
Murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosolek  

 

Koosoleku aeg: 11. aprill 2022, kell 15:40 

Osalejad: Mario Oha, Eno Vahtra, Timo Juursalu, Vahur Teppan, Aivar Rehemaa, Bert Tippi, Kaupo 

Tammemäe ja alajuht Ave Nurk 

Aadress: Tartu, TÜASK seminarisaal 

Koosoleku juhataja ja protokollija: Vahur Teppan 

 

Päevakord 

1. Alakomitee juhatuse esimehe valimine ja liikmete rollid 

2. Hooaja 2022/2023 koondised 

3. ESL tippspordi treenerite seminar (OM koondislaste ja 2022 koondiste treeneritele) 

4. Prioriteetsed arengusuunad Eesti suusaspordis. Järgneva OM tsükli eesmärkide 

kaardistamine (vajalik juhatusele) 

5. Hooaja parimate valimine (autasustamine toimub ESL treenerite seminaril/hooaja 

lõpetamisel 06.-07.05. Käärikul) 

 

 

1. Alakomitee juhatuse esimehe valimine ja liikmete rollid 

 

Ettepanek alakomitee juhatuse esimeheks valida Vahur Teppan 

Otsus 6 poolt; 1 erapooletu 

Alakomitee juhatuse esimees on Vahur Teppan 

 

Ettepanek moodustada vähemalt järgmised töögrupid: 

 

1.1. Töögrupp “Kalender ja statuudid” 

Vastutav juhatuse liige:  Timo Juursalu,  

Ettepanek töögrupi liikmeteks: Mario Oha (nõus) 

 Margus Uibo, Tanel Ojaste, Riho Roosipõld, alajuht Ave Nurk  

 

Töögrupi ülesanded ja eesmärk:  

● Murdmaasuusatamise arengukava algavaks OM tsükliks valmib 1.augustiks (juhul kui ESL 

üldkogu toimub augustis). 

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.2 täitmine:  Eesti suusakalendri ja tiitlivõistluste 

üldjuhendite koostamine ja edastamine alakomitee juhatusele kinnitamiseks. 

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.3 täitmine:  Eesti murdmaasuusatamise koondiste 

moodustamise statuudi koostamine ja esitamine alakomitee juhatusele kinnitamiseks 

hiljemalt käimasoleva hooaja 1.juuliks. (Alakomitee juhatus esitab 1. augustiks ESL 

juhatusele kinnitamiseks). 

● Tiitlivõistluste, litsentside (EMV jms) juhendite ja reglementide väljatöötamine 



● Töögrupp teavitab ESL murdmasuusaklubisid, treenereid, võistluskeskuste haldajaid 2 

nädalat ette enne kalendri koostamise koosolekut, küsides neilt  ettepanekuid ja arvamusi 

antud valdkonnas 1 nädala jooksul. 

● Töögrupp koostab suvise võistluste kalendri 27.aprilliks 2022 ja esitab selle alakomitee 

juhatusele kinnitamiseks (hiljemalt 2.mai 2022). 

 

1.2. Töögrupp “Tippspordi komisjon”  

 Vastutav juhatuse liige:  Aivar Rehemaa  

Ettepanek töögrupi liikmeteks: Eno Vahtra (nõus) 

 Margus Uibo, Tanel Ojaste, Riho Roosipõld, alajuht Ave Nurk  

Täiskasvanud ja U23 koondise liikmete isiklikud treenerid:  

Kalju Ojaste, Riho Roosipõld, Asko Saarepuu, Tanel Ojaste, Jaanus Teppan, Margus Uibo, Eeri 

Tammik 

 

Töögrupi ülesanded ja eesmärk:   

● Kaardistada koondislastele vajaminev  elementaarsed treeningtingimused (isiklik 

stipendium, treeninglaagrid!) 

