ESL kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee koosoleku
PROTOKOLL
Aeg:

19. oktoober 2019 kell 18:21 – 20:05

Koht:

Otepää Tehvandi Spordikeskus

Osavõtjad: (11)
Alakomitee esimees: Ago Markvardt
Alakomitee liikmed: Rauno Loit, Silver Eljand, Andrus Ilves, Juhan Lind, Olev Roots, Gert
Lee, Kalev Aigro, Tambet Pikkor, Jaan Jüris,
Külalised:
Tõnu Seil, Urve Loit
Koosoleku juhataja: Rauno Loit
Protokollija:
Urve Loit
Päevakorra arutelu salvestati digitaalselt.
Ago Markvardt avas koosoleku ja tervitas koosolekul osalejaid. R.Loit tutvustas koosoleku
läbiviimist ja päevakorda ning tegi ettepaneku ESL noortesarja reeglite muudatuse
päevakorrapunkt arutusele võtta kevadisel alakomitee koosolekul. Silver Eljand soovis lisada
päevakavasse tema poolt esitatava noortesarja küsimuse arutelu. S.Eljand küsimust käsitletakse
kohapeal algatatud küsimuste all. Muid täiendavaid ettepanekuid koosoleku päevakorra osas ei
olnud. Otsustati koosolek läbi viia.
Päevakord:
1. 2019/2020 hooaja eelarvete prognoos – R.Loit, G.Lee, A.Markvardt
2. JMM lähetused, statuut ja kvoot – R.Loit
3. Üldkogu teemad – G.Lee
4. Kohapeal algatatud küsimused
PÄEVAKORRA ARUTELU:
1. 2019/2020 hooaja eelarvete prognoos
R.Loit tutvustas 2019/2020 suusahüpete ja kahevõistluse eelarvet ja rahade kasutamist.
Suuremad kulud on palgad ning kahevõistluses erasektori toetustest tulenevad K.Ilvese
treeningute kulud. G.Lee tõi positiivse punktina välja tulude suurema laekumise. Probleemiks
on eelmisesse majandusaastasse kuuluvad kulud, sh COOP lepingukulud 9000 € suuruses
summas. Üldjoontes on eelarves püsimine normi piires. Uuendusena on Suusaliidus kasutusele
võetud süsteemne eelarve vorm. Kõikidel alajuhtidel tuleb jälgida eelarvet tulude ja kulude
osas. Ülekulude tegemine ei ole lubatud. Eesmärk on rahaliste vahendite leidmine selliselt, et
ei peaks vähendama sportlastele ja treenerite kulusid. Sponsorite leidmine ei ole lihtne.
Ettepanek: Võtta olemasolev info teadmiseks. Ühiselt tegutseda sponsorite leidmisel.
Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks.
2. JMM lähetused, statuut ja kvoot – Rauno Loit
Juunioride MMle on võimalik osalema saata KV 4 poissi ja 2 tüdrukut ja SH 3 sportlast.
Ettepanek võistlema saata KV min 2 poissi ja 2 tüdrukut ning SH 1 sportlane (K.Maltsev).

R.Loit selgitas ja põhjendas tema poolt tehtud ettepaneku tagamaid. Põhiargumendid on
sportlaste tase ja rahalised võimalused.
T.Pikkor ettepanek kahevõistluses osalema saata meeskond, ehk 4 sportlast. A.Ilves ettepanek
saata osalema sportlased, kellel on olemas vastav tase. S.Eljand tegi ettepaneku, et kui
sportlastel on olemas rahalised võimalused, siis saavad nad oma finantseerimisel osaleda. olles
selle poolt, et osaleda saavad võimalikult paljud sportlased, kuid oli nõus, et osalema peaks
saatma siiski vastavat taset omavad sportlased. K.Aigro ettepanek kompenseerida peale
võistlust sportlase kulud, kui sportlane täidab võistlustel normi.
Arutelu all oli küsimus, mille alusel JMM-le saadetavad kahevõistlejad välja valida. R.Loit
ettepanek MK etapi ajal veebruaris 2020 läbi viia Alakomitee koosolek ja seal otsustada JMM
osalejad noormeeste vanuseklassis..
Ettepanekud:
1.Kinnitada koosoleku poolt JMM-il osalema suusahüpetes Kevin Maltsev. Osalemise rahastab
ESL. Koosolek ühehäälselt ettepaneku poolt.
2.Kahevõistluses lähetada ESL rahastamisel osalema Triinu Hausenberg ja Annemarii Bendi.
Koosolek ühehäälselt ettepaneku poolt.
3.Kahevõistluses lähetada ESL rahastamisel osalema 2 noormeest. Vastava taseme omamisel
on oma finantseerimisel võimalik osaleda lisaks kahel sportlasel. Poolt 10, vastu 1. Osalevad
sportlased otsustada veebruar 2020.
Otsustati: Kinnitada JMM-il osalema suusahüpetes Kevin Maltsev ja kahevõistluses Triinu
Hausenberg ja Annemarii Bendi. Noormeeste osas võtta vastu otsus veebr 2020. Viie sportlase
osalemise kulud katab ESL.
3. Üldkogu teemad – Gert Lee
G.Lee tutvustas Suusaliidu Üldkogul käsitletud ülekulude teemat. Oluline ülekulu 2019 aasta
MK korraldamises ning raamatupidamislik eksimus sportlaste rahaliste vahendite kajastamisel.
Suusaliidu üldkogul on vastu võetud otsus, et iga alajuht on kohustatud järgima nulleelarvet.
Ülekulu ei ole lubatud.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
4. Kohapeal algatatud küsimused
S.Eljand tunnustas Tallinna etapi läbiviimist. Võru etapil probleem mäe korrashoiuga.
Ettepanek MN-8 vanuseklassis Võru etapi tulemused tulemused koonarvestuses tühistada,
kuna nõuetekohane hüppemägi võistluse läbiviimiseks puudus. R.Loit võttis toodud info
teadmiseks ja selgitas, et Võru hüppemäe hooldab Võru Spordikool. Eesmärk on hüppemägede
olukorda parandada ja 2020 hakatakse Võrus hüppemägesid renoveerima.
Ettepanek: Tühistada 28.09.19 toimunud NKS Võru etapi MN8 vanuseklassi koondarvestuse
tulemused, seoses hüppemäe mittevastavusega. Poolt 6, erapooletud 3, vastu 2.
Otsustati: Tühistada NKS Võru etapi MN8 vanuseklassi koondarvestuse tulemused.
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