ETL juhatuse koosoleku Nr. 7 protokoll
Aeg: 17.11.2020 kell 13:00 – 15:30
Koht: Telliskivi Loomelinnak
Osalesid: ETL president Margus Lepik, ETL juhatuse liikmed Marko Albert, Geil Siim, Jaanus Juss,
Marek Antoniak, David Vallner, Robert Kitt, Indrek Hääl, ETL tehnilise toimkonna juht Ago Arro ja
peasekretärTiina Pallas.
Päevakorras:
1. ETL üldkoosoleku kokkuvõte
2. 2021 ETL karikaetappide korraldamisõiguse taotlemise väljakuulutamine
3. ETL arengukava
4. KuM määruse muutmisettepaneku hetkeseis
5. ETL koostöö EUL-iga Trummi basseinidesse sooja ujumisvee saamiseks
6. ESBL aastaaruanne
7. Lähetus
8. Jooksvad küsimused
Protokoll:
1. ETL üldkoosoleku otsusega juhib alaliidu tegevust 8-liikmeline juhatus kuni 31.12.2021.
Lahendamist vajavate probleemide ring on lai. Senisest oluliselt enam tähelepanu vajab kõik
võistlustega seonduv. Tehnilise toimkonna haldusalasse jäävad võistlusmäärustikud, ETL
karikasarja etappide ja Eesti meistrivõistluste korraldamisõiguse andmine ning järelvalve
teostamine, kohtunike koolitamine ja nende atesteerimine. ETL tehnilise toimkonna juhina tööd
alustav Ago Arro võib kindlalt loota ETL juhatuse toetusele ja abile, et seni unarusse jäänud
valdkond toimima saada.
Täiendamist vajab ka 7.11.2020 ETL üldkoosoleku protokoll, et kellelgi ei jääks arusaamatuks, et ETL
põhikirja järgi on ETL üldkoosolek alaliidu kõrgeim organ, mille otsused on täitmiseks liidu kõigile
liikmetele. Üldkoosolekul arutatavate küsimuste ring ei ole piiratud. Otsustada vōib kõikide liidu
tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures üldkoosolekul ainupädevusse kuulub liidu presidendi,
asepresidendi(-tide) ja juhatuse liikmete valimine ja nende volituste tähtaja määramine.

2. 2021 ETL karikasarja võistlused valib välja ETL juhatus liikmesklubide poolt esitatud taotluste
põhjal. Võistluste korraldamisõiguse taotlemisel arvestada võistlusi puudutavaid lisatingimusi:
a. 2021 ETL karikasari toimub kuni 10 etapilisena;
b. Triatlonivõistlusi, mille põhidistantsiks on standarddistants, on soovitatavalt ETL
karikasarjas 2 etappi, sprindidistantsiga 4 etappi ja supersprindi distantsiga 2 etappi;
c. Noored B, Noored A ja Juuniorite vanuseklasside võistlustest vähemalt pooled peaksid
olema supersprindi distantsiga tuulessõiduga võistlused;
d. Et rahvusvahelises konkurentsis Europe Triathlon võistlustel
on juuniorite
võistlusdistantsid lühenemas, siis mõnel ETL karikaetapil peavad Noored B, Noored A ja
Juuniorid võistlema koos supersprindi distantsil, kusjuures tüdrukud/neiud on ühes ja
poisid/noormehed teises stardis, ilma vanuseklasse eraldamata;
e. Arvestades rahvusvahelist võistluskalendrit peaksid Noored B, Noored A ja Juuniorid
saama supersprindi distantsil tuulessõiduga võistlemise kogemusi hooaja esimestel

