ESL KAHEVÕISTLUSE JA SUUSAHÜPETE ALAKOMITEE JUHATUS
Koosoleku protokoll nr.

Aeg: 20. oktoober 2018 kell 16:30 – 17:20
Koht: Tehvandi Spordikeskus, Otepää
Osalejad:
Alakomitee liikmed: Ago Markvardt, Rauno Loit, Kalev Aigro, Hillar Hein, Gert Lee, Juhan
Lind, Tambet Pikkor, Andrus Ilves, Silver Eljand. Lisa 1.
Koosolekul ei osalenud Olev Roots.
Külalisi SH/KV Alakomitee koosolekutel osaleda pole lubatud.
Koosolekut juhatas: Ago Markvartd, protokollis Rauno Loit
Päevakorra arutelu salvestati digitaalselt.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Koosoleku päevakorra tutvustus, protokollija valimine, A.Markvardt.
SH ja KV 2017/2018 ja 2018/2019 hooaja eelarved, R. Loit
Arengukava arutelu, R.Loit.
MM koondiste statuudid, R. Loit.

PÄEVAKORRA ARUTELU:
1. Koosoleku päevakorra tutvustus, protokollija valimine, A.Markvardt.
Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku päevakava ning tegi ettepaneku
protokollijaks valida R.Loit. Täiendav info G.Lee valimisest Suusaliidu juhatusse.
Otsustati koosolek läbi viia ja protokollijaks valida R.Loit. Poolt 10, vastu 0.
2. SH ja KV 2017/2018 ja 2018/2019 hooaja eelarved, R. Loit
Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele 2017/2018 ja 2018/2019 hooaja eelarveid,
tulude-kulude jaotust. Eelarved on lisatud koosoleku protokollile lisadena 2 ja 3. R.Loit selgitas
täpsemalt osalejatele kätte antud kulude-tulude ülevaateid, eelarve koostamise ning kasutamise
põhimõtteid. Erasektori toetus SH 33% ja KV 51%. Riigi toetuse osa on pidevas vähenemises.
S.Eljand tegi ettepaneku avalikustada erasektori poolsed toetajad (sponsorid) nimeliselt ja välja
tuua ka toetuseks antavad summad. R.Loit tunnustas ettepanekut ja täiendas, et erasektori
toetuste taga ei ole üksikud sportlased, vaid on kogu koondis ja sponsorlepingud sõlmitakse
kahepoolselt toetaja ja Suusaliidu vahel ning rahasid kasutavad kõik koondise sportlased.
S.Eljand esitas küsimuse kas tulude poole peale on ülesse loetud kõik tulud. Tuues välja
märkuse, et kas tulude pool suurem ei peaks olema. R.Loit selgitas, et kulude-tulude aruanne
on auditeeritud ning ametlik väljavõte majandusaasta aruandest, kus on kajastatud kõik
sissetulekud ja väljaminekud. Kõik sissetulekud ja väljaminekud on raamatupidamislikult
nõuetekohaselt kajastatud. Sularahaga ei arveldata. On lubatud ka otselepingud, mis on
sõlmitud sportlase ja sponsori vahel. Nende summade osas Suusaliit arvestust ei pea.
Vähenemine on 2018/2019 eelarvetes SH ca 30 000 € ja KV ca 80 000 €. R.Loit selgitas, et
kuna Olümpiatsükkel sai läbi, siis vähenemine toimub varasemalt saadud riigiraha arvelt.
