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ESL kahevõistluse ja suusahüpete  
alakomitee juhatuse koosoleku 

 PROTOKOLL 
 

Aeg:    09. oktoober 2022 kell 13.45 – 16:30 
Koht:     Otepää, Tehvandi suusahüppemägi 
Osavõtjad:   
Alakomitee juhatuse liikmed: Gert Lee, Olev Roots, Silver Eljand, Andrus Ilves, Juhan Lind, 
Tambet Pikkor, Karl Mustjõgi, Rauno Loit 
Külalised:  Urve Loit (protokollija) 
 

Koosoleku päevakava kinnitamine, juhataja ja protokollija määramine  

Päevakorra muutmiseks ettepanekud puudusid ja koosoleku päevakord kinnitati. Kosoleku 
juhatajaks valiti Rauno Loit, protokollijaks Urve Loit. Koosolek salvestati digitaalselt. 
 

 

PÄEVAKORD: 

1. PMNMV info - Rauno Loit 
2. Talviste võistluste ajakava -  Karl Mustjõgi, Rauno Loit 
3. Otepää kahevõistluse MK hetkeolukord - Rauno Loit 
4. Kohapeal algatatud küsimused 
 

PÄEVAKORRA ARUTELU: 

1. Põhjamaade noorte meistrivõistlused (PMNMV) info – R.Loit 
2022/2023 hooaja põhjamaade noorte meistrivõistlused viiakse esialgse info põhjal läbi Soomes, 
16-19 veebruar 2023. Sportlaste vanuseklassid on täpsustamisel. Järgmise hooaja põhjamaade 
noorte meistrivõistlused toimuvad Eestis. Alajuht edastab saabuva info. 

Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks. 

2. NKS talviste võistluste ajakava – R.Loit, K.Mustjõgi 
2.1. EMV läbi viia kahevõistluses 01.04.2023 vanuseklassidele M/N-abs, M/N-jun (2003-2006) ja 
M-16 (2007-2008). Suusahüpetes EMV võistlused arutada läbi MK sportlastega, sest soov on, et 
talvistel EMV-l osaleks kõik sportlased. Suusahüpete vanuseklassid Tehvandil M/N-abs, M/N-jun 
(2003-2006) ja M-16 (2007-2008). Alajuht R.Loit täpsustab koondise sportlaste osalusvõimalused 
kuupäevaliselt ning annab alakomitee juhatusele teada lõplikust kuupäevast, kuna toimub 
suusahüpete EMV. 
2.2. Noortesarja talvised etapid. NKS juhataja K.Mustjõgi tegi ettepaneku talvised etapid läbi viia 
alljärgnevalt: 

14.01.2023  - Otepää etapp 
28.01.2023  - Võru etapp, sh noorte EMV vanuseklassidele N-16, M/N-14, M/N-12 
11.02.2023 - Elva etapp (asukohaga Otepääl) 
25.02.2023 - Tallinna etapp 
11.03.2023  - Otepää, finaaletapp 
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S.Eljand tegi ettepaneku lisada juhendisse punkt, et murdmaa starti alustada 30 minutit peale 
hüppevõistluste lõppu. R.Loit selgitas, et varuaeg on vajalik protokollide koostamiseks jm 
tehniliste tegevuste läbiviimiseks. Murdmaa stardiaegade eelnev fikseerimine on vajalik võistluste 
edukamaks läbiviimiseks. EMV võistluste läbiviimisel püütakse korralduses järgida rahvusvahelisi 
norme, sh 1-1,5 tundi hüpete ning murdmaa vahel.  

Otsustati: NKS ja EMV võistlused läbi viia eeltoodud kuupäevadel ja võistluskohtadel.  

3. Otepää kahevõistluse MK hetkeolukord – R.Loit 

R.Loit andis ülevaate kahevõistluse MK võistluste korraldamise olukorrast. Kahevõistluse MK 
etapp viiakse läbi Otepääl ajavahemikul 05-08.01.23, sh 05.01.23 treeningud ja treeningvõistlused, 
06.01.23 segateade 2M/2N, 07.01.23 mass-start ja 08.01.23 individuaalne Gundersen. Tehislund 
on piisavalt varutud, staadioni asetus on põhimõtteliselt sama, kuid trassid püütakse teha 
pealvaatajatele huvitavamaks. Ettevalmistused on heal tasemel, hetkel on vajalikud tegevused veel 
inimpersonaliga, probleeme on veel proovihüppajatega (vaja min 6 proovihüppajat). Võistlejaid on 
oodata palju, sh osalemas on ka eesti sportlased.  
Selle aasta eesmärk on võistlusi teha huvitavamateks ning pealtvaatajatele atraktiivsemaks. Piletid 
tulevad müüki alates 17.10.23.  
Otsustati: võtta alajuhi poolt esitatud info teadmiseks. 