võistlustel; sprindidistantsid ja ilma tuulessõiduta võistlused peaksid jääma hooaja lõpu
poole;
f. Laste ja harrastajate võistlusdistantsid jäävad samaks, sest väljakujunenud süsteem
toimib;
g. Laste võistluste planeerimisel on soovituslik tutvuda World Triathloni poolt koostatud
laste võistluste korraldamise soovitustega;
h. 2021 ETL karikasarjas võisteldakse jätkuvalt 19 vanuseklassis: lapsed, noored ja
juuniorid 2 aasta kaupa, täiskasvanud 5 aasta kaupa (kuni N/M 80+ vanuseklassini).
Eesti meistrivõistlustel lisandub Eliidi võistlusklass, milles selgitatakse Eesti absoluutne
meister.
i. Eesti Meistrivõistlustel Noored B, Noored A, Juuniorid ja Eliit klasside stardid peavad
olema korraldatud ühisstartidega, mitte viitstartidega;
OTSUS: Kuulutada välja 2021 ETL võistluste korraldamisõigusele kandideerimine:
Triatloni sprindi-, standard- ja poolpika distantsi, teatetriatloni, talitriatloni ja duatloni Eesti
Meistrivõistluste ning triatloni ja duatloni karikasarja etappide korraldamiseks 2021. aastal.
ETL võistluste taotlemise tähtajad on järgmised:
20. november

Taotluste vastuvõtmise alguskuupäev

30. november

Taotluste vastuvõtmise lõppkuupäev

Detsember

Korraldajate

ümarlaud

ja

läbirääkimised;

Hindamisperiood ja ETL võistluste kinnitamine
Märts

Peakohtuniku kinnitamine

Aprill

Rajaskeemide kooskõlastamine

3. Eesti Triatloni Liidu arengukava 2021-2026 ( struktuur ja põhipunktid) :
MISSIOON
Aidata kaasa Eesti elanike elukestvale liikumisele läbi triatloni ja sellega seotud multispordialade tutvustamise,
osalemise, kaasaelamise ning rahvuslike eeskujude kasvatamise kaudu.
Ujumine, rattasõit ja jooks on kõige loomulikumad liikumisviisid, mille harrastamisvõimaluste loomisega saame
kaasa aidata inimeste liikumisharjumuste kujundamisele.
VISIOON
Triatlon on väga vaatemänguline ja mitmekülgne spordiala. Selleks, et tagada ala jätkusuutlikkus,
harrastajaskonna kasv ja edu rahvusvahelises konkurentsis:
1. Kindlustab alaliit triatloni ja sellega seotud multispordialade harrastajate, treenerite ja kohtunike
järelkasvu;
2. Tagab tippsportlaste osalemisvõimalused World Triathlon tiitlivõistlustel ja karikaetappidel;
3. Tagab järelkasvukoondise
karikaetappidel;

liikmete

osalemisvõimalused

Europe

Triathlon

tiitlivõistlustel

ja

4. Tagab uute tippupürgijate pealekasvu, soodustades nende osalemist Balti ja Eesti karikasarja etappidel
ja tiitlivõistlustel;
5. Tagab tippsportlaste edu korral nende tunnustamise;
6. Aitab kaasa tehniliselt korrektselt ja atraktiivselt korraldatud võistluste toimumisele;
7. Taotleb korraldamisõigusi rahvusvahelistel võistluste korraldamiseks Eestis;

