
  

Mäesuusatamise alakomitee koosolek 11.09.2018 kell 15.30 

Osalesid:  

Risto Roonet , Nils Kroon, Kaarel Grünberg, Katrin Mesila 

Koosolekut juhatab Jaanus Mikk 

Protokollib Margot Paali  

Päevakord: 

1. Koondiste kriteeriumid (lisatud manuses) 

Noortekoondis:  

Arutati, kas koondisse pääsevad need, kes jõuavad välisvõistlustelt punktid vastavalt normile koguda. 
Terasmehe tulemused lülitada koondiste normatiivi sisse, skoor peab olema vähemalt nõutud 
miinimum 200 punkti.  

Mis teha noortega, kes ei täida miinimum normi. Kas sanktsioneerida koondislast kui ei täida normi ja 
kuidas? Ühe variandina kaaluti ka võtta noore treeningkava teravdatud vaatluse alla.  

Otsustati: Terasmehe miinimum normi (ilma arstitõendita) mitte täitnud koondislasele määratud 
vastavalt treenerite nõukogu ettepanekule koondise hüvedest ettenähtud kulude kattest kinni 
pidamine.  

Parandus noortekoondise statuuti: Noortekoondisesse kuulub kuni 8 noort vastavalt normi täitnud 
sportlaste punktide arvu alusel paremusjärjestuses.  

  

Juunioride koondis:  Jääb kehtima  

Rahvuskoondis: Jääb kehtima 

2. Arengukava   

Mäesuusatamise alakomitee on esitanud oma ettepanekud Suusaliidu ühisesse arengukavasse ja 
käesoleval hooajal lähtutakse praeguseks esitatud eesmärkidest.   

3. Võistluskalender 2018-19 / ülevaadata. Lukku tuleks lüüa peale Läti kalendri lounchimist.  

 Alexela Noorte Alpisari  

1) 11-13.01 Kuutsemägi (R- trenn, L- Freestyle+ rahvaslaalom, P- Mäesuusk, kus laudurid saavad ka 
aega sõita) 



2) 01-03.02 Nõmme ( Ülesehitus täpselt sama, koos freestylega) – kuni U12, võib olla Audi Cup´iga 
samal ajal.  

3) 15-17.02 Tuhamägi ( Täpselt sama) 

4) 23 või 24.02 Munamägi (Samal ajal toimuvad BIG AIR eestikad, nemad eesnõlval, meie taga) 

5) 15-17.03 Valgehobuse mägi (Krossi etapp, ka Alexela noortesarja oma)  Aeg muutub või jääb ära / 
praegu kattub BC´ga.   

Noortesarjade puhul tekib täpne kohtunike atesteerimissüsteem. Koolituspäev lapsevanematele koos 
määrdekoolitusega viiakse läbi sügis-talvel 2018. 

Ettepanek viia läbi koolituspäev 17. november Suusaliidu treenerite koolituse raames. Kutse osaleda 
saavad kõik treeningrühmadega klubid, kes levitavad informatsiooni oma õpilaste vanematele. 
Samuti jagame infot fb ASTE ja Suusaliidu lehel. Koolituse läbinud vabatahtlikud atesteeritakse 
mäesuusa rajakohtunikeks.  

 Võistluskalendrit ei kinnitatud veel. Veebruaris on liiga tihe graafik, peaksime leidma võimaluse 
hajutada, samuti ootame ära Läti Suusaliidu poolt avaldatavad olulisemad võistluste kuupäevad.  

Näiteks võib kaaluda Nõmme etapi kattuvust mõne Soome Audi Cup võistlusega.  

4. Koondise riietus ja mäeinventari täiendamine.   

Otsustati tellida:  

Osta 5x50 m strip-linti + kerijad. (kuna lint läheb kasutusse nii mäesuusa kui Freestyle / lumelaua 
võistlustel, jagame ka selleks tehtavad kulud. Läbrääkida Lumelaua ja Freestyle alakomiteega.  

Turvakolmnurgad – kas on Liidu või Nordiko omad.  

