
ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse 09.08.2022 koosoleku protokoll 

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 09.08.2022 veebis 

Koosoleku algus: 13:00, lõpp 16:20 

Koosoleku juhataja: Vahur Teppan 

Protokollija: Ave Nurk 

Veebi vahendusel osalesid: Vahur Teppan, Mario Oha, Aivar Rehemaa, Timo Juursalu, Bert 

Tippi, Ave Nurk 

Puudusid: Kaupo Tammemäe, Eno Vahtra 

Kutsutuna osales: Kristjan Koll 

Koosolek on otsustusvõimeline.  
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3.4. 2023-2024 koondiste koostamise statuudid 
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6. Järelkasvukoondiste laagrite projekt  

7. Järgmise hooaja võistluste korraldamine 

 

 

 

1. Töögruppide tegevuste ülevaated 

Kevadel moodustatud 5 töögrupi tegevustest tegid kiired ülevaated „Kalender ja Statuudid“, 

„Tippspordi komisjon“, „Sponsorlus, turundus ja kommunikatsioon“. Ülejäänud töögruppide 

ülesandeks oli arengukavasse panustamine. Selleks paluti kõigil tööögruppide juhtidel panna kirja 

oma valdkonna eesmärgid ja mõtted. Nende põhjal formuleeritakse laupäevase arengukava 

mõttetalgu teemad. Klubidele saata kiri potentsiaalsete arengukava töögruppide ja teemadega ning 

paluda mõelda eelneva arengukava üle. 

    

Otsus: Info võeti teadmiseks. Töögruppide juhtidel panna kirja oma valdkonna eesmärgid 

ja mõtted, mille põhjal formuleeritakse laupäevase arengukava mõttetalgu teemad. 

Klubidele saata kiri potentsiaalsete arengukava töögruppide ja teemadega ning paluda 

mõelda eelneva arengukava üle. 

 



2. 2022/2023 hooaja kalender ja statuudid 

Töögrupi Kalender ja statuudid liikmed Timo Juursalu ja Mario Oha esitlesid hooaja 2022/23 

kalendri drafti. Klubidele ja võistluskeskustele saadetud küsitluse põhjal laekusid võistluste 

korraldamiseks soovid 3 klubilt/võistluskekuselt. Lisaks nendele on mõne keskuse/klubiga 

suulised kokkulepped. Laekunud info põhjal tehti ühiselt mõned muudatused. Lahtiseks jäi veel 

Tallinna Lauluväjakule 19.03.23 planeeritava noortesarja sprindietapi korraldaja või asenduskoha 

leidmine. Berti ülesandeks jäi CFC Spordiklubi korraldamishuvi selgekstegemine ja 

varuvariandina võistluse korraldamise võimaluste uurimine Kõrvemaal või Valgehobusemäel. 

Lahtiseks jäi veel ka 05.02.23 ENoMV koht – kui Holstre-Pollis ei ole võimalik korraldada, siis 

varuvariandiks on Lähte.  

 

Otsused:  

2.1. Kinnitada protokolli lisas olev 2022/2023 hooaja kalender.  

2.2. Bertil teha selgeks CFC Spordiklubi huvi ja võimalus korraldada Tallinna 

Lauluväljakul 19.03.23 noortesarja etapp ning varuvariandina võistluste 

korraldamise võimaluste uurimine Kõrvemaal ja Valgehobusemäel 

 

 

3. Statuudid 

Statuutide töögrupi poolt esitati ülevaatamiseks järgmiste statuutide mustandid: 

1. 2023 Planica MM-le kvalifitseerumise statuut 

2. 2022-2023 MK etappidel osalemise statuut 

3. 2022-2023 Järelkasvu koondiste statuudid 

4. 2023-2024 koondiste koostamise statuudid 

Kõik statuudid arutati läbi ja tehti ettepanek oodata ära Tippspordikomisjoni liikmete ettepanekud 

statuutidele. 
 

