Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Juhatuse liikmed: Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO) (saabus 20:30), Lauri Leppik (LL), Jüri Joonas (JJ),
Taivo Timmusk (TT), Rein Zaitsev (RZ).
Puudus: Sixten Sild (SS).
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT)
Külalised: Arvi Anton (AA), Kenny Kivikas (KK)
Kuupäev: 16. august 2021
Aeg: 18.00 - 21.00
Koht: Skype´i kaudu

Nr.
1.

2.

Teema
OJ EMi 2022 ettevalmistuste seis (18.00-18.30).
Kuna Raido Jaan Rei ei saanud koosolekul osaleda,
puudutati teemat üksnes põgusalt.
Kuno Rooba andis enne koosolekut ülevaate radade
ja kaardistamise seisust: kaardistus on korrektne,
augusti taimestiku seis vastab kaardil kajastatule.
RMK plaanitud raietööd on edasi lükatud 2022.a
sügisesse.
Rogaini EM 2021 ettevalmistuste seis, sh lubade seis
(maaomanikud, keskkonnaamet, terviseamet).
AA: Oleme ettevalmistustöödega graafikus. Osalejaid
kirjas 486 (24h), 80 tk 6-tunnisel. Markusel välitööd
lõpetatud, va näidisraja kaardiosa. KP-asukohad (83
tk) kõik paigas. Kolme KP kooskõlastust veel pole, 80
olemas. Taludest läbijooksude kooskõlastamine käib
kahe inimese tööna (150 tk, sh 100 tk korras; mõne
talu kontakt veel puudub). Covidi-teema: Tehvandi
peaväravas kontrollime sertifikaate, mille alusel
anname käepaela. Kohapeal ka kiirtesti võimalus.
LL: Olen kõik KPd läbi käinud, nihutanud mõned KPasukohad nihutanud, aga üldiselt olukord hea, mõne
kaardiparanduse olen soovitanud teha. Võrreldes
Orava 2014 on Otepää maastik tehnilisem ja
raskestiläbitavam, kuid liiga tehniline rada ei ole. Oma
piirangud ja mõju rajale annavad keelualad. Karta on,
et võistlejad kipuvad minema keelualadele. Tuleb olla
väga range ja tühistada keelualadesse sisenejad GPSi
andmetel. Eelnevate võistluste tulemina on mingid
alad keelualad. Pretensioonikaid maaomanikke (eriti

Tegevus
RJR osaleb järgmisel EOL juhatuse
koosolekul 20. septembril.

suvilaomanikke) on piirkonnas pigem rohkem kui
vähem.
AA: Maaomanike tagasiside on olnud erinev. Näiteks
lubati metsas joosta, aga lagedal maja juures mitte.
Plaan saata ERC2021 kohta info ka Otepää Teatajasse.
LL: Maastikul on ka talusid, mille ümber jookseb
lahtisi koeri.
AA: Ees ootavad tihedad ja pingelised nädalad, aga
saame hakkama. Loodetavasti kontrollitud väliüritusel
osalejate arv 500 alla ei lähe.
3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (16. juuni 2021)
protokolli kinnitamine. Protokoll kinnitati.
EOLi eelarve täitmine 31.07.2021 seisuga. Eelarve
tuludest on laekunud 7 kuuga 59%, eelarve kulusid
on selle ajaga täidetud 50%, teisisõnu: hetkel on
tulusid laekunud ca 17 000 € rohkem kui tehtud
kulusid. Suuri tulusid (v.a. kalenderplaanitasu
laekumine) ei näe, v.a. võimalik riigi koroonatugi
alaliitudele, samas on suuri kulusid veel tulemas
(JWOC, RO EM, OJ MK, SO laagrid, OJ NJ laagrid).
2022-2023 EOLV võistluste korraldajate järelkonkursi
tulemused. Täiendavalt on laekunud üks taotlus:
rattaorienteerumise Eesti MV korraldustaotlus 2022.
Juhatus kinnitas korraldaja (juhatuse otsus 2390).
Lisaks on olnud klubidel huvi 2023.a Balti MV ja Eesti
MV pika raja (2023) korraldamise vastu. (Täiendatud
26.08: laekus korraldustaotlus Balti MV 2023 Värska
OK Pekolt. Juhatus arutas võimalikke
sprindimaastikke (Olustvere, Maardu, Taagepera,
Põltsamaa), kuid eelkõige tuleb leida korraldaja.

5.

6.

7.

8.

Eesti MV pikal rajal 2021: EOLis voliniku vahetus. MV
informeeris juhatust voliniku vahetamise soovist ja
uuest pika raja EOLI volinikust (Sigrid Ruul).
Kinnitati juhatuse otsus 2389.
EOLi edetabelijuhendi 2021 täiendamine (N80).
Otsustati lisada edetabeli arvestusse N80 klass.
Kinnitati juhatuse otsus 2391.
TT tegi ettepaneku luua seeniorspordi toimkond.
Arutati võimaliku toimkonna ülesandeid ja koosseisu.

MV tegeleb järgmistele võistlustele
korraldajate leidmisega:
- Eesti MV rattaorienteerumises ja
BikeEST (2023)
- Eesti MV suusaorienteerumises 2023
(sprint, sprinditeade)
- Eesti MV orienteerumisjooksus 2023
(sprint, sprinditeade, öine tavarada;
pikk rada)
- EOL-i suvine noortelaager 2023
- EOL-i suusaorienteerumise
noortelaager 2022, 2023

MV edastab seeniorspordi toimkonna
teema võimalikele toimkonna liikmetele.

