ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse 29.04.22 koosoleku protokoll
Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29.04.22 Tartu, TÜ ASK seminarisaal
Koosoleku algus kell 15:30, koosoleku lõpp 18:30
Osalesid: Mario Oha, Bert Tippi, Aivar Rehemaa, Ave Nurk, Vahur Teppan
Veebi vahendusel osalesid: Eno Vahtra, Kaupo Tammemäe, Timo Juursalu
Kutsutuna osalesid: Andres Nurk, Vahur Leemets
Koosoleku juhataja: Vahur Teppan
Protokollija: Ave Nurk
Kinnitati päevakord:
1. Riigieelarvelise noortespordi toetusrahade jagamine murdmaaklubidele (Ave Nurk)
2. 2022/23 hooaja eelarve tutvustus (Ave Nurk)
3. 11.04.22 koosolekul moodustatud töögruppide tegevuse ülevaated (töögruppide juhid)
4. Hooaja 2022/23 koondiste kinnitamine (Aivar Rehemaa)
5. Suvine võistluste kalender (Timo Juursalu)
6. Peatreeneri ettepaneku arutelu (Aivar Rehemaa, Vahur Teppan)

1. Riigieelarvelise noortespordi toetusrahade jagamine murdmaaklubide vahel
Klubidelt laekunud noortespordi aruannete põhjal on koostatud ja täidetud ESL-i riigieelarvelise
noortespordi toetuse jaotuse punktitabel.
Raha jagatakse klubidele, kus toimub treeningtöö noortega ning kes pole 2021.a. aruannete põhjal
võlglased ei Maksuametile, Äriregistrile ega Spordiregistrile.
Nimetatud punktitabel on paljudes punktides ajale jalgu jäänud ja vajab uuendamist. 2020.a. kevadel
tutvustasid Riho Roosipõld ja Tanel Ojaste nimetatud tabeli muudatusettepanekuid. Kuna osad
punktid puudutavad kõiki alasid, siis ei ole võimalik nende muutmine ilma teiste aladega arvestamata.
26.08.2020 tegi alakomitee juhatus otsuse, mille kohaselt pidid murdmaa juhatuse liikmed esitlema
muudatusettepanekuid ESL juhatuses. Kuna siiani pole seda toimunud, siis ettepanek vaadata
nimetatud tabel uuesti üle ja tutvustada seda esimesel võimalusel ESL juhatuses.
Otsused:
1. Kinnitada selle aasta toetusrahade jaotus vastavalt esitatud ettepanekule
2. Töögrupp “Kalender ja statuudid” võtab teema süvitsi arutlusele tuleviku muudatuste
vajaduse osas (kaasates töösse Riho Roosipõllu ja Tanel Ojaste, kelle poolt on 2a tagasi tehtud
eeltöö) ning esitab esimesel võimalusel muudatusettepanekud.
2. 2022/23 hooaja eelarve tutvustus
Alajuht andis ülevaate murdmaasuusatamise hetke finantsolukorrast. Kuna kõik eelneva
majandusaasta laekumised ja kanded ei ole veel toimunud, siis ei ole lõppenud majandusaasta
numbrid veel lõplikud, andes siiski enamvähem selge ülevaate, mille põhjal oli võimalik teha esialgne
prognoos järgnevaks hooajaks. EOK poolt olümpiaettevalmistuseks määratud toetused on uuel
hooajal oluliselt väiksemad kui eelmisel aastal, mistõttu ei ole võimalik arvestada sellise
ettevalmistustoetusega nagu eelmisel hooajal.
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Riigieelarveliste tegevustoetuste osas võib varasematele aastatele tuginedes loota samadele
laekumistele. Erasektori toetuste (sh noortesari) osas valitseva ebakindluse vähendamise osas on
alustanud tegevust töögrupp „Sponsorlus, turundus ja kommunikatsioon“.
Arutati uue hooaja koondise riiete teemal. Kahevõistlejate poolt on tulnud ettepanek Swixi toodete
kasutamiseks. Ettepanek suhelda Swixi Eesti esindajaga ja võtta pakkumised ka teistelt tootjatelt.
Võimalusel tellida kogused, mis võimaldaksid tulu teenimise eesmärgil müüa riideid ka mittekoondise
liikmetele.
Arutati riigieelarvelise toetuse aladevahelise jaotuse üle. Tehakse ettepanekuid moodustada komisjon
aladevahelise jaotuse ülevaatamiseks. Alajuht juhib tähelepanu, et ESL uues juhatuses moodustati
selle jaoks sügisel töögrupp. Kuna see töögrupp pole veel tööle hakanud, siis tehakse ettepanek
moodustada kõigepealt murdmaa sisene töögrupp (Aivar Rehemaa teeb ettepaneku Kristjan Koll, Riho
Roosipõld).
Otsused:
1. Info murdmaa uue hooaja eelarveprognoosi kohta võeti teadmiseks
2. Luua murdmaasuusa sisene töögrupp, kes võtab ESL avaliku rahastuse jaotuse üle
vaadata ja muudatusettepanekud välja töötada.
3. Sponsor-turundus töögrupis arutada koondise riiete tellimise teemat ja ettepanekud
teha, kas jätkata vanaga või leida uus partner.

