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1. Koosoleku protokollija valimine. 

1.1. Vabatahtlik Vahur Teppan. Otsus: kõik poolt 

2. Päevakava kinnitamine 

2.1. Riho Roosipõld: Miks nii pikale päevakorrale on planeeritud ainult 2 tundi aega? R.Peets 

selgitas põhjuseid. 

2.2. Otsus: jääda esialgse päevakava plaani juurde ja vajadusel arutada asju pikemalt, kõik poolt 

3. FIS uudised ja reeglid (Robert Peets) 

3.1. Tulevikus reegli muudatuse projekt: MK kuumas grupis 15 nimelist ja 25 kohta rahvuste 

vahel jagamisse 

3.1.1. Rahvusliku kuuma rühma koha rahalist toetus võimalik kasutada nii hooldemeeste vm 

personali kulude katteks 

3.2. Korduv rajavahetus ei ole lubatud, kui on olemas klassika jäljed. 

3.2.1. Kohtunike suurem roll selle kontrollimisel 

3.3. Klassika tehnika rikkumiste korral: 2 žürii liiget saavad otsuse teha ilma tõenditeta ja 

sportlasele ei ole kohustust sõna anda. 

3.4. Sprindi finaalides tulemuse taandamise korral saab sportlane kollase kaart automaatselt 

lisaks. 

3.5. Reeglid üleval FIS lehel ning muudatused fis-ski.com lehel punaselt märgtud 

3.6. Pikamaa suustamise võistlusel võimalus sanktsioneerida sportlasi, kes vales kohas 

geelipakke jm maha loobivad 

3.7. Reeglite tõlkimine eesti keelde? Robert Peets edastab FIS materjali Robert Päkkale, kes 

organiseerib viimase 2 aasta muudatuste tõlkimise eesti keelde. Tähtaeg 30.november 2015 

3.8. R.Peets saadab järgmise hooaja eesti FIS võistluste tehniliste delegaatide tabeli, tähtaeg, 

15.november 2015 

3.9. Huvi korral abipersonalis MK etappidel osaleda, siis võtta ühendust peatreeneri kohusetäitja 

C.Schmidiga ning oma finantseerimisel võimalus seda teha 

4. ESL murdmaasuusa juhi visioon (Robert Päkk) 

4.1. Tegelemine alaga rohujuure tasemega ning panustada suhtlusega klubidega 

4.2. Ootus kõigilt asjasse pühendumist ja professionaalsust. Rohkem suhtlust alakomitee 

liikmete vahel ning meiliteel vastuseid (Reply all) koosoleku kutsetele jm ettepanekutele 3 

päeva jooksul 

5. Muudatused hooaja kalendris – otsus: kõik poolt 



5.1. Muuta Swedbak I etapp Ebaveres klassikatehnikaks. 

5.1.1. Otsus tehnika osas eelneva nädala esmaspäevaks 

5.2. Muuta 9.jaanuari EnoMV klassikasprindiks.  

5.3. Muuta 16.jaanuari Swedbank II etapp vabatehnikaks. 

5.3.1.  Vahur: millal saavad klubid Swedbank sarja plakati? Vastus Robert Päkkalt: Swedbank 

sarja plakat toodetakse peale kalendri kinnitust. 

5.4. Vetaranide EMV murdmaasuusatamises 

Otsus: EMV kalender on kinnitatud, kui korraldajatele sobib, siis võib pärast EMV etappi 

samas kohas veteranide võistlus läbi viia. Alajuht suhtleb nendega. 

6. Statuudid.  

6.1. Statuutide kinnitamine: juunioride, U23 ja täiskasvanute statuudid (lisatud failid). 

6.1.1. Olosel sprindis loeb vaid kvalifikatsioon, mitte lõppvõistluse koht 

6.1.2. Lillehammeri MK etapile hetkel ei planeeri ESL osavõttu 

6.1.3. Otsus: statuudid kinnitada – kõik nõus 

6.2. Ettepanek Robert Peetsilt luua treenerite kogu, kes teeb lõpliku otsuse MK etappidele 

osalejate kohta. Nõukogu liikmeteks: Christoph Schmid, Robert Päkk, Mati Alaver. 

Otsus: kõik nõus. 

6.3. Treenerite nõukogu moodustamise ettepanek Mati Alaverilt 

Luua koondislaste treeneritest ning koondislaste klubide esindajatest treenerite kogu 

6.3.1.  Kaili Ots – pigem lisada treenerite ümarlaud kevadseminarile 

6.3.2.  Robert Päkk – väljund on olemas kõikidel treeneritel ja klubidel. Klubid valivad 

alakomitee liikmed 

6.3.3.  Robert Peets – oleks alakomiteele dubleeriv üksus  

6.3.4.  Ettepanek sügisseminariks, kus koondiste treenerid teevad  treeningutest ülevaate 

enne talvise perioodi algust. 

Otsus: laiendatud treenerite kogu ei ole vaja luua. Kõik koondiste treenerid teevad ettekande 

ettevalmistus perioodist. Kõik nõus. 

7. Suusaliidu arengukava ja murdmaasuustamise nägemuse loomine 

7.1. Konkreetsete ja mõõdetavate eesmärkide loomine, mis katab murdmaasuusatamise 

nägemust. Robert Peets koostab nägemuse ning saadab alakomitee liikmetele 

7.2. Hetke olukorra andmeid arvesse võttes luua järgneva 4a visioon kuhu murdmaasuusatamine 

peab jõudma 

7.2.1. Kui palju ESL litsentse 

7.2.2. Kui palju on suusaradu 

7.2.3. Mitu sportlast EMV osalemas 

7.2.4. Rullsuusasarja osalejad 

8. Järgmine plaaniline koosolek: kevadel pärast hooaja lõppu, vajadusel hooaja keskel. 

9. Tanel Ojaste tegi ülevaate Norras toimunud rahvusvahelisest laagrist. Täiendav ja põhjalikum 

ülevaade tuleb treenerite koolituspäeval novembris. 

10. Christoph Schmid tegi ülevaate sprindi koondise suvisest ettevalmistusest. 