9.

10.

11.

12

Suunto Games 2021, 2022. Kuna Suunto Gamesi (SG)
peasponsor taandub, siis on vaja leida 2022 jj
aastateks uus võistluse peasponsor. TT pakkus välja
võimaliku uue võistluse nime: EOLi -peasponsor
sügismängud. MV koostab ülevaate võistluse
osalejatest ning toetaja väljunditest (võistlusklasside
ja auhindade arv.)
TT: Suunnistajakauppa poolt võib olla huvi,
kinkekaardid auhindadeks näiteks.
RZ: Äkki „SG“ meediapartneriks kutsuda Postimees
Grupp. Auhinnaks näiteks netiväljaandele ligipääs.
SS: Sellise toetaja juurde hea minna, kui eelnevalt
hea kogemus (SOMM2021). Meil ajaloost edukas
koostöö Jüriööjooks-Jõud-Spordileht.
Leping Montonio makselahendusega. MV tutvustas
Montonio lepingut ning juhatus andis volituse
lepingu sõlmimiseks. Juhatuse otsus 2392.
Täiendatud 26.08: MT andis tööülesande EOL
kodulehe arendajale OÜ Vatsonile, et
makselahendus seotaks litsentsitellimisega.
Orienteerumine Audentese spordigümnaasiumis.
(20.30 – 20-50). Kenny Kivikas (KK) andis ülevaate
spordigümnaasiumis 2021/2022 õppivatest noortest,
kes kuuluvad orienteerumise treeninggruppi: LiisMarii Kaso (11.kl, Rakvere OK), Chis Marcus Krahv
(10. kl Katoliku SK/ Otepää SK), Maria Eller (10. kl,
HOK), lisaks pikamaajooksja (HOK). Ideaalne oleks 6
noort ehk kaht noort oleks veel lisaks vaja.
Tartus tegutseb KK juhendamisel noorte
treeninggrupp (6-7 erinevast klubist), kes onTtartu
tulnud edasi õppima (gümnaasiumi, ülikooli). See
treeninggrupp võiks kanda EOLi järelkasvutiimi nime,
et pehmendada üleminekut juunioride klassist
täiskasvanute klassi. KK tegi ettepaneku treeneritasu
kompensatsiooniks EOLi poolt.
Keskkonnaameti tingimuslik nõusolek (EOP/TON.)
MT tutvustas KKA poolt väljastatud luba
orienteerumisvõistluse korraldamiseks Kõrvemaa
MKA-l. Tunnistati, et keskkonnateemalised
küsimused ja piirangud on järjest teravamad ning
nendele peab varakult tähelepanu pöörama.
Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri kehtib
01.01.2006 ning KKA andmetel (2020) on uus kava
lähiajal kinnitamisel.

MV valmistab ette materjalid võimaliku
uue toetaja kaasamiseks. MV ja MT
suhtlevad võimaliku uue peasponsoriga.

MV täpsustab makselahenduse kasutamise
võimalikkust EOLi litsentsi tellimisel.
Täiendatud 26.08: Makselahendust on
võimalik kasutada EOLi litsentsi tellimisel.

MV tegeleb KK treeninggrupi teemaga
edasi.

MV uurib KKAst, millal kinnitatakse
Kõrvemaa MKA uus kaitsekorralduskava.

13.

14.

EOL uus veeb. MT andis ülevaate EOLi uue veebi
seisust ning tõdes, et juulis-augustis pole tal olnud
aega sellega tegeleda. Vatson OÜga on
hooldusleping sõlmimisel. Kalendrivaate parandused
plaanis. Hea on see, et kalenderplaani tulemused
ilmuvad juba automaatselt.

Teema jääb juhatuse koosoleku kavva
sept-okt.

Infod, arutelud, muud teemad:

MV tõdes, et kui EOLi eelarve 2022 jääb
analoogseks 2021.a omaga, siis ei pruugi
EOLil olla vahendeid riidetootja
vahetamiseks.

a. EOLi riidepartneri lepingu uuendamine või
riidepartneri vahetus. Arutati 2020.a tehtud
konkursi tulemusi ning EOLi võimalusi.
b. EOL arengukava 2018 – 2030 koosolekud
Tartus EOLi kontoris iga kuu
4. esmaspäeval: 23. aug, 27. sept, 25. okt:
koosolekutel lubasid osaleda Karli Lambot, Jüri
Joonas, Rein Zaitsev, Lauri Leppik, Sixten Sild,
Maret Vaher.
c. Tulemas on õpetajate koolitused, kuidas
õpetada lastele orienteerumist : 23.08 TLN (30
osalejat registreerunud), 25.08 K-Nõmme (7),
26.08 Tartu (16). Koolitus toimub TLÜ egiidi all
ning koolitust viivad läbi Mait Tõnisson, Raili
Rooba, Piret Niglas, Vallo Vaher ja Inga Siegert.
d. MV koostab Kultuurkapitalile taotlused (5 tk)
20. augustiks (tegevused perioodil okt – dets
2021): NJ koondise laagrid ja võistlused 4. kv;
treenerite koolitus; koolitus vabatahtlikele
korraldajatele, suusaorienteerujate
ettevalmistuslaagrid, Taliuniversiaadil
osalemine.
e. MV tutvustas plaani leida EOLile juurde
toetajaid.

MT esitab veebilehe arenduste plaani ja
ajakava. Tähtaeg 15. sept

MV suhtleb EOLi võimalike uute ja endiste
toetajatega 2022.a toimuva EMi valguses.

Järgmine juh koosolek: 20. september 2021.
Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

