
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). 

 

Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT) 

Külaline: Raul Kudre (RK), Arvi Anton (AA) 

 

Kuupäev: 18. jaanuar 2021 

Aeg: 18.00- 22.00 

Koht: Skype´i kaudu 

Nr. Teema Tegevus 

 

1. 

SO MM 2021 ettevalmistusest. Külalisena Raul Kudre. 

RK andis ülevaate võistlusele registreerunud riikidest (16 +/-1) 

ning Covidi-riskist ning vastumeetmetest. Osalejate prognoos 

vastab -20% ennustusele. SOMM on saanud heakskiidu PPAlt ja 

Terviseametilt.  Appi tuleb ka Tartu Kiirabi, et maandada riske. 

Testimist teeb Confido.  Info MMi toimumise kohta läheb ka 

Otepää Teatajasse ja maastikule pannakse sildid (metsikute 

mootorsaanide ohjeldamiseks). Toetajaid on saadud ka juurde. 

Radadel on vaja teha veel raiumisi.  

MV koostab viisakutsed 

(Venemaa koondis, Türgi, 

Kasahstan).  

 

2. Rogaini EMi 2021 ettevalmistustest. Külalisena ERC2021 

peakorraldaja Arvi Anton. Bulletään 1 läheb kohe veebi üles ning 

tekib ka koduleht (https://seiklushunt.ee/event/erc21/). 

Maakasutuse jm kooskõlastustega käib koostöö Volli Tasaga. 

Ajavõttu teeb Marili Zimmermann. Kasutatakse SIAir süsteemi, 

kõigil võistkondadel on Sportrec seadmega GPS-jälgimine. 

EOL jagab FB lehel ERC2021 

infot.  

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine.  

4. Eelmise juhatuse koosoleku (14. dets 2020) protokolli 

kinnitamine. 

Kinnitati protokoll. 

 

5. Toimkondade tööplaanid 2021. aastaks. Kõik toimkondade juhid 

andsid ülevaate tööplaanidest.  

 

6. Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid 2021. Lepiti kokku, et 

eesmärgina kogutakse reeglite muudatuste ettepanekud 

jooksvalt aasta jooksul ja neid võib esitada EOLi kontorile. 

Reeglite ülevaatamine toimub oktoobri alguses ning lõplik 

kinnitamine toimub hiljemalt novembris.  

TT saadab võistlusreeglite 

korrastatud versiooni hiljemalt 

20. jaanuariks tegevjuhile.  

https://seiklushunt.ee/event/erc21/


7. Eesti MV korraldajad 2022-2023 konkursi tooriku tutvustus. 

Arutati konkursi väljakuulutamise asjakohasust kahe aasta 

võistluste peale ning lühiraja 2022 korraldajat (olemas Värska OK 

Peko taotlus juba eelmisest aastast).  

MV kohendab konkursi teksti 

ja esitab need juhatusele 

kinnitamiseks.   

8. Uute noorte treeninggruppide toetus 2020: lepingu põhi 

klubidega 

MV kohendab lepingu teksti 

ning saadab KL-le 

ülevaatamiseks.   

9. Riiklike noorterahade 2022 jaotamise juhend ja aruanne MV kohendab dokumendi 

toorikut 14.11 üldkogul tehtud 

ettepanekutega ning saadab 

klubidele tutvumiseks. 

10. Noorte-juunioride treeneri leping 2021-2022 Elo Sauega.  MV kohendab lepingu teksti ja 

saadab E. Sauele 

allkirjastamiseks.  

11. Kirjalik kinnitus võistleja tervisliku seisundi kohta (EOK leping). 

Otsustati täiendada EOLi litsentsijuhendit 2021, nii, et litsentsi 

tellimisega kinnitab sportlane oma tervislikku seisukorda.   

MV täiendab litsentsijuhendit 

ja koostab juhatuse otsuse (nr 

2341)  

12. EOL veebi uuendamine (Vatson OÜ). MT andis ülevaate EOL 

veebi arendustest. EOLi töörühma on kaasatud ka Tarmo Tarlap, 

Sander Blehner, Andres Käver, Timmo Tammemäe, Peep 

Otstavel, Sven Oras, Taivo Timmusk. 

 

13. Leping Vatson OÜ - EOL MT valmistab ette EOLi lepingu 

Vatson Oüga. 

14. RMK päevakud 2021: leping, tegevuskava. MT andis ülevaate 

RMK päevakusarja 2021 seisust.  

 

15. Jaanus Kriisk – EOL kandidaat Kulka kehakultuuri ja spordi 

sihtkapitali nõukokku. SS tutvustas kandidaadi elulugu ja 

põhimõtteid. Otsustati (juhatuse otsus nr 2344) esitada J. Kriisk 

Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu liikme 

kandidaadiks. 

 

MV saadab ametliku 

ettepaneku Kultuurkapitalile.  

16. EOL noorte SO auhinnasari 2021. MV tutvustas Vallo Vaheri 

koostatud ning noortetöö toimkonna heakskiidu saanud 

juhendit. Juhatuse otsus 2339. 

 



17. Infod, arutelud, muud teemad  

Lühidalt anti ülevaadet ja arutati järgmistel teemadel: 

 - OJ koondise peatreeneri konkurss 

- 13th IOF High Level Event Seminar; laupäeval 06.02. 2021 

- IOFi nõustajate reakrediteering (31.12.2020). 

- Spordi elutööpreemiale esitatud Arvo Kivikas  

- Kontori assistent Annika Rihma tagasi tööl 

- EOLi võistlusvarustuse rendi hinnakiri (kehtiv alat 2013) – 

teema lükkus ajapuudusel järgmisele koosolekule 

- EOL arengukava 2018-2030 ülevaatamine ja uuendamine. 

Otsustati arengukavaga tegeleda pärast SO MMi aprillis-mais 

eraldi aruteludel. 

- EOL kevadine üldkogu toimub esialgsetel plaanidel Peko Kevade 

esimese päeva õhtupoolikul (10. aprillil Värskas).  

 

 

 

Koosoleku juhataja:       /Karli Lambot / 

 

Koosoleku protokollija:       / Maret Vaher / 

 


