Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO), Lauri Leppik (LL), Rein
Zaitsev (RZ), Jüri Joonas (JJ), Taivo Timmusk (TT).
Puudus: Jonatan Karjus (JK)
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT)
Külaline: Raul Kudre (RK)
Kuupäev: 19. okt 2020
Aeg: 18.00- 22.00
Koht: Skype´i kaudu
Nr.
1.

Teema
SO MM 2021 ettevalmistusest. Külalisena Raul Kudre.
RK andis ülevaate korraldusmeeskonna muutusest: uus
peakorrraldaja on Jüri Pärniku taandumise järel Raul Kudre.
02. 10 toimus kohtumine terviseameti lõuna regiooni
juhataja Tiia Luhaga. Tiia Luht oli võistluste läbiviimise osas
olnud julgustav ja koostamisel on koroonaproovide võtmise
kava.
RK andis teada, et Peko ei ole veteranide SO MM 2021
korraldamise kohta lõplikku otsust langetanud, eelkõige on
ebakindlus koroonatestidega. MV informeeris sellest
juhatuse koosoleku järel IOFi.

2.

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

3.

Eelmise juhatuse koosoleku (21. sept 2020) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.
Eesti MV standard. Osa 1 (30 min). SvO alustas Eesti MV
standardi projekti kohendamist EOLile projektis pandud
kohustuste ülevaatamisega. Aja kokkuhoidmiseks paluti
standardi läbivaatamiseks moodustada juhatuse-väline
töögrupp.

4.

5.

EOL sügisene üldkogu: täiendati ja kinnitati EOL sügisese
üldkogu esialgne päevakord.

Tegevus

SvO moodustab töögrupi
ning järgmistel juhatuse
koosolekutel esitab töögrupi
tööst kokkuvõtte.

MV saadab klubidele
esialgse päevakorra 20.10.

6.

EOL sügisene üldkogu: toimus arutelu autasustamise aluste
üle. Kinnitati otsusega nr 2318.

MV koostab otsuse 2318
alusel autasustatavate
nimekirja ning saadab laiali
kutsed autasustamisele
hiljemalt 31.10

7.

Arutati 2021.a Eesti MV tavarajal ja noorte-vet teates
võimalikku toimumisaega ja -kohta ning 2021. a Eesti MV
pika raja toimumisaega.

MV koostab uue
kohendatud avaliku konkursi
kutse Eesti MV tavarajal ja
noorte ning veteranide
teatejooksu korraldaja
leidmiseks.

8.

Eesti spordiregister (ESR) ja EOL litsentsid, litsentsijuhend
2021. MV tutvustas ESR uut aruandegruppi: alaliidu
väljastatud litsentsid. 2020.a väljastas EOL kokku 703
litsentsi (sh 276 N+ 427 M), neist 178 alla 20a vanuste
litsentsi (78 N + 100 M). Otsustati jätkata senise
litsentsisüsteemiga ning 2020.a sarnase
hinnastamisloogikaga. Otsusega 2320 kinnitati 2021.a
litsentsijuhend.

MV tutvustab 2021.a
litsentsijuhendit EOL
üldkogul.

9.

Ülevaade RMK päevakud 2020. MT andis ülevaate
päevakusarjade osalusstatistikast ning muudest tehtud ja
pooleliolevatest projektidest (õpetajate koolitus, EOL
veebiarendus, EOL korraldajate koolitus).

MT teeb ettekande RMK
päevakute sarjast 2020 ja
plaanidest 2021 üldkogul.

Osalejate tõus oli protsentuaalselt suurim Narvas (64%
rohkem päevakulisi ühel päevakul, numbrid vastavalt 40
(2020) vs 24 (2019). Narvas tõusis ka osaluskordade
number: 238 (2020) vs 121 (toimus üks päevak enam).
Osalejate arvu suurim tõus ühel päevakul:
Linnaorienteerumine: 201 (2019) vs 235 (2020), tõus + 34
inimest päevakul (+17%). Osaluskordade summat kergitas
enim Viljandimaa (407 vs 586 (179 osalust ehk 44%
rohkem), osaliselt oli osaluskordade tõus tingitud
suuremast arvust päevakutest (3 enam kui 2019).
10. ERR lepingu arengud: EM2022 ja OJ MM 2021. SS on
pidanud läbirääkimisi ERRi sporditoimetuse juhi Rivo
Saarnaga MM2021 näitamiseks ETVs. ERR on valmis
näitama MM2021 ülekandeid ainult ERRi spordiportaalis

(internetis). Telekanalisse mittetoomise põhjuseks vähene
vaatajaskond ja ebapiisava kvaliteediga ekraanigraafika,
mille näitena toodi esile MM 2019 Norras. EM2022 telepilti
on ERR nõus tootma ja näitama ETV-s kui võistluse
kuupäevad sobituvad ERRi muude ettevõtmistega.
Kuupäevad on Rivo Saarnale edastatud, ootame vastust.
11. OJ Eesti MV üldjuhend 2021: vanemate veteranide
võistlusklassid. MV tegi ülevaate osalejate hulgast M70,
N70, M75, N75 ja M80, N80 klassides. Otsustati jätkata
Eesti MV medalite väljaandmist kõigis nimetatud klassides.
12. Keelualad (Eesti MV sprindis Narvas näitel). Toimus arutelu
keelualade määramise aja ning keelualal toimuvate
tegevuste kohta. Võeti teadmiseks, et antud teemat tuleb
korraldajate koolitusel käsitleda ning EOL võistluste volinik
peab antud teemal paremini silma peal hoidma.
13. Toimus arutelu esitatud EOL teenetemärgi kandidaadi üle.
Kinnitati EOL ühehäälselt teenetemärgi nr 7 omanik. JK
kinnitas koosolekujärgselt, et on teenetemärgi nr 7
määramise otsusega nõus.
14. Infod, arutelud, muud teemad
Lühidalt anti ülevaadet ja arutati järgmistel teemadel:
- Eesti MV sprinditeates 2020: MV tegi ülevaate
korraldajate otsingu seisust ning otsustati, et
kordusvõistlust tühistatud klassides (MN14-16, MN21, MN
55-60) ei toimu.
- EOL veebi uuendamine, sügis 2020: MT tutvustas projekti
seisu ja tõdes, et ollakse ajagraafikust maas, kuid siiski töö
edeneb.
- Õpetajate koolitused 2020 sügis: MT tegi ülevaate
koolituste ettevalmistamise seisust. Kavas kolm koolitust:
27.11 Tallinnas, 30.11 Tartus ja 04.12 Kohtla-Nõmmel.
- Treenerite kutseeksami sooritas 16. oktoobril 7 treenerit,
sh tuli EOLile juurde neli uut treenerit.

MV saadab teenetemärgi
saajale kutse EOL üldkogu
autasustamisõhtule.

- EOLi korraldajate koolitus toimub 31.10-01.11 Metsajõe
puhkemajas, kohad on täis (39 registreerunut).
- Eesti MV 2021.a medalid: otsustati tellida 2020.a sarnased
medalid.
- Arutati OK Põlva Kobrase küsimust kalenderplaanitasu
kohta ja kinnitati, et erisusi KPT arvestuses ei tehta, see ei
ole juhatuse pädevuses.
- MV informeeris juhatust OJ treenerite lepingute
lõppemisest ning eelläbirääkimistest treeneritega.
- MV informeeris juhatust laekunud uute noortegruppide
toetuse taotluste kohta. Otsustati, et MV teeb üldkogul 10
min ülevaate projektist.

Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

