
Mäesuusa alakomitee juhatuse protokoll.  

30. august 2016, Tallinn 

Osalesid:  

Reet Hääl, juhataja.  

Tõnis Luik 

Nils Kroon 

Jaak Luik 

Marion Metsniit 

Külalisena:  Tõnu Seil 

Protokollis: Margot Paali 

Koosoleku päevakord.  

1. Erakorraline – Pyhal, Balti Karika raames läbiviidav Eesti  NC SL ja GS 2017.  

2. Eelarve ülevaade.  

3. Koondiste statuudid.  

4. Tiitlivõistluste statuudid.  

5. Võistluslitsentside sisseviimine 

6. Võistluste osalustasu – oleme hetkel ilmselt konkurentsitult kõige tagasihoidlikuma 

osalusmaksuga spordiala….  
7. Sportlase lepingu sisse viimine 

8. Kulka taotlused 

9. Noortekoondise liikmetele laienevad soodustused ja kohustused. 

10. Teiste koondiste toetused 

11. Läbirääkimised mäesuusakeskustega. 

 

1. Erakorraline:  

- Otsustati korraldada Eesti meistrivõistlused 23.03.2017 Pyhä Baltic Cup FIS SL ja 

24.03.2017 FIS GS raames. Ühtlasi muutub sellega võistluse kood – SL NC ja GS NC. 

Lätlastelt tellida korraldus hinnaga 3000.- EUR. Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 

- Otsustati, et 2017/2018 hooaja alguseks peab olema kaks alternatiivset pakkumist 

Eesti meistrivõistluste läbiviimiseks selleks sobivates tingimustes. (konkureeriva 

pakkumise eest vastutavad Jaak Luik ja Nils Kroon).  

 
2. Eelarve läbivaatamine.  

- Tõdeti, et eelarve on pingeline ja töö sponsorite leidmisel peab jätkuma. Toetusi ja 

investeeringuid vahenditesse, mida eelmisel aastal saime reservi arvelt vabamalt teha 

sel aastal teha ei saa. Vt Lisa 1 

 

- Planeeritud eelarvelistest vahenditest toetada võimalusel treenerite koolitust kuni 

500.- euro ulatuses. 

 

- Tõnu Seil tutvustas juhatusele riiklike vahendite jaotuse aluseid. Mäesuusatamisele 

eraldatud 5% Suusaliitu laekuvatest riigieelarvelistest vahenditest rakendub kõigile 
„mitte sihtotstarbelistele“ laekumistele.  



 

3. Tutvustasime (Nils Kroon ja Tõnis Luik) Tõnu Seilile mäesuusatamise spetsiifikat ja andsime 

teada oma huvist vastavalt rahvusvahelise konkurentsi eripäradele ümber (üle) vaadata 

riiklike vahendita jaotuse põhjendatus mäesuusatajate seisukohalt liialt 

ebaproportsionaalselt. Arvesse tuleks võtta ka näitajaid nagu: FIS litsentsiga võistlevate 

sportlaste arv maailmas, klubide ja treeningrühmade arv, üldine harrastajate arv jne.  

Mäesuusatamise ja teiste SL alade võrdluses on vaieldamatult mäesuusatamises 

rahvusvaheline konkurents kõige tihedam. Samas puuduvad Eestis juunior-sportlase vanusest 

alates erialaste treeningute võimalused pea täielikult. Noortesporti suunatud vahendite 
jaotuse puhul võiks spordialasse investeeritud vahendite suhe olla seotud koefitsiendiga, mis 

muu hulgas arvestab eelpool loetletud näitajatega.  

Praeguse süsteemi alust näitena kasutades, ei ole mäesuusatamises hetkel MK punktiga 

sportlast, mistõttu jäävad lapsed / noored tahaplaanile. See omakorda soodustab ala 

hääbumist ja soosib üksikutele tippudele keskendumist. 

