ESL kahevõistluse ja suusahüpete
alakomitee juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
Aeg:
Koht:

09. oktoober 2021 kell 09.05 - 10.25
Otepää Tehvandi Suusahüppekompleks

Osavõtjad:
Alakomitee esimees: Ago Markvardt
Alakomitee liikmed: Gert Lee (veebis), Silver Eljand, Andrus Ilves, Juhan Lind, Olev Roots,
Kalev Aigro, Tambet Pikkor, Hillar Hein, Rauno Loit
Külalised:
Karl Mustjõgi NKS juhataja (veebis), Tõnu Seil ESL sekretär (veebis),
Karl-August Tiirmaa
Koosoleku juhataja ja protokollija
Alakomitee esimees A. Markvardt avas koosoleku ja tervitas osalejaid. Päevakorra osas tegi R.
Loit ettepaneku täiendava päevakorrapunktina lisada Põhjamaade NMV punkti. Koosoleku
juhatajaks valiti R. Loit (A. Markvardt), protokollijaks U. Loit. Koosolek salvestati digitaalselt.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noorte Karikasarja 2021/2022 hooaja talvised etapid
Juunioride MM ja osalejate statuut
Põhjamaade NMV 27-30.01.2022 Norra, Sprova info
Euroopa Noorte Olümpiapäevad 19-26.03.2022 Soome, Lahti info
Suvise FIS-cup kokkuvõte
KV MK etapi info, A.Markvardt
2022. aasta OM osalemise statuut Peking, Hiina

