ESL kahevõistluse ja suusahüpete
alakomitee juhatuse koosoleku
PROTOKOLL

Aeg:
Koht:

21. mai 2021 kell 11.00 - 15.30
Otepää Tehvandi

Osavõtjad:
Alakomitee esimees: Ago Markvardt
Alakomitee juht:
Rauno Loit
Alakomitee liikmed: Gert Lee, Silver Eljand, Andrus Ilves, Juhan Lind, Olev Roots, Kalev
Aigro, Tambet Pikkor
Külaline:
Karl Mustjõgi NKS juhataja (veebis), Tõnu Seil ESL sekretär
Puudusid:
…….
Koosoleku juhataja ja protokollija
Päevakorra osas täiendavaid teemasid ei esitatud. Koosoleku juhataja Ago Markvardt,
protokollijaks valiti Rauno Loit. Koosolek salvestati digitaalselt.

PÄEVAKORD:
1. Noorte Karikasari 2020/2021
2. Noorte Karikasarja suvised etapid ja EMV läbiviimine
3. 2020/2021 hooaja parimate valimine
4. 2020/2021 hooaja eelarvete kokkuvõte
5. 2010/2011 hooaja koondiste tegevuste ülevaade
6. Eelarve struktuur 2021/2022
7. Kahevõistluse ja suusahüpete arengukavad
8. Juunioride MM koondise statuut
9. 2022 aasta olümpiamängudele kvalifitseerumise reglement
10. Suusahüpete FIS CUP ja kahevõistluse MK etapp Eestis
11. Kohapeal algatatud küsimused