Lepiti kokku alakomitee juhatuse ja Tõnu Seili kui SL peasekretäri vahel, et küsimust võetakse 

Suusaliidus päevakorda ja jaotus-tingimused erinevate alade vahel kaasajastatakse jooksva 

kalendri aasta jooksul (novembris, detsembris 2016).  

 

Mäesuusa poolsete ettepanekute eest vastutab Nils Kroon – vaadata üle FIS koefitsient 

võrdlustabelis, saata Tõnu Seilile järgmise nädala jooksul hiljemalt.  

Nils Kroon määrati mäesuusatamise huve kaitsma ka Suusaliidu alade üleses lauas.  

 

4. Otsustati kinnitada reglement Eesti koondisesse kandideerimise tingimuste kohta. Ühtlasi 

reguleerib vastav dokument välis-võistlejate osalemist Eesti koondises. Otsustati sisse viia 
koondise liikmetele eesti keele nõue kõnekeele tasemel. Dokument kinnitatud 30.augustil 

2016. Vt. Suusaliidu kodulehel www.suusaliit.ee / dokumendid / statuudid. Otsus võeti vastu 

ühehäälselt.  

 

 

5. Kulka taotluste õigeaegse ja põhjendatud esitamiste eest määrati vastutavaks Marion 

Metsniit. 20. novembri 2016 üks võimalikke taotluse subjekte on Alpituuri läbiviimine 

käesoleval hooajal. Samuti panna kokku nimekiri 4 noorest, kellele planeerime järgmisel neljal 

jaotusel „noor ja andekas“ kategoorias toetust paluda. 

 

6. Kohandame Suusaliidu näidise alusel Sportlase lepingu. Eesmärk kaitsta nii sportlast kui 

alaliitu   erinevate ebameeldivuste eest. (doping, laim, jm maine kahjustamine). 

 

7. Otsustati viia sisse võistluslitsentsid. Mäesuusa litsentside näitel (piloot/pioneer-projekt) 

tekkib Suusaliidu kodulehele online litsentside süsteem. Võeti vastu ühehäälselt. Margot 
vastutab kindlustuspakkumise eest, mis tagab litsentsi omanikule võistluste alal ja ajal 

kindlustuskatte ja vabastab korraldaja vastutusest.  Margot võtab Tõnu Seiliga ühendust ja 

vaatame ühiselt tingimused üle. Eesmärk viia sisse Suusaliitu kuuluvate alade üleselt.  

 

8. Otsustati kehtestada Terasmehe võistlusel osalemise kohustus noortekoondislasele. 

Terasmehe võistlused on koondise liikmele tasuta aga kohustuslik. Toimub 8. või 9. oktoober 

sõltuvalt ilmast, Käärikul.   Margot küsib Kääriku staadionit Tõnu käest.  

 

9. Nils Kroon soovib noorte koondise liikmetele võimalust jälgida koondise liikme füüsilise 

ettevalmistuse graafikut ja intensiivsust, samuti ette antud treeningkava täitmist, Google 



drives tüüpi meetodil. Tõnu Seil soovitas Adidase My Coach´i ja aitab pidada läbirääkimisi 

maaletoojaga.  

 

10. Mäesuusakeskuste Väike-Munamägi ja Kuutsemägi tingimuste läbirääkimised. Otsustati ette 

valmistada punktid, mida ala arengut silmas pidades alaliit soovib mäeomanikuga läbirääkida. 

Punktid valmistab ette Tõnis Luik, Nils Kroon, Jaanus Mikk järgmise nädala reedeks so 

9.09.2016.   

 

Aja nappusel ei käsitletud:  

-        Koondiste statuudid.  
-        Tiitlivõistluste statuudid.  

-        Koondiste toetused. 

-  Harrastajate registreerimine-fikseerimine. 

- Margot Paali käsundusleping Suusaliiduga. 

 

Koosolek lõppes kell 18.10.  

 


