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ESL KAHEVÕISTLUSE JA SUUSAHÜPETE ALAKOMITEE JUHATUS 

Koosoleku protokoll  

 

 

Aeg: 09. juuni 2019 kell 10:00 – 12:30 

Koht:  Kääriku Spordikeskus, Otepää 
 

Osalejad:   

Alakomitee juhatuse liikmed: Ago Markvardt, Rauno Loit,  Kalev Aigro, Gert Lee, Juhan 
Lind, Tambet Pikkor, Olev Roots, Andrus Ilves, Silver Eljand. Lisa 1. 

Külalistena: Karl Mustjõgi (Noorte Karikasarja juhataja), Karl-August Tiirmaa. 

Koosolekut juhatas Ago Markvardt, protokollis Rauno Loit. 
Päevakorra arutelu salvestati digitaalselt. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Alakomitee juht tutvustas koosoleku ajakava ja päevakorda. 
 

Päevakord: 
 
1. SH ja KV eelarved 2020, R. Loit, G.Lee 
2. Sportlaste eratoetajate võimalused, R.Loit, G.Lee 
3. EMV võistluste ajakava, R.Loit 
4. NKS  võistluste ajakava ja muudatused, R.Loit, K. Mustjõgi 
5. Sportlaste stipendiumide kasutamine ja aruandlus, R.Loit, G.Lee 
6. Lähetused ja aruannete protseduurid. Noorte lähetused, R. Loit, G.Lee 
 
O.Roots tegi ettepaneku välja töötada ja kinnitada parimate sportlaste valimiste ühtsed 
põhimõtted. 
 

Päevakorda lisati punkt 7. parimate noorsportlaste valimine. 

Otsustati: koosoleku päevakord kinnitada ja koosolek läbi viia. 
 

PÄEVAKORRA ARUTELU: 

1. SH ja KV eelarved, R. Loit ja G.Lee 

R.Loit poolt saadeti kõikidele osalejatele koosoleku eelselt eelarvete ülevaated (lisad 2 ja 3). 
Eesti Suusaliidu (edaspidi ESL) majandusaasta aruanne saab olema kättesaadav peale auditi 
läbiviimist. R.Loit ja G.Lee tutvustasid koosolekul osalejatele eelarverahade jagamise 
prioriteete (1. EOK ja sportlaste rahalised toetused, 2. palgad, 3, EMV korraldamine, 4, JUN 
MV ja kont.sarjad 5, NKS, 6. Järelkasvu laagrid, varustus ja meditsiiniline toetus, 7. FIS 
seminarid, 8. Lastelaagrid ja lähetus). Alakomtee juhi saab FIS Youth Cupile osalejad 
registreerida, kuid ESL eelarveliselt sportlasi sinna lähetada pole võimalik. Kui 
lapsevanematel on võimalik vajalikud rahalised vahendid omaosalusena kokku saada, siis FIS 
poolt on kohapeal tagatud toitlustus ja majutus. G.Lee tutvustas osalejatele eelarve üldist 
poliitikat, kus kulusid saab planeerida vastavalt olemasolevatele tuludele. Eelarve 
planeerimine ja kasutamine saab toimuda tulupõhiselt ning oluline on jälgida rahavoogusid. 
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G.Lee toonitas aruande kohustuse nõuetekohast täitmist. Klubidel on võimalik ESL-i 
omandis olevaid busse võistlustel käimiseks kasutada, kui bussid ei ole samal ajal planeeritud 
kasutusel. Vajalik on etteteavitus ja ESL nõusolek.  

Otsustati: Võtta SH ja KV 2019/2020 hooaja eelarve prognoosid teadmiseks.  
 

2.  Sportlaste eratoetajate võimalused, R.Loit, G.Lee 

R.Loit ja G.Lee selgitasid koosolekul osalejatele eratoetajate toetuse logode kasutamise 
põhimõtteid. Sportlane saab 5000€ toetuse saamisel logo paigutada isiklikule võistlusdressile 
(murdmaa võistluskombe ning hüppekombe), 15000€ toetuse puhul läheb 20% toetusest 
alaliidule ja toetaja logo paigaldatakse kõikide sportlaste võistlusdressidele. 
Soojendusdressidel logode paigaldamisel alampiire ei ole. Logode kasutamine FIS cupil on 
vaba, Continental Cupil on logode kasutamine reguleeritud. Suusaliidu poolt tagatakse riietus 
ja lähetused Continental Cupi etapile või Juunioride MM-le. G.Lee lisas, et kui võistlusel ei 
ole riigile esitatud võistlejate limiiti, võib võistleja minna osalema oma kuludega 
normiväliste võistlejatena. Hooajal 2019/2020 arvestatakse toetajate logode kasutamisel ja 
paigaldamisel ainult rahalisi toetusi. Sportlaste toetusrahad ei pea käima läbi Suusaliidu, kuid 
toetuste saamine on vajalik fikseerida. G.Lee ettepanekul on vajalik välja töötada logode 
kasutamise reglement. Ettepanek on toetaja leidmisel kehtestada sponsori leidmise tasu 10% 
saadud summast.  