8. Teeb aktiivset koostööd triatloni ja sellega seotud multispordialade tutvustamiseks ja toetamiseks kõigi
huvitatud osapooltega alates riigist ja kohalikest omavalitsustest meedia ja muude erinevate
organisatsioonideni.
VÄÄRTUSED
1. Eesti Triatloni Liidu tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus;
2. Oleme avalikule sektorile vastutustundlikud partnerid ja täidame Eesti Vabariigis kehtivaid
konventsioone, seadusi ning teisi õigusakte;
3. Eesti Triatloni Liidu juhtorganitesse kuuluvad isikud on oma otsuste langetamisel sõltumatud.
Otsustamisel ei osale isik, kellel on otsusega seoses isiklikud huvid;
4. Juhtorganitesse kuuluvad isikud on pädevad, ausad ja eetilise käitumisega;
5. Eesti Triatloni Liit soodustab oma valitud ja määratud juhtide, liikmete ning vabatahtlike
enesetäiendamist ja korraldab vastavalt võimalustele neile regulaarseid koolitusi;
6. Eesti Triatloni Liit tagab reeglitel ja juhenditel põhineva õiglase kohtlemise kõigile oma aktiivselt
tegutsevatele liikmetele, sportlastele ja harrastajatele ning välistab igasuguse diskrimineerimise
sõltumata mh soost, vanusest, rahvusest või erivajadustest;
7. Eesti Triatloni Liit võitleb spordis keelatud ainete ja meetodite kasutamise vastu, järgib dopinguvastast
poliitikat ja regulatsioone. Alaliidus kehtib null-tolerants dopingu suhtes. Alaliit kaitseb sportlasi dopingu
kasutamise eest eelkõige ennetava tegevuse ja dopingukontrollide kaudu;
8. Eesti Triatloni Liit tegutseb sporditulemustega manipuleerimise välistamiseks, teeb vajadusel igakülgset
koostööd järelevalveorganitega;
9. Eesti Triatloni Liidu võistlused põhinevad Ausa Mängu reeglitel ja õiglasel kohtunikutegevusel. Aus Mäng
on kõigi tegemiste aluseks. Alaliit edendab oma tegevuste kaudu spordi positiivseid väärtusi ja sõprust;
10. Eesti Triatloni Liidu võistlussüsteem on järjepidev;
11. Liikme ja otsustamises osalejana oleme osa World Triathlonist, Europe Triathlonist ja Rahvusvahelisest
Olümpialiikumisest.
OTSUS: Vastavalt juhatuse koosolekute vahelisel ajal toimunud elektroonilistele aruteludele otsustab
juhatus kinnitada Eesti Triatloni Liidu arengukava kuni aastani 2026.
4. Eesti Triatloni Liit saatis Kultuuriministeeriumisse ühispöördumise koos 2020.a. noorterahast
ilma jäänud alaliitudega (Piljardiliit, Jõutõstmise Liit, Curlingu Liit, Mootorrattaspordi
Föderatsioon ja Autospordi Liit) taotlusega muuta kultuuriministri 21.12.2012 määrust nr 12
kinnitatud „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest
antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja
määramisest keeldumise tingimused ja kord“ (RT I, 02.07.2020, 6) § 12 lg 8, mis näeb ette, et
sõltumata hindamise tulemusest ei eraldata toetust spordialaliidu toetust spordialaliidule, kellele
eraldatavad tegevustoetuse ja noortespordi toetuse summad jäävad alla 5000 euro.
Oleme lootusrikkad, et EV kultuuriminister on valmis Määrust muutma ning suurte ja väikeste alaliitude
noorsportlastele tagatakse võrdsed võimalused riikliku noortespordi toetuse saamisel.

5. ETL teeb koostööd Eesti Ujumisliiduga, et jõuda Trummi basseinidesse sooja ujumisvee
saamiseni. Treeningkeskus on vajalik nii ujujatele kui triatleetidele. ETL poolt osaleb läbirääkimistel
Marko Albert.
6. Eesti Spordi Bibliograafilise Leksikoni aastaaruanne on koostatud ja uue kandidaadina esitatud
Henry Räppo biograafia.
7. OTSUS: Lähetada Kaidi Kivioja treeninglaagrisse Portugali Monte Gordosse 20.11.- 24.12.2020.
Vormistada Lähetus Nr.5/2020 ja maksta päevaraha 35 päeva eest kokku 1390 .- eurot.
8. Jooksvad küsimused
8.1. Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene Triatloni Liitude neljapoolse kokkuleppe raames
toimuvad Baltimaade Meistrivõistlused kordamööda iga aasta erinevas riigis.
2017 - Riga triathlon
2018 - Kupiški triathlon
2019 - Tartu triathlon
2020 - COVID-aasta, Baltic Cup jäi ära
2021 – taotleb Valgevene Baltimaade MV korraldamisõigust 10.-11.07.2021 Minskis.
Balti karikasarja 2021etappide taotlused on laekunud Lätist ja Valgevenest:
3.07.2021 Vaidava triatlon, LAT
10.-11.07.2021 Minski triatlon, Baltimaade MV , BLR
8.08.2021 Rīia triatlon, ETU Junior Cup, LAT
19.09.2021 Vitebsk (Gorodok) duatlon, BLR
Ootame Eesti karikaetappide korraldajate ettepanekuid, millised ETL karikaetapid võiksid kuuluda Balti
karikasarja.

Koosolekut juhatas Margus Lepik
Protokollis Tiina Pallas