Otsus: Aivar Rehemaa kutsub esimesel võimalusel statuutide ühiseks arutamiseks kokku 

Tippspordikomisjoni ning seejärel esitatakse statuudid alakomitee juhatusele lõplikuks 

kinnitamiseks. 

 

 

4. EMV Üldjuhend 

Litsentsitasu suurus - kohest litsentsitasu tõstmist ei peeta hetkel õigeks, mistõttu otsustatakse, et 

võistlushooaja litsentsitasu maksumus saab olema 20€ alates 01.01.2023. 

Mario toob välja, et eelmisel hooajal oli U16 vanuseklassile kolmel korral 10km distantsiga 

võistlus, mistõttu teeb ettepaneku U16 vanusele 1 võistluse korraldamise lühemana.  

Muudetakse juhendi sõnastust litsentsinõude osas, millega oleks arusaadav, et kui nooremad 

sportlased, kellel muidu ei ole kohustust omada ESL litsentsi, soovivad osaleda vanuseklasside 

NM18, NM20, NM23, NM võistlusel, siis on ka nendele ESL litsentsi omamine kohustuslik. 



Arutatakse ka EMV stardimaksude teemal, kuid arvestades klubi maksu tõstmise koormust, 

otsustatakse EMV stardimaksusid mitte tõsta. 

Mario ühtlustab vanuseklasside tähistuse EMV Üldjuhendis ja statuutides.  

Otsus: EMV üldjuhendis tehakse arutatud muudatused ja kinnitatakse järgmisel koosolekul 

koos statuutidega.  

 

5. Murdmaasuusatreenerite hindamiskomisjoni uus liige 

Seoses Kaarel Zilmeri lahkumisega EOK murdmaasuusatreenerite hindamiskomisjoni esimehe 

kohalt ol vaja leida komisjoni koosseisu uus liige. Hetkel töötas komisjon 2-liikmelisena: Allar 

Kivil ja Jaanus Teppan. Alakomitee juhatuse liikmete poolt tehtud ettepanekute alusel teeb Vahur 

Teppan ettepaneku määrata uueks komisjoni liikmeks Eno Vahtra, kes on vastava nõusoleku 

andnud.  

Otsus: Kinnitada Eno Vahtra murdmaasuusatreenerite hindamiskomisjoni liikmeks Kaarel 

Zilmeri asemel.  

 

 

6. Järelkasvukoondiste laagrite projekt 

22.06.22 toimunud koosolekul otsustati korraldada järelkasvu koondises olevatele sportlastele 

ühtsustunde tekkimiseks ühistegevusi ja 3 laagrit sügisperioodil (2 Tehvandil ja 1 suusatunneli 

laager Soomes). Koondise liikmetele saadetud infokirja tulemusena on laekunud 6 sooviavaldust. 

Arutleti teemadel, kas vähese huvi põhjuseks on laagri omafinantseeringu hind, info puudus või 

projekti särasilmse eestvedaja puudumine. Arutleti ka selle üle, kas nimetatud projekti 

eestvedamine peaks olema büroo (st siis alajuhi) või Audentese treenerite või hoopis eraldi 

projektijuhi ülesanne.  

Õhku jäi vastuolu, et suve alguses algatatud projekt jäi eestvedaja puudumise tõttu stoppama ja 

bürool ei ole hetkel võimekust selle projekti eestvedamiseks. 

 

 

7. Järgmise hooaja võistluste korraldamine 

Arutati edasi 22.06.22 koosolekul järgmisele koosolekule edasi lükatud teemat tulevase hooaja 

võistluste korraldamise kohta (sealhulgas projektijuhi leidmine ja tema tasustamise 

eelarvestamine, võistluste korralduspartneritega lepingute ja tasu suurus, noortesarja toetajate 

leidmine). Leiti, et nende teemade kaardistamine ja lahendamine peaks kuuluma büroo ülesannete 

hulka. 

 

 

 

 

 

 


