ESL kahevõistluse ja suusahüpete
alakomitee juhatuse koosoleku
PROTOKOLL

Aeg:

07. mai 2022 kell 12.45 – 16:30

Koht:

Otepää Tehvandi

Osavõtjad:
Alakomitee juhatuse liikmed: Gert Lee, Olev Roots, Silver Eljand, Andrus Ilves, Juhan Lind,
Tambet Pikkor, Ago Markvardt, Karl Mustjõgi, Rauno Loit
Külalised:
Urve Loit (protokollija), Tõnu Seil (ESL peasekretär), Allar Levandi (EOK)
Koosoleku päevakava kinnitamine, juhataja ja protokollija määramine
Päevakorda lisati esimeseks päevakorra punktiks uue alakomitee juhatuse esimehe valimine.
Koosoleku juhatajaks valiti Rauno Loit, protokollijaks Urve Loit. Koosolek salvestati
digitaalselt.

PÄEVAKORD:
1. Alakomitee juhatuse esimehe valimine
2. 2021/2022 hooaja eelarve kokkuvõte
3. 2021/2022 hooaja sportlik kokkuvõte
4. Audentese Spordigümnaasiumi hetkeseis ja tulevik
5. NKS ja EMV ajakava
6. NKS muudatusettepanekud
7. 2022/2023 hooaja eelarve struktuur
8. 2022/2023 hooaja sportlik vaade
9. Eesti Suusaliidu majanduslik seis ning arengukava
10. PMNMV info
11. Suusahüppajate ja kahevõistlejate JMM koondiste statuut
12. Suusahüppajate ja kahevõistlejate talialade MM 2023 koondise statuut
13. Otepää kahevõistluse MK ja suusahüpete FIS-cup info
14. Kohapeal algatatud küsimused
PÄEVAKORRA ARUTELU:
1. Alakomitee juhatuse esimehe valimine
R.Loit tutvustas uuele alakomitee juhatusele pikaks perioodiks antud alakomitee valiti ning
mis on alakomitee juhatuse eesmärgid. Pakuti välja alakomitee juhatuse esimeheks Ago
Markvardt.
Ettepanek määrata Ago Markvardt alakomitee juhatuse esimeheks. Poolt 8, vastu 0,
erapooletuid 1.
Otsustati: Määrata Ago Markvardt KV/SH alakomitee juhatuse esimeheks
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2. 2021/2022 hooaja eelarve kokkuvõte
R.Loit tutvustas suusahüpete ja kahevõistluse eelarve osa, tuues välja nii tulude kui kulude
kujunemise. Tulem eelmisel hooajal oli mõlemal alal positiivne. Toetuslepingud on nimelised
ja toetusvahendid jõuavad otse määratud sportlastele. Planeeritud on Graanul Invest team
loomine järgmiseks hooajaks. Eelarve ülevaate kohta koosolekul osalejatel täiendavaid
küsimusi ei olnud.
G.Lee selgitas Suusaliidu põhikirja ning vajalike muutmispunkte. Lisaks tunnustas alajuhi
R.Loit tegevusi toetajate leidmisel, nendega koostööd ning ala tegevuste/arendamise
läbiviimisel. Samuti on tänu K.Ilvese tulemustele tänasel päeval kahevõistlusel väga hea
maine. G.Lee sõnul tuleb tegevusi noorte sportlaste suunal jätkata.
Otsustati: võtta ülevaade eelarve kokkuvõttest teadmiseks.

3. 2021/2022 hooaja sportlik kokkuvõte
R.Loit andis ülevaate nii suusahüpete kui kahevõistluse aladel osalenud sportlaste tulemustest
ning osaletud võistlustest. Hooajal osaleti pea kõigil rahvusvahelistel võistlustel heade
tulemustega. Kokkuvõtvalt oli hooaeg edukas. Koosolekul osalejatel täiendavad
kommentaarid puudusid.
Otsustati: võtta alajuhi poolt esitatud info teadmiseks.

4. Audentese Spordigümnaasiumi hetkeseis ja tulevik
Alajuht R.Loit andis ülevaate Audentese Spordigümnaasiumis õpivatest kahevõistlejatest ja
suusahüppajatest ning murekohast, et Audentese treeneri koht samamoodi jätkates võib
kahevõistlusel ja suusahüpetel ära kaduda. Tegemist on riikliku treeneri kohaga ning
võimalusega ala sportlastel tasuta koolis õppida ning treenida. R.Loit tegi ettepaneku
Alakomitee juhatuses tõsiselt mõelda, kuidas oleks võimalik Audenteses tegevusi
kahevõistluse ja suusahüpete alal jätkata. Peamine eesmärk on säilitada Audentese treeneri
koht ja sportlaste motivatsioon koolis õppimiseks ning tagada noortele võimalus
spordigümnaasiumis õppimiseks ja sportlaskarjääri arendamisel, sh õppeaja jooksul viia
õppivad noored sportlikult COC tasemele.
Koosoleku raames arutleti võimalike probleemide ja lahenduste üle, sh miks sportlased ei
soovi asuda õppima Audentese spordikooli, mis on probleem, et sportlased ei suuda kooli
lõpetada. Kas võib olla probleeme koolis õppetasemega või on probleem noorte endi
suhtumises ja käitumises ning distsipliini puudumises.
Noorte Karikasarja (edaspidi NKS) juht K.Mustjõgi tõi välja, et hetkel on sobivas vanusegrupis
olevate sportlaste madalseis, kuid peale on tulemas andekad noored. R.Loit ettepanek oli
algatada diskkussioon esitatud teemal ning alakomitee juhatuse liikmetel mõelda Audentese
teema peale ja tuua välja võimalikud lahendused sügiseseks koosolekuks.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks ning treeneritel tuua välja ettepanekud teema osas
sügisesel alakomitee juhatuse koosolekul.