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.4 täitmine: Eestit tiitlivõistlustel (OM ja MM) esindava 

murdmaasuusatamise koondiste koosseisu esitamine  kinnitamiseks ESL 

murdmaasuusatamise alakomitee juhatusele 

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.5 täitmine:  ESL murdmaasuusatamise alakomitee 

juhatusele ettepanekute tegemine koondise treenerite kandidaatide osas ja treenerite 

lepingute põhjendatud juhul ennetähtaegseks lõpetamiseks.  

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.6 täitmine: murdmaasuusatamise arenguplaanide 

koostamine ja täiendamine tippspordi ja järelkasvukoondiste valdkonnas. 

 

1.3. Sponsorlus, turundus ja kommunikatsioon 

Vastutav juhatuse liige:  Vahur Teppan 

Ettepanek töögrupi liikmeteks: Aivar Rehemaa, Kaupo Tammemäe (nõus) 

 Kristjan Koll, Jaak Teppan, Revo Raudjärv, alajuht Ave Nurk 

 

Töögrupi ülesanded ja eesmärk:   

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.6 täitmine: murdmaasuusatamise arenguplaanide 

koostamine ja täiendamine sponsorlusstrateegiate ja turunduse valdkonnas 

● Murdmaasuusatamise turundus- ja kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine vastavalt 

seatud eesmärkidele 

 

1.4. Kooli- ja rahvasport, maratonid ja keskused 

Vastutav juhatuse liige:  Bert Tippi 

Ettepanek töögrupi liikmeteks: Kaupo Tammemäe (nõus) 

 Ave Ojasoon, Jaak Teppan, Indrek Kelk 

 

Töögrupi ülesanded ja eesmärk:  

  



● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.6 täitmine: murdmaasuusatamise arenguplaanide 

koostamine ja täiendamine rahvaspordi (maratonid, täiskasvanud harrastajad, keskused) 

valdkonnas 

 

1.5. Koolitus ja välissuhtlus 

Vastutav juhatuse liige:  Eno Vahtra 

Ettepanek töögrupi liikmeteks: Bert Tippi (nõus) 

 Rasmus Pind, Allar Kivil, Jaanus Teppan 

 

Töögrupi ülesanded ja eesmärk:   

● Alakomitee reglemendi punkt 3.7.6 täitmine: murdmaasuusatamise arenguplaanide 

koostamine ja täiendamine treenerite koolituse ja välissuhtluste  valdkonnas 

  

Otsus:  Moodustada antud töögrupid ning töögrupi juhil teha ettepanek liikmetele töögrupis 

osalemiseks. Töögrupis osalemine kinnitatakse tööülesannete dokumendi digiallkirjastamise teel 

liikmete poolt.   Poolthääli: 7 

 

 

2. Hooaja 2022/2023 koondised (A/B koondis; Järelkasvukoondis; noortekoondis) 

Otsus: Aivar kutsub uue tippspordikomisjoni koosoleku kokku, arutavad ja edastavad info alakomitee 

juhatusele otsustamiseks 

 

 

3. Kas teha eraldi ESL murdmaasuusa treenerite seminar OM koondislaste treenerite 

ettekannetega möödunud hooaja treeningutest? 

Otsus:  JAH, Aivar suhtleb ja viib aprilli kuu jooksul ellu 

 

 

4. Prioriteetsed arengusuunad Eesti suusaspordis. Järgneva OM tsükli eesmärkide 

kaardistamine (vajalik juhatusele) 

Eesmärkidest lähtuvalt vajamineva tegevmeeskonna suuruse ja struktuuri  kaardistamine. 

 

Otsus:  arutame ja tegeleme järgmisel koosolekul 

 

 

5. Hooaja parimate valimine (autasustamine toimub ESL treenerite seminaril/hooaja 

lõpetamisel 06.-07.05. Käärikul) 

Otsus:   

Mehed – Alvar Johannes Alev   Naised – Keidy Kaasiku 

 Meesjuunior – Kaspar Päärson   Naisjuunior – Johanna Udras 

Noormehed – Ralf Kivil    Neiud – Hedvig Altmäe 

 

 

Järgmine alakomitee juhatuse koosolek: 29.04.22 kell 15:30 