Otsustati: Võtta esitatud info teadmiseks ja välja töötada logode kasutamise reglement. 
 

3. EMV ajakava, R.Loit 

Alajuhi R.Loit sõnul on läbi viimata EMV talvised meeskondlikud suusahüppevõistlused. 
Treenerite poolt tehti ettepanek meeskondlikud hüppevõistlused läbi viia Tehvandil 
25.12.2019 või 26.12.2019. Suvine EMV - kahevõistluses 12.10.2019, suusahüpped 
13.10.2019. Talvine EMV 28-29.03.2020. Noorte EMV läbi viia Tallinnas, Võrus, Elvas ja 
Otepääl ning võistluste ajakava täpsemalt kokku leppida oktoobrikuus.  

Otsustati: Kinnitada EMV võistluste ajakava. Poolt 9, vastu 0. 
 

4. Noorte Karikasarja  võistluste ajakava, K. Mustjõgi 

Noorte Karikasarja juhataja K. Mustjõgi tutvustas 2018/2019 aasta hooaja läbiviimist. 
Sportlaste arv on pidevalt tõusnud ja võistluste läbiviimine sujus hästi. Ettepanek, et millistel 
mägedel mis vanusklasside võistlus toimub, jääb korraldava klubi treeneri otsustada.  

Võistluste juhatajana tegi K.Mustjõgi seoses osalejate rohkusega ettepaneku Tallinna 
võistlused läbi viia kahepäevastena või läbi viia ainult suusahüppevõistlused. S.Eljand sõnul 
suurenevad kahepäevaselise võistluse korral kulud bussitranspordile ja majutusele ning tegi 
lisaettepanku Tallinnas läbi viia ainult suvised noorte EMV jooksuna, talvine EMV läbi viia 
igal aastal eri piirkonnas vastavalt siis Otepääl, Elvas ja Võrus..  

Arutelu käigus lepiti kokku noorte karikasarja etappide ajakava: 

1 etapp Võru, Andsumäe, SH/KV 28. september 2019  
2 etapp Otepää, Apteekrimägi, SH 29. september 2019  
3 etapp Tallinn, Mustamägi   19. oktoober 2019 
4 etapp Otepää, Apteekrimägi  11. jaanuar 2020  
5 etapp Võru, Andsumäe  25. jaanuar 2020  
6 etapp Tallinn, Mustamägi,   15 veebruar 2020  
7 etapp Läti, Sigulda, SH/KV  29. veebruar 2020 
8 etapp Elva     14. märts 2020 
9 etapp Otepää, Apteekrimägi  15. märts 2020 
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Otsustati:  

- Korraldava klubi treeneri otsustada on millistel mägedel vanusklasside võistlus toimub. 
- NKS Tallinna etapp viia läbi ainult suusahüppevõistlusena, võitlusel 3 hüpet (sh üks 

proovihüpe ja kaks võistlushüpet). 
- Suvised noorte EMV läbi viia Tallinnas, talviseid EMV roteerida Otepää, Elva ja Võru. 
- Kinnitada karikasarja ajakava.  

Poolt 9 vastu 0, erapooletuid 0. 
 

5. Sportlaste stipendiumide kasutamine ja aruandlus, R.Loit, G.Lee 

G.Lee tutvustas sportlastele stipendiumide taotlemise põhimõtteid ja võimalusi. Toetus on 
sihtotstarbeline ning vajalik on sportlasel esitada kulude ülevaade ja aruandlus. Toetuste 
summad: noored vanuses 14-18 aastat 650 € ja noored vanuses 19-23 aastat 1000 €. R.Loit 
selgitas KULKA taotluste esitamise praktilisi põhimõtteid ja alaliidu poolt tehtud tegevusi 
toetuste saamiseks. Järgmine rahade jaotus on 2019 aasta augusti lõpus.  