5. NKS ja EMV ajakava
Koosoleku käigus arutleti NKS ja Eesti Meitrivõistluste (edaspidi ka EMV) läbiviimise ajakava
ning üldpõhimõtteid. Kuna Tallinnas asuv suusahüppemägi K-50 läheb 2022 kevadel remonti,
jääb Nõmme Kevad võistlus maikuus ära. Ettepanek oli läbi viia EMV suvised võistlused
vanuseklassidele MN12, MN14, MN16 Nõmme Sügis raames. Juuniorid ja absoluut
vanuseklasside võstlused läbi viia koos. Kahevõistluse suvistel EMV-l murdmaa distants läbi
viia jooksudistantsina, kuna suusarullide muretsemine on keeruline ja kulukas.
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Ettepanek EMV suvine etapp viia läbi kahevõistluses 09.10.2022 ja suusahüpetes 08.10.2022
Otepääl. NKS suvised etapid läbi viia K.Mustjõgi ettepanekul alljärgnevalt: I etapp
17.09.2022 Võru, II etapp 01.10.2022 Elva (Otepääl) algusega kell 11:00, III etapp
15.10.2022 Tallinn, sh EMV vanuseklassidele MN-12 kuni MN-16 ja IV etapp 22.10.2022
Otepää. Noorteetapide talvine võistluskalender koostada sügisesel koosolekul.
Otsustati: NKS ja EMV võistlused läbi viia eeltoodud kuupäevadel ja võistluskohtadel.Talvine
võistlskalender kinnitada sügisesel juhatuse koosolekul.

6. NKS muudatusettepanekud
K.Mustjõgi esitles ettepanekuid NKS etapi koondarvestuse osas.
Sarja koondarvestuse tulemuste arvestamine. Arutleti erinevate võimaluste üle. Eesmärk, et
sportlased ei võistleks haigetena. Ettepanek arvesse võtta 12 paremat etappi tulemust (sh 6
SH ja 6 KV tulemust). Poolt 7, vastu 1, erapooletu 1. Vastav muudatus sisse viia sarja
üldjuhendisse.
Murdmaadistantsidel MN-8 vanuseklassidel on olnud probleeme väikeste sportlastega ja
lapsevanemate poolse liigse abistamisega. G.Lee ettepanek MN-8 vanuseklassides murdmaas
tulemusi mitte arvestada ja koondarvestust mitte pidada. S.Eljand ettepanek on
murdmaadistantsile mitte lasta ebapiisava treeningtasemega sportlasi. Arutelu tulemusel
tunnustati ettepanekut sarja lisada klass „mudilased“ vanusega kuni 6 aastat (võistlusalaks
ainult suusahüpped, koondarvestuse punkte mitte arvestada). MN-8 vanuseklassis hüpped ja
KV. Murdmaavõistlusele lubada võistlema treeneri vastutusel ainult piisava ettevalmistusega
sportlased. Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0
Murdmaadistantside lühendamine. Arutelu tulemusena tehti ettepanek vähendada tüdrukute
murdmaadistantse vastavalt vanuseklassidele N-8 500 m, N-10 1000 m, N-12 1500 m ja N14 2000 m. Poolt 8, vastu 0, erapooletu 1.
Ettepanek lisada vabaklass koondarvestusse. Poolt 8, vastu 1, erapooletu 0.
Otsustati:
 Sarja koondarvestuse tulemuste arvestamisel arvesse võtta 12 parema etappi tulemust (sh
6 SH ja 6 KV tulemust). Vastav muudatus sisse viia sarja üldjuhendisse.
 NKS sarja lisada võistlusklass „mudilased“ vanusega kuni 6 aastat, võistlusalaks ainult
suusahüpped, koondarvestuse punkte ei arvestata. Vastav muudatus sisse viia sarja
üldjuhendisse.
 MN-8 vanuseklassi kahevõistluse murdmaavõistlusele lubada võistlema treeneri vastutusel
ainult piisava ettevalmistusega sportlased.
 Vähendada tüdrukute murdmaadistantse vastavalt vanuseklassidele N-8 0,5 km, N-10 1
km, N-12 1,5 km ja N-14 2 km. Vastav muudatus sisse viia sarja üldjuhendisse.
 Lisada vabaklass NKS koondarvestusse. Vastav muudatus sisse viia sarja üldjuhendisse.