4. Kohapeal algatatud küsimused 
4.1. Mustamäe hüppemägi 60 ja veteranide kokkutulek 15.10.2022. R.Loit tutvustas lühidalt 
15.10.22 üritusega seonduvat. Üritustega alustatakse enne K-50 hüpete algust. Näitusena J.Lind 
koostab nn varustuse, puusuuskade ja piltide seina. Eesmärk siduda antud üritust eeloleva NKS 
võistlustega ning ka Mustamäe hüppemäe ideeprojekti arendamisega.  
4.2. Mustamäe hüppemäe kompleksi arendamine 

Kaasava eelarve rahastusel rahvahääletus pooldas hüppemäe renoveerimist. R.Loit ja G.lee andsid 
ülevaate hüppemäe ideekavandiga seotud olukorrast (2 etappi). Tellitud on geoloogia-geodeesia 
analüüs, plaan saada mägi suuremaks (K-65…K-70). I etapp suure mäe hüppetorni renoveerimine, 
rohelise maja lammutus ja uue ajutise maja ehitus. Oluline on Tallinna Linnavalitsuse toetuse 
olemasolu. Hüppemägi kui vaatetorn avalikkusele kasutamiseks.  
4.3. T.Pikkor tõstatas küsimuse vigadest võistluste protokollis (M.Kägu esimese hüppe pikkus oli 
märgitud 77m, peab aga olema 71,5m). Samuti tõi T.Pikkor välja Tehvandil starteri olemasolu 
vajalikkuse kuna nt viimasel võistlusel hüppasid sportlased isetegevuslikult valest poomist. Samuti 
oli arutelu all regrupeeringu puudumine. 
R.Loit nõustus starteri olemasolu vajalikkuses. Probleemiks oli olnud viimastel võistlustel väga 
muutlikud ilmastiku olud. R.Loit selgitas, et tulevikus sarnaste tingimustega võistlustel on 
treeneritel võimalik stardikella muuta ehk lasta ka sportlasi hüppama punase tulega, treenerid 
vastutavad samuti sportlaste ohutuse eest. Antud tegevus lepitakse tulevikus kokku esindajate 
koosolekul. Suzanne on ala õppinud, kuid kuna ükski tuuleandur ei tööta, Tehvandi hüppemäel, 
siis on võimalus tuuleolusid hinnata ainult visuaalse vaatlusega. Tuuleolude ja kauguste hindamine 
on visuaalselt keeruline. Võimalike ebatäpsuste vältimiseks ja pretensioonide lahendamiseks on 
soovitatav sportlaste sooritusi filmida/pildistada ning tulla võimalikult kiirelt kohtunike juurde 
probleemi lahendamiseks. R.Loit selgitas koosolekul osalejatele ka võistluste rahvusvahelisi 
reegleid ning EMV võistluste läbiviimisel rakendatavaid põhimõtteid. Murekoht on asjaolu, et 
hüppemäel on probleeme vajaliku tehnika puudumise või korrasolekuga (sh tuule- ja kiiruse 
mõõtmine, foori mittetoimimine). R.Loit on teinud ettepanekuid elektroonilise kauguse, kiiruse 
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mõõtmise ning toimivate tuuleandurite ja foori olemasoluks ning alajuhina suhtleb ta Tehvandi 
keskusega edasi.  
A.Ilves tegi ettepaneku Tehvandi hüppemäel taastada TD tegevus ja varustuse (sh hüppekombe ja 
–suusad) vastavuse mõõtmine, mis on õpetlik ka noortele. Eesti on praeguse seisuga ainuke riik, 
kes võistlustel varustuse vastavust ei mõõda. A.Ilvese ettepanek on viia seda tegevust läbi 
noorsportlaste nende teadmiste, kogemusliku arengu ja õppe läbiviimiseks võistlustingimustes. 
Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks. Järgmisel võistlustel saab olema tagatud regrupeering ja 
starteri olemasolu hüppetornis. Varustuse kontrolli teema võtta arutusele kevadisel Alakomitee 
koosolekul.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Koosoleku juhataja   Protokollija 


