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), Annika Rihma (AR)
Külaline: Raul Kudre (RK)
Kuupäev: 15. märts 2021
Aeg: 18.00 - 22.00
Koht: Skype´i kaudu
Nr.
1.

Teema
SO MM 2021 kokkuvõte. Külalisena Raul Kudre.
RK andis ülevaate korralduse köögipoolest. 2020.a EMil tehtud
eesmärk: Eesti on SO riik nr 2 – täidetud.
Põhitegijad: peasekretär Mare Parve (suur töövõime, süsteemne,
leidlik); TV-otseülekanne toimus Per Frosti juhtimisel laitmatult.
Eestil oleks ka vaja sarnast kompetentsi (o-oskustega inimene
režiipuldis, kes teab, mida millal näidata, on alaga kursis, ehk vaja
oleks kasvatada või luua o-võistluste produktsiooni võimekust
Eestis). Eelarve täitmine selgub ca kuu jooksul, arvatavasti jääb
nulli või väike miinus. Lisakulu: 135 korraldaja ja ka majutuse
pakkujate, kokkade jne testid, Covidi testide arve kokku 7425 €.
Kõik Peko klubist alajuhid töötasid tasuta, ka nende kulud on
hetkel tasumata. IOFi venekeelsel ja ingliskeelsel ülekandel oli
võrdselt vaatajaid. Aga neid IOFi Live ülekandeid võiks teha
enamateski keeltes, näiteks 500 euroga võiks olla võimalus teha
IOFi Live ülekande peale rahvuskeelseid ülekandeid ning jagada
neid erikeelseid ülekandeid IOFi lehel. Meedia areng on
valdkond, mis aitab kaasa ala arengule.
IOFi Lives oli 2x rohkem vaatajaid kui SO MMil 2019, GPSi: 10 000
vaatamist. Vaatajanumbrid ca 2x suuremad eelnevatest
tiitlivõistlustest (siin tabelis järelvaatamisi pole arvestatud):
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Tegevus
Juhul, kui KuMin avab Covidi
toetusmeetme, siis oleks SO
MMil mõni arve esitada.

Postimehe ülekande vaatajanumbrid:
1. päev, sprint 24.02.2021: live 1571 käivitust 476
brauserist/kasutaja poolt, vaadati keskmiselt 44 minutit,
järelvaatamine 2101 käivitust 225 brauserist/kasutaja poolt.
2. päev, jälitussõit 25.02.2021: kõige enam vaatajaid: live 1670
käivitust 478 brauserist/kasutaja poolt, vaadati keskmiselt 49
minutit, järelvaatamine 1644 käivitust 108 brauserist/kasutaja
poolt.
3. päev, lühirada 27.02.2021: live 1659 käivitust 310
brauserist/kasutaja poolt, vaadati keskmiselt 57 minutit,
järelvaatamine 1624 käivitust 98 brauserist/kasutaja poolt.
4. päev, sprinditeade 28.02.2021: live 896 käivitust 236
brauserist/kasutaja poolt, vaadati keskmiselt 40 minutit,
järelvaatamine 249 käivitust 51 brauserist/kasutaja poolt.
Kõik ülekanded on samas artiklis ja artiklil on 03. märtsi seisuga
klikitud 23 144 korral.
Margus Reinthal (PM ülekande eest vastutaja) leidis, et ülekande
vaadatavus/kvaliteet lati alt läbi ei jooksnud.
TT: Kas PM ülekanded jäävad maksumüüri taha?
MV (täiendatud 26.03): jah, ka järelvaatamiseks peab olema
Postimehe digipakett.
Tagasiside korraldusele on olnud ainult positiivne. Tarmo Klaar
koostab ettepanekut IOFi Eventori arendamiseks. Praeguse
Eventori võimekus jääb IOFi erireeglitele alla.
Rajad/kaardid: IOFil puudub SO aluskaardi kvaliteedi/täpsuse
juhend; eraldi teema oli kahepoolse veekindla kaardipaberi
leidmine. Võistluskeskusesse oli renditud igaks juhuks
kaardiprinter, mis ka leidis kasutust (lühirada, teade). Lauri Sild
oli plaanitud kohal olema ja leidiski rakendust kaartide (radade)
ümbervormistamisel. Teisisõnu: varuvariandid läksid töösse.
Radu raiuti metsa/puhastati ca 100 km, suusasaanidega tehti 135
km radu. IOFi sportlaskomisjoni põhiline etteheide: rajad olid
liiga keerulised! Itaalias ei saavat kunagi nii keerulisi radu teha
(ehk etteheide, et nad ei saa sellisteks ette valmistuda). Võitja
aeg ületati enim lühirajal ja jälitussõidus. Osaliselt seoses
ilmastikutingimustega (vihm).
SS: tugevatele sportlastele radade raskus meeldis. Aga see
raskusaste oli ka viimane piir.
Tulemustest: võime nüüd olla uhked, kuna meil on nüüd olemas
põhiklassi maailmameister.
RK: Eduka SO MMi tuules tuleks tagant tõugata ka SO koondise
tegevust. 18.03 SO toimkonna koosolekul on see üks teemadest.
Kevadel tuleb uue peatreeneri konkurss.

2.