PÄEVAKORRA ARUTELU:
1. Noorte Karikasarja 2021/2022 hooaja talvised etapid
NKS juhataja K. Mustjõgi tegi ettepaneku 2020/2021 talveperioodil läbi viia võistlused:
22.01.22 Otepää - NKS V etapp
05.02.22 Võru - NKS VI etapp
19.02.22 Tallinn - NKS VII etapp ja Tallinna MV
12.03.22 Otepää – NKS VIII etapp EMV MN-12 ja MN-14
R. Loit ettepanek Tallinna võistlustel alustada kõigepealt 50 m hüpetega kell 11:00 ja peale seda
minna väikeste mägede võistlustega edasi. A. Ilves tegi ettepanekut alustada nooremate
vanuseklasside murdmaa startidega hüppevõistlustega samal ajal, kui suuremate mägede sportlased
alles hüppavad. Koosolekul osalejad seda ettepanekut ei toetanud. S. Eljand tegi ettepaneku lume
olemasolul 2 nädalase etteteatamisega korraldada veel lisavõistlused Otepääl. Võimalus on NKS
võistlusi Apteekrimäel läbi viia ka Elva etapina.
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Otsustati: NKS ja EMV võistlused läbi viia eeltoodud kuupäevadel ja võistluskohtadel. Tallinna
võistlustel alustada 50 m mäe hüpetega kell 11:00. Arvestada võimalusega Otepääl dets-jaan
lisaetapi korraldamise osas.
2. Juunioride MM ja osalejate statuut
Juunioride MM toimub Zakopanes 28.02-06.03.2022. Olemas on 4 suusahüppajat ja 2
kahevõistlejat juunioride vanuseklassis. T. Pikkor tegi ettepaneku võimalikud kohad täita
lisastatuuti kehtestamata. Võimalikud osalejad oleks kahevõistluses M. Kägu ja S-J. Leis ning
suusahüpetes M.Alter, K.Rammo, A.Kapp ja H.H.Reidolf. R. Loit selgitas, et pole mõistlik saata
osalema sportlasi, kes ei ole võimelised võistlustel konkureerima ja lõpetama (kergekäelised
katkestamised, DQ,). Suusahüpetes on sportlasi valida, kahevõistluses on olukord keeruline.
G. Lee ettepanek Zakopanesse ikkagi saata osalejad kasvõi võistluskogemuste saamiseks, kuna
majanduslikult oleks sealsetel võistlustel osalemine soodne. S. Eljand toetas R. Loit ettepanekut ja
lisaks tegi ettepanekut 2 nädalat enne läbi viia katsevõistlus vajalikku taset omavate sportlaste
väljaselgitamiseks. R. Loit jagas informatsiooni, et võib tekkida võimalus suusahüpetes ka
meeskond välja panna. Vastav info selgub detsembris või jaanuaris ning tegi ettepaneku
treeneritena kaasata T. Pikkor ja K.A. Tiirmaa. Ettepanek toetada ka noorte treenerite (nt R.
Raudberg) kaasamist treenerina võitlustel osalemisse ning kogemuste võimaldamist.
Otsustati: Zakopane võistlustele osalema saata sportlasi nii palju kui võimalik, sh ka meeskond (4
sportlast). Kui võistlejaid lubatakse vähem, kui 4, siis 2 nädalat enne läbi viia katsevõistlus
Otepääl, Tehvandil. Treeneritena toetada T. Pikkor ja K.A Tiirmaa osalemist.
3. Põhjamaade noorte meistrivõistlused 27-30.01.2022 Norra, Sprova
27.-30.01.2022 Põhjamaade NMV Norras, sinna on plaanis saata osalema võimalikult palju
noorsportlasi. Võistlustel 90 m mägi, tüdrukutel murdmaa 5 km ja poistel 7,5 km. R. Loit tegi
ettepaneku võistluse treeneritena kaasata kahevõistluses A. Ilves ja R. Raudberg, suusahüpetes H.
Hein, sportlastena A. Kapp, K. Vagul, S. Eljand leidis, et ainult osalemise pärast sportlasi saata
poleks mõistlik, olulised on ka tulemused.
Otsustati: Oodata ära võistluste juhend ning siis otsustada sportlased, keda lähetatakse PMNMV.
4. Euroopa Noorte Olümpiafestival 19-26.03.2022 Lahti, Soome
Võimalus osalema saata 2002/2003.a. sünd sportlased K. Rammo ja H.H. Reidolf, treenerina
T.Pikkor. ROK poolt tagatakse osalejatele hüppekombe, lähedus- ja päevarahad.
Otsustati: Võtta alajuhi poolt esitatud info teadmiseks
5. Suvise FIS-cup kokkuvõte
R.Loit andis lühiülevaate suviste võistluste korraldusest. Tagasiside oli olnud väga positiivne,
rahul olid nii osalejad kui FIS. Võistlejaid ja pealtvaatajaid oleks võinud olla rohkem, kuid muus
osas said kõik planeeritud eesmärgid täidetud. Tänu heale korraldustasemele on Eestil võimalus ka
edaspidi sarnaseid rahvusvahelisi võistlusi läbi viia.
Otsustati: Võtta alajuhi poolt esitatud info teadmiseks
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6. KV MK etapi ettevalmistamine, A.Markvardt
KV MK etapp on planeeritud läbi viia 10-12.12.2021 Otepääl. Ettevalmistused käivad ja
detsembrikuus on see Eestile ainus võimalus MK etapi läbiviimiseks. Kõige suurem murekoht on
mäe ettevalmistus ja lume olemasolu. K-A.Tiirmaa info kohaselt on umbes kuu aja pärast
planeeritud lumekahuri ja konteineri tööle rakendamine lume tootmiseks.
Otsustati: Info võtta teadmiseks
7. Olümpiamängudel osalemise statuut
Hetkel võimalik osalema saata olümpiamängudele osalema vastavat taset omavad sportlased A.
Aigro, K. Maltsev ja KV K. Ilves. Ettepanek statuudi osas: sportlane ei saa osaleda
olümpiamängudel ilma COC punktideta. Arutelu käigus toodi välja, et hea meel on tõdeda A.
Bendi arenemist (K.A. Tiirmaa juhendamisel) ning tehti ettepanek, et on vajalik leida rahastust
A.Bendi maailmakarika punktide saamiseks ja sportlase olümpiale saatmiseks.
Otsustati: 1) Mees suusahüppajate statuut OM-le lähetamiseks - 1,5 aasta jooksul saavutatud Suve
GP või Maailmakarikasarja punkt ehk vähemalt korra saavutanud koha 30ne parema seas. 2) Mees
kahevõistlejate statuut OM-le lähetamiseks - 1,5 aasta jooksul saavutatud COC võistluste punkt
ehk vähemalt korra saavutanud koha 30ne parema seas. 3) Nais suusahüppajate statuut OM-le
lähetamiseks - 1,5 aasta jooksul saavutatud COC võistluste punkt ehk vähemalt korra saavutanud
koha 30ne parema seas.

Koosoleku juhataja

Protokollija
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