
Koosolek 31.juuli, algus 10.10, Järvamaa Keskraamatukogu. Lõpp 13.45 

Kohal: Asko Saarepuu, Riho Roosipõld, Kalju Ojaste, Avo Sambla, Anti Saarepuu, Mati 

Alaver, Kaupo Tammemäe, Ergo Leibak. Skype vahendusel Robert Peets. 

Asko Saarepuu koosoleku juhataja   

Ergo Leibak protokollija 

Päevakord: 

  

 1.  Olukord ESL eri vanuserühmade koondiste eelarvetega. Ergo / Tõnu 

 2.  EMV rullsuusatamises. Ergo 

 3.  Eestis toimuvad FIS võistlused. Ergo 

 4.  Noorte ja klubide töörühm. Avo ja Kaupo 

 5.  Rahvaspordi, maratonide ja keskuste töörühm. Robert 

 6.  Tippspordi ja koolituste töörühm. Riho 

 7.  ESL noortekoondisest. Kalju 

8.  Murdmaasuusatamine atratiivsemaks. Kuidas tuua noori ja uusi treenereid 

suusatamise juurde. Riho 

 9.  Olukord MM Komitee uue kinnitatud reglemendiga. Ergo 

 10. ESL arengukava arutelu. Mati / Ergo 

 11. ESL noortespordi tabeli kaasajastamine. Riho 

 12. Murdmaasuusatamise esindamise parandamine ESL juhatuse koosolekutel. Mati 

 13. Juunioride ja U23 peatreeneri kinnitamine.  

 14.  Muud küsimused. 

 

 Päevakord vastu võetud. Hääletus: kõik poolt 

 

 

1. Olukord ESL eri vanuserühmade koondiste eelarvetega.  Ergo Leibak tutvustas 

hetkesesisu.  

Mati Alaver: ebapädev esitus ja seis eelarves. 

 

2. EMV rullsuusatamises.  

Otsus: Ettepanek korraldajale: Medalid jagatakse täiskasvanutele, U20, U18 ja U16 

vanuseklassidele. Kvalifikatsioonisõidud blokkstardina. Täiskasvanud ja U20 2x1km 

ring ja U18/U16 1km. Finaalsõitudes sõidavad koos täiskasvanud + U20 vanuseklass 

ning U18 ja U16 vanuseklass. Finaalsõitudel peaks ka olema ajavõtt. Stardid päeva 

teisel poolel.  Hääletus: kõik poolt 

 

3. Eestis toimuvad FIS võistlused  

Otsus: Kõik EMV-d, mis on enne erinevate vanusegruppide tiitlivõistlusteid oleksid 

FIS võistlused. Hääletus: Kõik poolt.  

LISA 3.1. Otsus toetada Roberti ettepanekut FIS kongressil, et matatoni võistlustel 

algaks FIS punkti jagamine 42km alates.  



 

4. Noorte ja klubide töörühm. 

Otsus: Kaupo Tammemäe võtab organiseerimise enda peale. Lisaks ettepanek kaasata 

Avo Sambla, Eeri Tammik, Els Brett Heinsoo.  

 

5. Rahvaspordi, maratonide ja keskuste töörühm. 

Otsus: Robert Peets annab tagasisidet 2-3x aastas klubidelt Eesti Terviseradadele ja 

vastupidi. Lisaks olulisema info jagamine alakomitee liikmetele ja klubidele.     

 

6. Tippspordi ja koolituste töörühm. 

Otsus 1: Treemeritekogu jätkab samaskooseisus (Mati Alaver, Andrus Veerpalu, Anti 

Saarepuu, Riho Roosipõld, Margus Uibo. Vajadusel lisatakse töörühma koondiste 

sportlaste treenereid.  

Otsus 2: Treenerite kevadsemnar tagasi muuta murdmaasuusatamise siseseks. Selle 

aasta kevadseminaril oli selge suund murdmaasuusatamisel ja sest hetkel teiste alade 

roll minimaalne. Vaja hakata paika panema 2019 treeneriteseminari kuupäev, teemad 

ja lektorid. Riho Roosipõld koos ala juhatajaga eestvedajad.  Vaja luua kontakt Tartu 

Ülikooli ja Käärikule loodavad tippspordi keskusega, et tuua Eestisse treadmill 

rullidega sõitmiseks.    