PÄEVAKORRA ARUTELU:
1. Noorte Karikasari 2020/2021
NKS juhataja K.Mustjõgi andis ülevaate sarja läbiviimisest 2020/2021 hooajal, sh võistluste
läbiviimine, sponsorid jms. Arutelu all olid uuedused stiilipunktide andmisel ning Võru etapi
M8 kohapunktid.
R.Loit tõi välja ettepaneku NKS stiilipunktide muudatuse osas. Ettepanek lapsevanemalt
hinnata edaspidi stiili maandumise järgi. Ettepanek 3 kohtunikku ning stiilipunktide hindamine
maandumise järgi, sh TM+ ehk ideaalne maandumine 60 punkti, TM 56 punkti, TM- 52 punkti,
püsti 48 punkti, potti 40 punkti, käed maas 36 punkti, kukkumine 30 punkti (näitena Norras
kasutatav süsteem). Koosoleku osalenud seisukoht oli et praeguse stiilipunktide andmise
süsteemi muutmine ei ole asjakohane ning ei ole noorte arengut toetav ning tekitab asjatut
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segadust. Leiti, et sarja läbiviimisele ei ole etteheiteid, muudatust lihtsalt muudatuse pärast
vajalik teha ei oleks ning ühiselt sooviti jätkata kasutusel oleva süsteemiga. Ühe võimalusena
pakuti välja 05.06.21 toimuvatel Tallinna võistlustel hinnata paralleelselt K10 mäel nii
tavapäraste stiilipunktide kui maandumise järgi kasutades eri kohtunikke. Uute asjade
proovimine on hea, kuid peab olema põhjalikult läbimõeldud ja õigustatud.
Otsustati: Stiilipunktide andmisel uuendust võistlustesse koheselt mitte sisse viia. Tallinna
võistlustel läbi viia võrdlushindamine ja stiilipunktide andmine otsustada hooaja algusel
sügisel.
K.Mustjõgi selgitas 21.02.2021 Võru NKS etapil vanuseklassis M8 toimunud vanuseklassi
võistluse toimumist ning sarja punktide andmist. Probleemi püstitas S.Eljand lapsevanema
pöördumise peale. Arutelu käigus leiti, et võistlused tuleb läbi viia vastavalt väljasaadetud
juhendist. Muudatusi teha ainult juhul, kui esindatud on kõikide klubide esindajad. Vajalikuks
peeti treenerite koosolekute läbiviimise taastamist võistluste eelselt.
Otsustati: Kohapeal varasemalt välja saadetud võistluse juhendit ei muudeta. M8
vanuseklassile anda 21.02.21 toimunud Võru etapi eest vv punktid. Protestid esitada
alakomiteele edaspidi kirjalikus formaadis.
Tallinna etapi läbiviimine. Arutelu käigus lepiti kokku võistluse toimumise kuupäev,
võistlusalad ning vanuseklasside hüppemäed. Lisaks arutati võistluspunktide arvestamist
toimuva sarja tulemustes. Osalemas on ka Läti sportlesed. R.Loit selgitas Covid-19 kehtivate
reeglite järgimise vajadust võistluste läbiviimisel.
Otsustati: Tallinna NKS läbi viia 05.06.2021, võistlusaladena suusahüpped ja kahevõistlus.
Hooaja lõpetamise tõttu vanuseklassi vahetus teha Nõmme Kevad raames, kuid vähese
treenituse tõttu hüppemäed jätta samaks, v.a. M14 võistleb K-50 hüppemäelt.
Võistlustulemusi sarja 2020/2021 hooaja koondarvestusse mitte lisada. NKS sarja hooaja
autasustamine läbi viia Nõmme Kevad võistlustel. NKS sarja võistluste punktiarvestust
alustada augustikuu võistlustest alates. Võistluste läbiviimisel võtta aluseks kehtivad Covid-19
regulatsioonid.
2. Noorte Karikasarja suvised etapid ja EMV läbiviimine
NKS võistluste läbiviimine on võimalik kokku neljas võistluspaigas – Otepää, Võru, Tallinn ja
Elva. Arutelu käigus lepiti kokku ja otsustati NKS 2021/2022 hooaja suvised võistlusetapid
läbi viia alljärgnevalt:
I etapp 21.08.2021 Otepää
II etapp 11.09.2021 Võru
III etapp 02.10.2021 Tallinn, sh EMV vanuseklassidele MN-12 kuni N-16.
IV etapp 16.10.2021 Otepää
EMV suvi 2021 ja EMV talv 2021 võistlused sooviti läbi viia Tehvandi Suusahüppekeskuses
EMV suvised 09.10.2021 suusahüpetes, 10.10.2021 kahevõistluses. EMV talv 2021 võistlused
suusahüpetes 18.01.2022 õhtuse võistlusena. Kahevõistlus 19.03.2021, M16 ja juuniorid teha
kahevõistluse võistlejatega koos hüpete osa. Võttes arvesse tihedat võistluskalendrit ei saa
kahjuks arvestada kõikide võistlejate osalemisega EMV võistlustel. Antud kuupäevade
kasutamine annab võimaluse planeerida Eesti suusahüppajate ja kahevõistlejate osalemist
EMV-l.
Otsustati: NKS ja EMV võistlused läbi viia eeltoodud kuupäevadel ja võistluskohtadel.
3. 2020/2021 hooaja parimate valimine
R.Loit tegi ettepaneku valida 2020/2021 hooaja parimad sportlased järgnevalt:
Kahevõistluses: parim mees Kristjan Ilves, parin juunior Markkus Alter, parim noor Karel
Pastarus. Suusahüpetes: parim mees Artti Aigro, parin juunior Karel Rammo, parim noor
Andero Kapp. Parim naine Annemarii Bendi,
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Arutelu all oli naisjuuniori ja parima neiu tiitli väljaandmine. S.Eljand toetas mõtet tunnustada
igat sportlast ainult oma vanuseklassis. Ettepanek N-absoluut parim Annemarii Bendi ja N-16
parim. Stella Kivi. O.Roots tegi ettepaneku tunnustada Carena Roometsa parima
naisjuuniorina.
Otsustati: 2020/2021 aasta hooaja parimatena tunnustada kahevõistluses Kristjan Ilves,
Markkus Alter, Karel Pastarus ja suusahüpetes Artti Aigro, Karel Rammo, Andero Kapp. Parim
naine Annemarii Bendi, parim naisjuunior Carena Roomets, parim neiu Stella Kivi.
4. 2020/2021 hooaja eelarvete kokkuvõte.
G.Lee selgitas, et arutelu alla hooaja eelarve osas on tegemist esialgse kavandiga ja palve on
antud informatsiooni koosolekuväliselt enne lõpliku auditi läbiviimist ja kinnitamist mitte
levitada. R.Loit tutvustas eelarve osa ja eelarve kavandamise ja rakendamise ideoloogiat.
Tulem eelmisel hooajal oli mõlemal alal positiivsed ning läbi selle saab toetada ka
noortespordi arengut. Läbi selle toetati 2020/2021 hooajal kõiki klubisid 1500 euro väärtuses
vajaliku varustusega. Probleem on Audentese kohtade täitmise, treenerite ametikohtade
võimalik kaotamine sportlaste vähesuse tõttu ja Audenteses läbiviidava õppetöö ning
varustuse rahastamisega. R.Loit lubas antud teema viia EOK kohtumisele arutelule. G.Lee
lisas, et alajuht R.Loit on teinud head tööd ala arendamisega ja sponsoritega, mõlemad