Pikad ja eraldusvõrkude postid – Nõmmel ja Munamäel - kokku 10 tk tellida?  Vahetuspulgad tellime 
10 kõrgevõrgu posti, 10 madalt + 5 striprulli ja 2-5 kerijat.  

5. Kaitlyn Vestersteini koondise kandidatuur.  

Võistleja dokumendid FIS´i esitatud. Novembri lõpus saame ametliku vastuse, kas antakse luba 
vahetada riiki. Sportlane on avaldanud soovi võistelda 2019 a. Jun.MM´il,  MM´il  ja mõnel MK / AC 
etapil.  

Otsustati: Rahvuskoondise statuudi punkt nr. 13 alusel lähetada Kaitlyn Vesterstein tiitlivõistlustele 
jun. MM ja MM´le 2018 juhul kui FIS annab meile selleks positiivse vastuse. 

Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.  

6. Jun.MM / MM / Noorte Olümpiafestival 2019.  

Jun. MM              Val di Fassa        18.-27.02.2019   

MM                       Ares                      4.-17.02.2019 



NOF                      Sarajevo              9.-16.02.2019 

Noorte olümpiale saadame nii poisi kui tüdruku.  

7. Mäepiletid hooajaks 2018-19. Kas kaaluda koondislastele hooajapiletite kompensatsiooni 
neile, kes Munaka piletit ei vaja (Mägi, Luik, Rasmus).  

Otsustati: Alakomitee kompenseerib koondise sportlasele ka muu riigi mäepileti võrdses suuruses 
siseriikliku pileti kompensatsiooniga. Nils teeb kokkuleppe Tammemäega mäepiletite osas, mis 
puudutab koondist.  

8. Terasmehe katsed. Tallinn / Tartu, Kääriku. Lumelaudurid soovivad meiega koos katsed teha. 

Tallinnas eraldi /  

Käärikul eraldi 

Eelarve. Lumelaudurid on teretulnud.  

Üks ettepanek on teha seda Alexela Noortesarja etapi raames. 6.-7.oktoober näiteks. Info selle 
nädala jooksul. 

Otsustati: Viia läbi Terasmees ühe Alexela Noortesarja etapina 6 või 7. oktoobril. (määrata vajadusel 
alternatiivne kuupäev järele tegemiseks). Kulud kaetakse osavõtumaksudest. Teade selle kohta 
avaldada 37. nädalal ASTE ja Suusaliidu kodulehel.  

9. Fis Camp. Poisse ei saada. Ainsa eestlasena registreerime laagrisse Anna-Lotta Jõgeva. 
Kokkulepe, et saadame Jõgeva.  

10. Juhatuse liikmete vastutusalad. Jäid aja puudusel lõpuni määramata.  

 

11.  Treenerite nõukogu koosseis. Reglemendi põhjal 5 atesteeritud treenerit. Tiimar Laine on 
avaldanud soovi välja astuda. Deyvid Oprja on samuti avaldanud soovi otsustusprotsessist 
eemalduda. 

Otsustati: Määrata treenerite nõukogu koosseis hooajal 2019: Tõnis Luik (1 hääl), Mati Pütsepp (1 
hääl), Peeter Siim (1 hääl), Kaarel Grünberg ja Ranek Koni (1 hääl), millest üks Tartu Slalomi esindajatest 
toob nõukogusse ühese väljakujundatud seisukoha sarnaselt teiste klubide treeneritega. 

12. Tervisemess 22.september Vabaduseväljakul, kus Suusaliit osaleb.Mäesuusatajad peavad 
olema väljas omapoolse väljapanekuga.  telk – Suusaliit, flyerid – Suusaliit;  ekraan, mannekeen 
– Risto;  Flyerid toota a 1000 tk. 

Ettepanek Jan-Erik Luigele ja Liis Needritile päev läbi viia.  Mektorist ehk saab virtuaalreaalsusprillid ja 
telefoni (Jaanus küsib) 

13.   Alpiexpress otsustas toetada ainult Tormist.  Info vastu võetud.  

 


