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
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT)
Külalised: Jüri Pärnik(JP), Raul Kudre (RK), Meelis Mälberg (MM)
Kuupäev: 21. sept 2020
Aeg: 18.00- 22.00
Koht: Skype´i kaudu
Nr.
1.

2.

Teema
SO MM 2021 ettevalmistusest. Külalisena Jüri Pärnik ja
Raul Kudre.
RK andis ülevaate koroona-alastest konsultatsioonidest.
Üldiselt on suur ebamäärasus ja keegi ei tea, kuidas on
pandeemia olukord maailmas veebruaris 2021.
Korraldustiimil iga 2 ndl tagant koosolekud; kaart on valmis,
kuid vajab läbitavuse täpsustamiseks inspektorit.
Rajameister on käinud maastikul, suures plaanis peaksid
rajad valmima sept lõpuks. Radade puhastamistööd
maastikul jätkuvad. Maastikukasutamise load on olemas.
Võistluste meediakajastust on lubanud teha Postimees
Grupp (veebiülekanded).
Meediaplaan hetkel koostamisel, inimesi veel puudu.
Ettepanek eestikeelsele kommentaatorile tehtud.
RK: kuna Bulgaarias jäävad veteranide SO MM 2021 ära, siis
küsida IOFilt ka selle võistluse lisamist programmi.

Tegevus
Kohtumine 02. oktoobril kell
11 Terviseameti Lõuna
regionaalosakonna juhataja
Tiia Luhtiga (Tartu, Põllu 1a):
SS, RK, MV.

EM2022 Eestis. Lepingu ettevalmistus. Külalisena Meelis
Mälberg.

SS alustab ERRiga
läbirääkimisi.

SS ei ole jõudnud ERRiga läbirääkimisi alustada. MV saatis
EM2022 peakorraldajale (RJR) uuendatud lepingu 14.09
koos kohtumise aja kokkuleppimise sooviga. Plaan on
pidada EOL juhatuse koosoleku väline kohtumine mh
lepingutingimuste üle, kuid koosoleku aja kokkuleppimine
on veninud.

Leppida kokku EOLi ja SK100
vahelist lepingut
ettevalmistav kohtumine
SK100 esindajatega.

MV vaatab üle, kas EOL-OK
Peko leping on
allkirjastatud.
MV uurib IOFilt veteranide
MMi lisamist (2- või 3päevane) (Tom ja cc
Tatjana).
Täiendus 24.09: IOF on
andnud vet MM
korraldusõiguse koos
Soome MK etappidega
märtsis 2021.

MV suhtleb SK100 juhatuse
liikmetega okt alguses, kui
RJR jätkuvalt ei vasta.
Täiendus 22.09:
peakorraldaja Raido Jaan

Rei (RJR) pakkus
kohtumiseks aja 15.10
paiku.
3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (17. august 2020) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.
Arengukava 2018 - 2030 ülevaatamine ja kohendamine.

5.

MV jätkas arengukava täitmise ja võimalike kohendamist
vajavate punktide ettekandmist. Toimus arutelu, otsustati
arengukava muudatustest teha lühikokkuvõte sügisesel
üldkogul ja uuendatud arengukava kinnitada kevadisel
üldkogul.
6.

7.

Eesti MV standardi (koostaja Jorma Sarv) ülevaatamine ja
täiendamine toimub peatükkide kaupa järgmistel juhatuse
koosolekutel, projekti veab SvO. Arutati erinevaid võimalusi
Eesti MV korraldajaid EOLi poolt toetada (kindel summa;
kaartide trükikulud). Tunnistati, et korraldajate nappus ei
pruugi lähtuda finantsriskidest, vaid olla tingitud
peakorraldajate (aja-) nappusest.
Seoses segaduste ja hilinemistega litsentside tellimisel ja
nende kinnitamisega seotud ajamahuka tööga oli arutusel
litsentsitasude süsteem. Teema arutelu jätkub järgmis(t)el
koosoleku(te)l
Värska OK Peko taotlus 6000 € SOMM2021 korraldamise
toetuseks.

MV teeb sügisesel üldkogul
kokkuvõtliku ülevaate
arengukava muudatuste
ettepanekutest.

SvO juhib Eesti MV
standardi projekti.

Toimus arutelu ning arvamust avaldasid kõik kohalviibinud.
Juhatuse otsus nr 2314: Toetada Värska OK Pekot 6000
euroga suusaorienteerumise MM 2021 korralduskulude
katmiseks vastavalt klubi taotlusele 31.08.2020.
Arvamuse avaldamisest ja hääletusest taandas end Rein
Zaitsev (Värska OK Peko liige).
8.

Eesti MV sprinditeates kordamine.
Arutati võimalust korraldada sprinditeade koos Tallinn
Sprint Weekendiga ning selle korraldajatelt (OK Nõmme)
saadud tagasisidet. Otsustati pakkuda teatevõistluse
korraldamist veel ka teistele klubidele.

MV koostab hiljemalt
28.09ks avaliku konkursi
kutse.

MT suhtleb SK100ga nädala
jooksul sel teemal.
9.

Eesti MV tavarajal ja noorte-vet teates 2021 korraldaja
otsing / Arula kaart, Kalle Remm.
Toimus arutelu Kalle Remmi kaardi kasutamise tingimuste
üle. Kuna Eesti MV korraldajad nimetatud distantsidel
puuduvad, otsustati korraldada uute tingimustega
järelkonkurss.

10.

Infod, arutelud, muud teemad

MV koostab hiljemalt
28.09ks avaliku konkursi
kutse.

Lühidalt anti ülevaadet järgmistel teemadel (sulgudes
ülevaate tegija initsiaalid):
10.1. Üldkogu toimub 14.-15.11 Rakvere ametikoolis (MV)
10.2. EOL korraldajate kahepäevane koolitus toimub
Järvamaal Metsajõe puhkemajas 31.10-01.11 (MV)
10.3. Ülevaade koondise riietepartneri 2021-2024 konkursil
osalevatest ettevõtetest ja pakkumistest (MV)
10.4 Õpetajate koolitused 2020 sügis (MV). Kultuurkapitali
toel on ettevalmistamisel õpetajate koolitused erinevates
Eesti piirkondades.
10.5 EOL veebi uuendamine, sügis 2020 (MT)
10.6 Rogaini EM 2021 Otepääl. EOL-Seiklushunt lepingu
ettevalmistus.

MV ja SvO tutvuvad LL
ettevalmistatud lepinguga ja
annavad tagasisidet
hiljemalt 28.09.

Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