SS: 2021.a EOL juhatuse üks aastaeesmärkidest on kuhjaga
täidetud (edukas SO MMi korraldamine), nüüd tuleb keskenduda
teisele ülesandele, EOLi struktuuri valutule muutmisele ja tõhusa
volinike kogu loomisele, valimisteks asjalike inimeste leidmine.
Koosoleku päevakorra kinnitamine.

3.

Eelmise juhatuse koosoleku (15. veebruar 2021) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.

4.

EOL 2020.a majandusaasta aruande 1. lugemine. MV tutvustas
eelarve täitmise üldisi numbreid. Kuna raamatupidaja koostatud
aruandega ei oldud veel tutvutud, siis lükkus punkti arutelu ja
kinnitamine järgmisele koosolekule.

5.

EOLi kevadise üldkogu korraldamine ja üldkogu esialgne kava.
MV tutvustas üldkogu kava ning esialgset korraldusaega ja kohta.
SS, LL: otsustame pärast 11.04.2021, kui selguvad uued
piirangud või piirangute leevenemine. Klubidele anname sellest
plaanist teada. SvO: ei ole eelistust, kas füüsiline kokkusaamine
või veebi teel. Kas veebi teel on EOLi põhikirjaga lubatud?
KL, LL: Praegu kehtivaga mitte.
MV informeerib klubisid: üldkogu toimumisaeg otsustatakse
pärast 11.04.2021

6.

EOL eelarve 2021 mustand. MV tutvustas 2021.a eelarve
toorikut. Eelarve on ca 50 000 euroga miinuses. Kuna taas segab
võistluste korraldamist koroona, siis on juba selge, et eelarvet
peab kohendama (kalenderplaanitasu vähendamine).
Harrastussport: RMK päevakud 2021 (leping, eelarve,
tegevuskava). MT ülevaade toetajatest: RMK, Magnum,
Erametsaliit, Vichy vesi (Saku Õlletehas), Skizze (Vunder), Tele2,
Baseilo, Corny. EOP tegevuskava: avanädal aprillis (kui koroona
lubab); õpetajate koolitused, RMK metsaservas-üritus juulis, jne.

MV ja MT esitavad juhatusele
2022, 2023 IT kulud hiljemalt
31.03.2021

8.

Väikepäevakute kalenderplaanivabastuse tugi. Suurus,
põhimõtted. Arutati erinevaid tagasimakse süsteeme väikestele
päevakutele.

MT koostab väikepäevakute
toe ettepaneku üldkogule.

9.

EOL veebi uuendamise seis (Vatson OÜ).
MT: leping on allkirjastatud. Disainilahendus olemas. Veebilehe
töölemineku tähtaeg 01. aprill. Hetkel oleme töödega graafikus.

7.

10.

Spordivõistluste korraldamine 11.03-11.04.2021.

MV uuendab EOL kalendrit
(Karjalase/Lihavõte, Peko
Juhatus otsustas enne 11.04 plaanis olnud võistlused lükata edasi kevad, Jüriööjooks).
vabadele nädalavahetustele 2 nädalt hiljem. Lõplik seisukoht
kujundatakse võistluste formaadi üle pärast riiklike piirangute või
leevenduste teatavakssaamist.
SS: Alates aprillist võiks nädalavahetustel teha nn ajutisi
püsiradu; v.a nööri- ja tugirajad. Alat MN12klassidest avatud
stardiga rajad. Auhindu pole, tulemused tekivad. Tegemist pole
väljakuulutatud võistlusega. Ilma stardiprotokollita.
LL: lõpmatuseni ei saa üritusi edasi lükata, me peame proovima
leida o-ürituste korraldamiseks lahendusi, mis on ohutud.

11.

Kevadised võistlused ja koroona (Tõnis Laugesaare ettepanek).
Arutati ettepanekut p 10 koosseisus. Koondislastele ja koondise
kandidaatide tehtav võistlus ei pruugi olla korraldajaklubidele
atraktiivne.

12.

2022-2023 EOLV konkurss (tähtaeg 31.03.2021). MV andis
ülevaate laekunud avaldustest. Eesti MV 2022 lühirajal ja MN21
teates on 3 korraldussoovi, Jüriööl kaks (teine ebatäpne,
mitteametlik).

MV tuletab klubidele konkursi
tähtaega ja puuduolevaid
korraldajaid meelde. Tähtaeg:
20.03.2021

13.

Rogaini ettevalmistuskoondise koostamise juhend ja koondise
kinnitamine. LL tutvustas juhendi toorikut.

MV kohendab juhendit.
Tähtaeg reede 19.03.2021.

14.

EOLi võistlusvarustuse rendi hinnakiri (kehtiv alat 2013). MV
tutvustas AR koostatud uut hinnakirja. Juhatus kinnitas hinnakirja
aja tingimused (juh otsus 2355)

15.

Infod, arutelud, muud teemad
1) Rogainide usinussari 2021. LL andis ülevaate juhendi
koostamise seisust ja koroonapandeemia mõjust rogaini
võistluskalendrile. Juhatus võttis info teadmiseks.
2) Eesti Orienteerumisliidu andmekaitsetingimused. Juhendi
loomine on ajapuudusel pooleli. MV delegeerib ARle teiste
spordialaliitude vastavate dokumentidega tutvumise. Meie
probleemiks on see, et IT-tehniliselt on keeruline tagantjärgi
päevakutulemustes üksikuid inimesi varjata (anonümiseerida).
Lahenduseks saavad enda nime protokollis mitteavaldada
soovijad osaleda vaba-arvestuses.

Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