Otsustati: Suusaliidu poolt taotletud stipendiumi saamisel tuleb sportlastel esitada rahade 
kasutamise aruande vabas vormis koos kuludokumentidega alaliidu juhile. Poolt 9, vastu 0. 
 

6. Lähetused ja aruannete protseduurid. Noorte lähetused. G.Lee ja R.Loit 

G.Lee sõnul on oluline, et lähetuste ja rahade saamise puhul on aruanne esitatud enne 
järgmist lähetust ja rahade saamist. Kui aruanne on esitamata, siis uusi lähetusrahasid ei 
eraldata.   

Otsustati: Võtta esitatud info teadmiseks.  

Noorte lähetused, FIS Youth Cup. Vanuseklassid nii SH kui KV vanuseklassid I kat 2005-
2006 II kat 2002-2004. Lähetuse jaoks Eesti Suusaliidul vahendeid ei ole. ESL saab 
registreerida, FIS poolt on tagatud majutus ja toitlustus, aga reisirahad tuleb soovijatel ise 
leida. Alajuht saadab edaspidi klubidele info võimalustest ja registreerib võistlustel osalejad. 
G.Lee tegi ettepaneku noortesarja vanuseklasside võitjate motiveerimiseks koostöös 
lapsevanemate ja lisasponsoritega leida võimalused võitjate osalemiseks ja transpordi 
kompenseerimiseks. Riikidele on ette antud kvoot 3+3 sportlast ja kaks treenerit.  

Otsustati: Võtta esitatud info teadmiseks. 
 

7. Parimate sportlaste valimised. 

O.Roots sõnul on varasemalt alakomitee poolt paika pandud reeglid parima noore valimiseks. 
G.Lee täpsustas et 2017 on vastu võetud otsus et parim noor on alla 16 aasta vanune sportlane, 
parim juunior alla 20 aastane sportlane ja parim täiskasvanu üle 20 aasta. Eesti Suusaliidule 
on võimalik teha täiendavaid ettepanekuid. 

S.Eljand pooldab parimate kuulumist vastavalt oma vanuseklassidesse. Võimalik on välja 
anda ka absoluudi parima tiitel. Kahte tiitlit ühele sportlasele mitte välja anda.  

Otsustati: Parim noor on kuni 16 aasta vanune sportlane ja parim juunior on alla 20 aastane 
sportlane ning parim täiskasvanu 20 ja vanem. Kahte vanuseklassi tiitlit samale sportlasele 
välja ei anta, kuid parim juunior võib olla parim täiskasvanu. Sellisel juhul saab ainult ühe 
tiitli. 
 

8. Muud küsimused. R.Loit vastused koosoleku ajal esitatud küsimustele 

Kvoot juunioride MMile on suusahüpetes kolm sportlast, kahevõistluse osas praegu kvoot 
puudub. Kvoodi annab täiskasvanute poolt saadud tulemus.  



 Leht 4/4 

FIS laagrite kohta hetkel täpsem info puudub. Teada on laagrite toimumine suvel (18-
23.08.2019) ja talvel (04-09.2019) ja lisaks poistele on kohustuslik saata osalema ka tüdrukud 
(1+1+treener). Lisaks pööratakse FIS poolt tähelepanu ka naistreenerite kaasamisele. 

S.Eljand. ettepanek - sportlased võistlevad noorte EMV võistlustel oma vanuseklassis ja 
absoluudis. Sportlane võib võistelda vanemas vanuseklasssis, kuid ei kandideeri medalile. 
G.Lee tegi ettepaneku, et sportlane võib ühe kalendriaasta jooksul osaleda ainult ühes 
vanuseklassis, kas oma vanuseklassis või kuid treeneri kinnitusel ja vastutusel ühe astme 
võrra vanemas vanuseklassis. A.Ilves ettepanek on, et Noorte EMV osas peab iga võistleja 
osalema ainult oma vanuseklassis vastavalt FIS reeglitele.  

Otsustati: Võta info riiklike kvootide ja FIS laagrite osas teadmiseks. Sportlaste osalemine 
noorte EMV-l on lubatud ainult oma vanuseklassis ja absoluutklassis. Noorte karikasarjas 
võib sportlane osaleda üks aste kõrgemas vanuseklassis kogu sarja vältel vanuseklassi 
vahetamata. Poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Protokolli lisad: 

Lisa 1. Osalenud liikmete nimekiri 
Lisa 2. Kahevõistluse 2019/2020 aasta eelarve 
Lisa 3. Suusahüpete 2019/2020 aasta eelarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ago Markvardt       Rauno Loit 
koosolekut juhataja        protokollija 