Vähenenud eelarvega peame hakkama saama järgmised kaks aastat. Kulude-tulude osas on
summad planeeritud tasakaalu, sh erasektori osa on SH 1/3 ja KV 2/3. R.Loit selgitas, et lisades
4 ja 5 on välja toodud reaalse seisuga olemasolevad sponsorid, millele võib jooksva töö käigus
lisanduda veel uusi toetajaid. Tabelites oli välja jäänud eelmise hooaja jääk SH 1600 € ja KV
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14 800 €. KV eelmiste perioodide jääk oleks olnud suurem, kuid tagasi sai makstud varasemate
perioodide miinust. Hetkel on KV võlad (ESL juhatuses kokku lepitud summa 50 000 €) on
2018 aasta kevade seisuga tagasi makstud ning võlad on kõik likvideeritud
G.Lee esitas küsimuse reservi kogumise vajalikkuse osas. A.Markvardt selgitas, et juhatuses on
teemat korduvalt arutatud, aga konkreetseid ettepanekuid ei ole. Reserv on Alaliidu sisemine
asi. R.Loit selgitas, et tema poolt on igal aastal arvestatud reservina 5000 €, mis on kulude
poolt planeeritud ja mis võimaldab vähendada ülekulu. G.Lee mõte oli jätta eelmiste aastate
ülejäägid reservi.
S.Eljand küsimus: millest sõltub see, et SH erasektori toetus on ligikaudu 2 korda väiksem kui
KV oma ja mida tuleks selleks teha, et SH toetus oleks sama suur kui KV oma? R.Loit selgitas,
et erasektorilt toetuse saamiseks on oluline omada sportlastel nn atraktiivsust ja riiklikud
toetused on sõltuvuses tulemustega, st K.Ilves on C kategooria sportlane, kes saab EOK-lt
ainult ettevalmistustoetuse. Suusahüppajatel kategooriad puuduvad ja seetõttu on nende
toetused väiksemad. Süsteem on uus alates 2018 aasta algusest. Riiklikud stipendiumid on
suunatud otse sportlasele ja need eelarvetes ei kajastu.
Otsustati: kinnitada SH ja KV eelarved.
3. Arengukava arutelu
R.Loit selgitas, et päevakavas on SH/KV arengukava koostamine. Arengukava võiks valmis
olla 2019 aasta veebr-märts. Oluline on arengukavasse ideede saamiseks läbi viia ühine arutelu.
R.Loit tegi ettepaneku kokkusaamise läbiviimiseks 27. oktoobril 2018.
Otsustati: Arengukava arutelu läbi viia 27. oktoobril 2018.
4. MM koondiste statuudid
MM võistluste statuudid peavad olema kinnitatud vähemalt kuus kuud enne võistlusi. R. Loit
tegi ettepaneku Junioride MM-le Lahtis saata kõik sportlased, keda meil saata on võimalik (4
suusahüppajat ja 4 kahevõistlejat), vanusepiirid on vajalik veel täpsustada. Austrias Seefieldi
võistlusel on kindlalt osalemas K.Ilves, M.Nõmme ja A.Aigro. Võimalik on saata sinna 4
suusahüppajat ja 4 kahevõistlejat. MMil osalemiseks taotletakse eraldi riigipoolset toetust.
Osalustasu on iga riigi enda kulu. Kas on vajalik kehtestada statuudid võistlustele saatmisel, et
tagada sportleste tulemustepõhine osalemine. A.Ilves ettepanek võtta aluseks JUN MM Lahtis.
S. Eljand ettepanek viia võistlema 4 suusahüppajat, kui kõigil on kvalifikatsiooni norm täidetud.
R. Loit ettepanek, kui 4 suusahüppajal pole kvalifikatsiooni normi täidetud, siis võtta aluseks
2018/2019 hooaeg ning kes on saanud COC võistluste punktid (TOP 30), MM-le lähetada.
Otsustati:
- KV MM koondisesse lisada sportlased, kes on JUN MM-l vähemalt ühel võistlusel 10-ne
parima seas. Poolt 10, vastu 0.
- SH MM-le lähetada 4 sportlast ehk võistkond, kui kõigil on kvalifikatsiooni norm täidetud.
Poolt 10, vastu 0.
- SH MM-le lähetada sportlased, kes on 2018/2019 hooajal saavutanud vähemalt korra COC
sarjas parima 30-ne seas koha. Seda juhul, kui ei lähetata võistkonda. Poolt 10, vastu 0.
Protokolli lisad:
Lisa 1. Osalenud liikmete nimekiri
Lisa 2. SH eelarve 2017/2018
Lisa 3. KV eelarve 2017/2018
Lisa 4. SH eelarve 2018/2019
Lisa 5. SH eelarve 2018/2019
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