 

7. ESL noortekoondisest. 

Otsus 1: Luua ESL kodulehele noortele ja täiskasvanutele mõeldavad testid, mis 

annaksid tagasisidet sportlase võimekuse kohta. Testid:  Soome Suusaliit 16-18 kui ka 

täiskasvanutele: http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/valmennus-ja-

koulutus/materiaalit/hiihtajan-testit/ 

12-15 aastastele: http://www.kasvaurheilijaksi.fi/ominaisuustesti/ohjeet 

Otsus: Noortekoondis moodustada. Leida treener 1.septembriks. 6 poolt, 1 erapooletu, 

1 vastu.  

 

8.  Murdmaasuusatamine atratiivsemaks. Kuidas tuua noori ja uusi treenereid 

suusatamise juurde. 

Teemal arutleti.  

 

9. Olukord murdmaakomitee uue kinnitatud reglemendiga. 

Otsus: 10.augustiks soovib alakomitee  ESL juhatuselt vastuse saada uue reglemendi 

kohta. Hääletus: Kõik poolt.  

 

10.  ESL arengukava arutelu. 

Juhiti tähelepanu EOK poolt moodustatud Hea Juhtimise Tava dokumendile: 

Spordiorganisatsiooni visioon, missioon ja strateegiline arengukava 

a) Spordiorganisatsiooni visioonina on selgelt sõnastatud suundanäitavad 

strateegilised püüdlused ja kavatsused. Missioon kajastab peamist, mida 

spordiorganisatsioon soovib korda saata ning väärtusi, mille toel seda tehakse. 

http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/valmennus-ja-koulutus/materiaalit/hiihtajan-testit/
http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/valmennus-ja-koulutus/materiaalit/hiihtajan-testit/
http://www.kasvaurheilijaksi.fi/ominaisuustesti/ohjeet


Strateegiline arengukava on koostatud vähemalt nelja-aastaseks perioodiks, see 

põhineb visioonil ja missioonil ning seda ajakohastatakse regulaarselt. 

b) Visiooni ja missiooni sõnastusettepanek ning strateegiline arengukava on välja 

töötatud spordiorganisatsiooni juhtide eestvedamisel ja on heaks kiidetud 

spordiorganisatsiooni kõrgeima juhtorgani poolt. Visiooni ja missiooni 

tutvustatakse sihtrühmadele ja avalikkusele. 

 

Eelmine arengukava oli küll hea, kuid sisse viia reaalsed täiendused, mis on reaalselt 

täidetavad ja juhatuse poolt finantsilise võimekuse poolt kaetavad.  

 

11. ESL noortespordi tabeli kaasajastamine.  

Otsus: Riho Roosipõld suhtleb Eeri Tammikuga (tabeli üks loojatest). Eesmärki 

kaasajastada tabelit. Küsimust tekitavad punktid olid noorsportaste arvud, kas kõikidel 

klubidel on noortegrupid, väärtustada PNMV teatud osalejate punkte, tõsta EYOF 

punktid väärtuslikumaks PNMV-st. Balanseerida täiskasvanud sportlaste esindamine 

erinevatel tiitlivõistlustel ja MK-del ülejäänud tabeliga. Kõik poolt. Eesmärk 

tutvustada uut tabelit hijemalt ülejärgmine alakomitee koosolek. 

 

12. Murdmaasuusatamise esindamise parandamine ESL juhatuse koosolekutel 

Otsus: Üks nädal enne juhatuse koosolekut, esitab alajuhataja, murdmaakomiteele oma 

ettekande kinnitamiseks. Hääletus: Kõik poolt.   

 

13. Juunioride ja U23 koondise peatreener 

Alakomitee ettepnaek esitada Riho Roosipõld juunioride ja U23 peatreeneriks.  

Hiljemalt 7. augustiks saata Riho Roosipõllule ja ESL  ja treeneri vaheline lepingu 

draft.  

Hääletus: 7 poolt ja 1 erapooletu.   

 

14. Muud küsimused:  

a) EMV kalendri kinnitamine e-maili teel hiljemalt 07.08. Noortesarja etapide 

kinnitamine järgmiseks alakomitee koosolekuks 

b) Järgmine koosolek 18.09 kell 9.30 Tartus. Alajuhataja täpsustab koha hiljemalt 

14.09. 04.09 saata välja järgmise koosoleku päevakord. Alakomitee liikmetel 

selleks ajaks saata päevakorra ettepanekud ja enne koosolekut materjalid oma 

punktidest.  

 