3. 11.04.22 koosolekul moodustatud töögruppide tegevuse ülevaated
Anti kiired ülevaated järgmiste töögruppide tegevusest:
- „Tippspordikomisjon“ (Aivar Rehemaa)
- „Kalender ja statuudid“ (Timo Juursalu)
- „Sponsorlus, turundus ja kommunikatsioon“ (Vahur Teppan)
Vahur Teppan tutvustas alakomitee juhatuse töögruppide töökohustuste ja grupi liikmete dokumente
ja palus need allkirjastada kinnitamaks nõusolekut vastava töögrupi töös osalemiseks.
Otsused:
1. võtta informatsioon teadmiseks
2. Järgmiseks koosolekuks digiallkirjastada töögruppide liikmete poolt vastavad töögrupi
dokumendid

4. Hooaja 2022/23 koondiste kinnitamine
Aivar Rehemaa teeb ülevaate Tippspordikomisjoni tööst, mille alusel teeb ettepaneku nimetada
täiskasvanute ja U23 koondise statuudi täitnutest varasema A, B ja U23 eraldi koondiste asemel
vastavalt meeste ja naiste ühised koondised. Lisaks statuudi täitnud sportlastele teeb Aivar Rehamaa
ettepaneku nimetada koondisesse Kaarel Kasper Kõrge ja Christopher Kalev. Alakomitee juhatus ei
kiida heaks erandite tegemist, mis tekitaks arusaamatusi nii hetkel kui tulevikus, mistõttu tehakse
ettepanek nimetada Kõrge ja Kalev koondise kandidaatideks.
Ettepanek kinnitada ESL murdmaasuusakoondis 2022/23 hooajaks koosseisus:
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MEHED:
Alvar Johannes Alev
Martin Himma
Henri Roos
Marko Kilp
Karl Sebastian Dremljuga
Kaspar Päärson
NAISED:
Kaidy Kaasiku
Keidy Kaasiku
Aveli Uustalu
Mariel Merlii Pulles
Johanna Udras
Koondise kandidaadid:
Kaarel Kasper Kõrge
Christopher Kalev
U20 ja noorte koondise osas ei olnud Tippspordikomisjon ühest otsust teinud. Juunioride koondise
statuut näeb ette, et U20 koondisesse kuuluvad noored sünniaastatega 2003-2004. Vastavalt
peatreener Jaanus Teppani esitatud nimekirjale on juunioride koondise statuudi täitnud Ralf Kivil
(2005), Hedvig Altmäe (2006), Andra Aavik (2004), Toni Andree Saarepuu (2006), Olle Ilmar Jaama
(2004), Lars Piirmann (2005), Andre Luuk (2005). Alakomitee juhatus tegi selle vastuolu lahendamiseks
Tippspordikomisjonile ülesandeks võtta teema uuesti arutusele järgmisel Tippspordikomisjoni
koosolekul (järgmise nädala treenerite seminari ajal).
Otsused:
1. kinnitada hooaja 2022/2023 koondised ülaltoodud koosseisudes.
2. U20 ja noorte koondise moodustamine ja tegevus arutada läbi järgmisel
Tippspordikomisjoni koosolekul.