7. 2022/2023 hooaja eelarve struktuur
R.Loit tutvustas suusahüpete kui kahevõistluse alade 2022/2023 aasta hooaja planeeritavate
eelarvete põhimõtteid, struktuuri ning rahade kasutamist. Põhiprioriteedid paigas varasemast
– 1. EOK ja toetajate nimeline raha sportlasteni, 2. Palgad, 3. EMV korraldamine, 4. MM, MK
lähetamine, 5. JMM, COC lähetamine, 6. ESL noortesari, 7. Laagrite, varustuse ja
meditsiiniline toetus, 8. FIS seminaridele lähetamine (kohtunikud ja TD-d), 9.
Laste/järelkasvu laagrid ja lähetused. EOK ettevalmistustoetus on fikseeritud summa ning
sihtotstarbelised vahendid sportlastele. Jätkuvalt on eesmärk alaliidu poolt toetada klubide
sportlasi vajaliku varustusega. Koosolekul osalejatel kommentaarid ja küsimused puudusid.
Otsustati: Alajuhi poolt esitatud info võtta teadmiseks.
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8. 2022/2023 hooaja sportlik vaade
R.Loit andis ülevaate sportlaste planeeritud tegevustest.
Otsustati: Alajuhi poolt esitatud info võtta teadmiseks

9. Eesti Suusaliidu majanduslik seis ning arengukava
G.Lee andis ülevaate ESL majanduslikust seisust ja arengukavast. Praegu on seis hea, trend
pigem positiivne. Suusaliidu struktuur on täiendamisel, eesmärk on toetada alajuhtide tööd.
Lisaks tutvustas G.Lee lühidalt ESL alade olukorda. Arengukavas on oluline leida ala
arendamiseks võrgustik ning anda võimalusi sportlaste treeningute mitmekesisemaks ning
paremaks läbiviimiseks. G.Lee tutvustas ka visiooni Nõmme spordikeskuse arendamise
võimalustest.
Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks.

10. Põhjamaade noorte meistrivõistlused
2022/2023 hooaja põhjamaade noorte meistrivõistluste korraldusõigus selgub peadselt ning
võib juhtuda, et Eesti kord on antud võistlust korraldada. R.Loit tegi ettepaneku KV/SH
võistluste juhiks K.Mustjõgi, kes omab kogemusi noortevõistluste ja Põhjamaade noorte
meistrivõistluste korraldamisel. Seda juhul, kui Eesti korraldab antud võistlust.
Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks.

11. Suusahüppajate ja kahevõistlejate JMM koondiste statuut
JMM toimuvad Whistleris, Kanadas. R.Loit ettepanek on seoses reisi- ja muid kulusid
arvestades sinna Eestist sportlasi osalema mitte saata, kuna vastava tasemega sportlane
puudub, siis ettepanek antud statuuti mitte arutleda. Koosolekul osalejate ettepanekul võiks
anda võimalus sportlastele osalemiseks COC punkti olemasolu.
Otsustati: JMM statuut – vähemalt 1 COC punkt 2022/2023 hooajal.

12. Suusahüppajate ja kahevõistlejate talialade MM 2023 koondise statuut
Talialade MM 2023 aastal toimub Planicas veebruari lõpust märtsi alguseni. R.Loit ettepanek
MM-l osalemiseks COC punkti olemasolu.
Otsustati: Planica 2023 talialade MM statuut – vähemalt 1 COC punkt 2022/2023 hooajal.

13. Otepää kahevõistluse MK ja suusahüpete FIS-cup info
A.Markvardt tutvustas võistluste korraldamise planeerimist. Võistluspäevad on 0608.01.2023. Võistlus on 3-päevane, vastavalt võistluspäevad mixed-team, mass-start ja
individuaalne Gundersen. Kavas planeeritud lisaks meestele ka naiste kaks individuaalset
võistlust. Eelarve on tänaseks koostatud, töö korraldamise osas käib.
FIS-CUP suvine etapp on planeeritud 2022.a. juuli viimane nädalavahetus. Planeeritud on
esialgne eelarve. Läbirääkimised käivad võistluste juhataja, kuna hetkel pole kindel, kas
K.Nurmsalul on võimalik antud võistlust korraldada. Antud võistlus on oluline meie endi
noortele sportlastele ning kohtunikele rahvusvaheliste võistluskogemuste saamiseks.
Võistlemas on nii mehed kui naised.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks
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14. Kohapeal algatatud küsimused
S.Eljand – sportlaste osavõtt Eesti sisetel võistlustel vastavalt vanusele. NKS-is ja EMV-l võib
võistelda nii absoluudis kui oma vanuseklassis. R.Loit selgitas, et iga sportlane võib võistelda
EMV arvestuses ainult enda vanuseklassis ning lisaks võib võistelda ka absoluut arvestuses
EMV-l. Ettepaneku poolt 9, vastu 0, erapooletu 0.
Otsustati: EMV saab võistelda ainult oma vanuseklassis ning absoluut vanuseklassis.

Koosoleku juhataja

Protokollija
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