võistlusalad omavad väga head mainet ning sponsorid toetavad kahevõistlust ja suusahüppeid
meelsasti.
Eelarve ja kasumiaruande kokkuvõtte kohta koosolekul osalejatel täiendavaid küsimusi ei
olnud.
Otsustati: võtta ülevaade eelarve ja kasumiaruande kokkuvõttest teadmiseks ning jätkata
tegevusi eelarve auditeerimise ja kinnitamiseks ettevalmistamisega.
5. 2010/2011 hooaja koondiste tegevuste ülevaade
T.Pikkor andis ülevaate Eesti suusahüppajate tegevustest, tulemustest ja probleemidest.
Grupis 4 sportlast: M.Kägu, K.Rammo, M.Alter. T.Hausenberg suunati Audentesest välja ja
sellega seoses tema sportlaskarjäär lõppes. R.Loit tegi ettepaneku, et M.Alter peaks saama
võimaluse osaleda Audentese lisa-aasta õppes. A. Markvardt selgitas lühidalt EOK
noortespordi rahade jaotamise põhimõtteid. S.Eljand andis lühiülevaate A.Aigro tegemistest ja
edasistest plaanidest. R.Loit selgitas sposorlepingute tagamaid ja lisas, et eesmärk on MK
etappidel toetada vastavalt lepingutele ka K.Maltsev sportlaskarjääri.
A.Ilves tutvustas kahevõistlejate tegevusi ja andis ülevaate võistlustulemustest. Grupis kolm
meest (K.Ilves, A.Ilves, R.Lee), üks naine (A.Bendi) ja kolm noormeest (K.Pastarus,
F.Gustavson, S.J.Leis). Treeneri poolt oli analüüsitud ja võrredud sportlaste treeningmahtusid
viimase viie aasta jooksul.
Otsustati: võtta treenerite ülevaated ning alajuhi poolt esitatud info teadmiseks
6. Eelarve struktuur 2021/2022
R.Loit tutvustas 2021/2022 aasta suusahüpete kui kahevõistluse alade eelarvete struktuuri
ning rahade kasutamist. Jätkub eelarve täiendamine. Prioriteedid paigas varasemast. Oluline
lisakulu on Covid-19 seotu, sh testimiskulud. G.Lee lisas, et eesmärk on hoida kõikide alade
eelarved positiivses tulemis. Mis saab sponsor ala toetamisel? R.Loit selgitas, et vastavad
kokkulepped sõlmitakse iga sponsoriga individuaalselt. Logode paigutamine tuleb eelnevalt
kooskõlastada Eesti Suusaliiduga. Samuti püütakse alaliidu poolt toetada kõiki sportlasi
võimaluse piires vajaliku spordiriietusega. Oluline on sportlaste endi aktiivne kaasalöömine ja
meedias esitlemine. T.Pikkor küsimus COOP kampaania kohta. Summa 14 000, mis läheb
noorte spordi toetamiseks (sh võistluste lähetuskulud jms). K.Aigro – miks ei toetata
moosipurkide reklaamiga suusahüppajaid? G.Lee selgitas, et tegemist oli R.Tammet
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eraprojekt 2017 aastast otsesuunitlusega kahevõistlusele. Spordis on üksikud tippsportlased
olulised, kuid veelgi tähtsam on ala arengus meeskonnatöö.
Otsustati: Alajuhi poolt esitatud info võtta teadmiseks
7. Kahevõistluse ja suusahüpete arengukavad
R.Loit tutvustas kahevõistluse arengukava koostamist ja lisatud uuendusi. Arengukavad
2019-2021 tegevused, sh klubide lõikes. Uuendatud on kutse omandamise küsimusi (ca 300
küsimust), tegevused toimuvad hüppemägede arendamisega. A.Ilves tutvustas Elva
hüppemägede ja R.Loit Tartu ning Nõmme hüppemägedega seotut. T.Seil pidas oluliseks
majutuste olemasolu loomise vajadust. R.Loit lisas, et hüppemägede arendamine Nõmmes
annab võimaluse Tallinnas läbi viia ka noorte FIS võistlusi. Võru hüppemägi renoveeritakse,
Tehvandi hüppemägi K-65 mägi on riiklike investeeringute kavas ja plaanis tegevusi alustada
2023 aastal.
Otsustati: Esitatud info võtta teadmiseks
8. Juunioride MM koondise statuut
Võistlused toimuvad Poolas. 6-kuud enne võistluste tähtaega on vajalik teha statuut.
Olemasolevat kasutada ei saa. Suusahüppajatele on Poola võistlustele planeeritud üks koht –
kas K.Rammo või A.Kapp. R.Loit ettepanek juunioride MM võistlustele osalema saata EMV
18.01.2022 toimuvate võistluste parim sportlane. See motiveeriks noori treenima ning
võistlustel osalema. FIS CUPil osalemine väljaspool Eestit on väga kulumahukas ja seepärast
on eesmärk võimaluse korral korraldada FIS CUP etappe Eestis, et meie oma sportlased
saaksid nendel võistlustel osaleda ja punkte koguda. Osalevad sportlased 2006 ja vanemad.
A.Markvardt – alternatiiv kui EMV mingil põhjusel ei toimu? Kui 18.01.2022 võistlust mingil
põhjusel ei toimu, siis G.Lee ja A.Ilves ettepanek oli korraldada kontrollvõistlus.
Kahevõistluses R.Loit ettepanek M.Alter ja M.Kägu. Treenerina T.Pikkor ja A.Ilves ettepanekul
K.A.Tiirmaa. S.J.Leis vajab veel sportlasikku arengut ning võistlemist oma vanuseklassi
võistlustel.
Otsustati: Juunioride MM-le saata EMV 18.01.2022 toimuva võistluse parim suusahüppaja,
kahevõistluses M.Alter ja M.Kägu. Treeneritena T.Pikkor ja K-A. Tiirmaa
9. 2022 aasta olümpiamängudele kvalifitseerumise reglement
R.loit tutvustas osalejatele muudatust – FIS kahevõistluse alakomitee istungil otsustati, et
kahevõistluses Continental karikasarjas makstakse kinni 3+1 osaleja kulud tulevast hooajast.
Kui Eesti tahab saata rohkem osalejaid, siis on lisakulu. Mõlemal alal on olümpiale
kvalifitseerumine kuni 16.01.2022. Nõutav on vähemalt 1 Continentali punkt 1,5 aasta
jooksul. Suusahüppajatel arvestatakse nii suviste kui talviste võistluste punkte,
kahevõistluses ainult talviste võistluste punkte. R.Loit loodab kahevõistluses saata osalema
meeskonna. Olümpia jaoks on eesmärk anda maksimum ning püüda Eesti kahevõistlejate
meeskond välja saada. Kindlalt on osalemas kahevõistlejatest K.Ilves. Suusahüppajatest
saavad osaleda A.Aigro ja K.Maltsev. Treeneri osalemine sõltub Olümpiakomiteest ja nende
poolt antud personalikohtadest. Täiendavaid küsimusi koosolekul osalejatelt olümpiamängude
osas ei olnud.
FIS kahevõistluse alakomitee istungil tehti järgmised muudatused: kõik sportlased
mõõdetakse hooaja alguses uuesti üle, varustuse kontrollil aluspükste vahetus, 0-dolerants
vöökoht ja +-ülalt ja alt, maailma topp 10 ei ole sarnaselt varasemale eelkvalifikseerunud
ning kvalifitseeruvad kuni 50 parimat võistlejat, Seefeldi võistlusel muudeti distantse 7,5 km,
10,5 ja 12,5 km peale,
Otsustati: Arvestada R.Loit ettepanekuga ning võtta täiendav informatsioon teadmiseks