5. ESL murdmaakalendri koostamine
5.1. Suvine võistluskalender
Töögrupi „Kalender ja statuudid“ juht Timo Juursalu on arutanud töögrupi liikmetega rulli EMV
korraldamise võimalusi koos 19.-21.08.22 toimuva rullsuusatamise MK etapiga või eraldiseisva
võistlusnädalavahetusena augusti lõpus või septembri keskel. Samuti arutati võimalust korraldada
EMV koos kahevõistluse EMV-ga, nö Super-weekend raames. Nii kulude kokkuhoiu kui mitte liiga
tiheda võistlusgraafiku tagamiseks peeti mõistlikuks korraldada EMV-d võimalusel koos Rulli MK-ga.
Arutleti rulli MK toimumiskohtade üle. Praegu on kavas sarnane programm eelmise aastaga, kus teisel
päeval korraldatakse ühisstardist pikk distants. Kuna varasemalt on see toimunud koos Tartu Maratoni
rulluisumaratoniga, kuid kuna Tartu Maraton enam sel aastal rulluisumaratoni ei korralda, siis võib
kaaluda ka teisi toimumiskohti. Kuna Tartu linn on üritust toetamas, siis arutleti ka Tartu linnas
toimuva 200m sprindi või tavasprindi võimalikkuse üle. Pooldati pigem sprinti kui 200m sprinti.
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5.2. Talvine võistluskalender
Juhatuse liikmed Andres Nurk ja Vahur Leemets tutvustavad FIS võistluste korraldamisega kaasnevat
FIS-i toetuse suurenemist. Andres Nurk toob näite, et Läti on korraldanud eelmisel hooajal üle 10 FIS
võistluse ja Läti Suusaliit on saanud seetõttu FIS toetust üle 10’000 € rohkem kui Eesti. Tehakse
ettepanek korraldada hooaja jooksul üle 10 FIS võistluse. Nende hulka arvestatakse ka FIS-i kalendris
olevad Estoloppeti võistlused (Tartu Maraton, Alutaguse maraton, Tamsalu-Neeruti?), Jaak Mae
karikas ning suvised rullivõistlused. Arvestusse ei lähe Rulli MK.
Otsused:
1. Rullsuusa EMV (distants, sprint) toimuvad rulli MK-ga samal nädalavahetusel 19.-21.08.22
2. Noorte EMV (PN16, PN18) sprindis korraldatakse samal nädalavahetusel eraldi
võistlusena
3. Kalender-statuudid töögrupil võtta järgmise hooaja kalendri koostamisel arvesse
ettepanekut korraldada hooaja jooksul 10 + FIS võistlust (k.a. rullsuusavõistlust).

6. Koondise peatreeneri ettepaneku tegemine ESL juhatusele
Aivar Rehemaa tutvustab plaani, mille kohaselt Tippspordikomisjon, kuhu kuuluvad kõikide
koondiseliikmete isiklikud treenerid, on arutanud Aivar Rehemaa määramist koondise peatreeneriks.
Otsus: Tippspordikomisjon esitab alakomitee juhatusele ettepanekud koondise peatreeneri koha
täitmiseks.

Järgmine alakomitee juhatuse koosolek toimub 07.05.22 kell ca 15:30 (peale seminari viimast
ettekannet).
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