4

10. Suusahüpete FIS CUP ja kahevõistluse MK etapp Eestis
R.Loit andis ülevaate võistluste toimumisest. 02-04-07-2021 toimub suusahüpete FIS CUP
esimene võistlus Eestis Otepääl. Võistluste juhataja on Kaarel Nurmsalu. Eestist on osalemas
kaheksa sportlast – A.Aigro, K.Maltsev, H.H.Reidolf, K.Rammo, M.Alter, A.Kapp, M.Nõmme,
M.Kägu ja A.Bendi. Võistlusest toimub ülekanne. See võistlus võiks olla pidevalt Eesti
võistlusprogrammis. Oluline on võistluse hea läbiviimine, mis annaks võimaluse ka edaspidi
suurvõistluste korraldamiseks Eestis. Lühidalt tutvustas R.Loit Covid-19 nõudeid, mida
osalejad järgima peavad.
A.Markvardt andis lühiülevaate 10-12.12.2021 planeeritavast kahevõistluse MK etapi võistluse
ettevalmistustest. Probleeme on kunstlume kasutusõigustega. Osalemas on nii naised kui
mehed. Broneeritud on majutused. Eelarve on planeeritud ja rahvastusvõimalused olemas.
T.Seil soovitas arvesse võtta varasemate MK etappide kogemusi.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks
11. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimused puudusid.

Koosoleku juhataja

Protokollija
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