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1. Püssirohukelder 2013 ITU Tartu Talitriatloni Euroopa Meistrivõistlused toimusid

26.-27.01.2013 Ain-Alar Juhansoni ja klubi TriSmile korraldusel.
Võistlejate sõnul oli tegemist läbi aegade parima talitriatloni korraldusega, osalejatele
meeldisid nii väljakutseterohke võistlusrada, sõbralik teenindus kui meeleolukas parimate
austamisõhtu. Välisvõistlejad tuleksid rõõmuga Eestisse talitriatlonile osalema ka järgmisel
aastal, siis juba loodetavasti MM-le.
Võisteldi distantsidel:
- EM Juuniorid ja Paratriatleedid. – Jooks: 3,6km, Ratas: 9,6km, Suusk: 5,4km
- EM Eliit ja U23 - Jooks: 7,2km, Ratas: 14,4km, Suusk: 10,8km
- EM Sega tiimid - Jooks: 3,6km, Ratas: 4,8km, Suusk: 2,7km (iga tiimi liige)
- EM Vanusegrupid - Jooks: 3,6km, Ratas: 9,6km, Suusk: 5,4km
Tartu Igamehe Talitriatlon - Jooks: 3,6km, Ratas: 8km, Suusk: 5,4km
Tartu Laste Taliduatlon - Jooks: 1,5km, Suusk: 2,7km
Juuniorite stardis oli 14 mees- ja 7 naistriatleeti. Võitja Roman Vasin (RUS) läbis distantsi
ajaga 00:54:53, hõbemedali võitja Zhorzh Basyk ajaga 00:55:03 (RUS) ja pronksmedali võitja
Nikita Mandrik ajaga 00:55:13 (RUS). Naisjuuniorite esikolmik : kuld - Stefania
Shamshurina (RUS) l 01:03:52, hõbe - Natalie Grabmuellerova (CZE) 01:06:09 ja pronks Ksenia Belkina 01:07:43 (RUS). Parima eestlasena lõpetas Josten Vaidem 7.-ndana (ajaga
00:58:01),
parim
Eesti neiu oli
Sandra
Schmidt
(
ajaga
01:15:18).
"Rada oli siin väga hea, minu jaoks oli kõige raskem jooks" ütles vastne Euroopa meister
Romas Vasin. Õnnelik naisjuunioride Euroopa meister Stefania Shamshurina
sõnas: "Mulle oli see esimene rahvusvaheline suurvõistlus. Rada ja korraldus olid super!"
2013 ITU Euroopa Meistrivõistlustel naiste arvestuses võitis Borghild Løvset Norrast
ja U23 naistest Tatjana Bregeda Venemaalt. Võitja Borghild Løvset (NOR) läbis distantsi
ajaga 1:40:34, hõbemedalivõitja Helena Erbenova (CZE) lõpetas ajaga 1:42:02, pronksmedali
võitja Elisabeth Sveum (NOR) ajaga 1:42:54. U23 naiste parim Tatiana Bregeda
(RUS) lõpetas distantsi ajaga 1:51:22, hõbeda võitis Margarita Ovsyannikova (RUS) ajaga
1:53:18 ja pronksi
Ilaria
Titone
(ITA)
ajaga
2:13:45.
Borghild Løvset tõusis naiste võistluse liidriks kolmandal rattaringil. Tema sõnul oli rattarada
väga tehniline ja ka jooksurada polnud lihtne. Tatjana Bregedale võistlusrada väga meeldis ja
ta
kiitis
Tartu
pealtvaatajaid,
kes
võistlustele
mõnusalt
kaasa
elasid.
2013 ITU Euroopa Meistrivõistlustel meeste arvestuses läksid nii eliidi kui U23
kolmikvõidud Venemaale. Võitis maailmameister Pavel Andreev ja U23 Euroopa meistriks
krooniti Viktor Kuznetsov. Väga tugevas konkurentsis toimunud võistluse võitja Pavel
Andreev (RUS) läbis distantsi ajaga 1:28:31, hõbemedali võitis Maxim Kuzmin (RUS) ajaga
1:28:47
ja
pronksmedali
Dmitriy
Bregeda
(RUS)
ajaga
1:30:10.
Võitja sõnul lõpetas ta jooksuetapi kolmandana, rattaetapi teisena ja liidriks tõusis alles
suusarajal. Rada oli suurepärane ja võitja nautis võistlust maksimaalselt. Ta on oma sõnul
hetkel väga heas vormis, ta saabus Eestisse Permist ja treenis 8 päeva enne Euroopa
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Meistrivõistlusi Otepääl. Parima eestlasena lõpetas Allan Oras ajaga 1:41:24. Allanile
talitriatlon meeldis.
Tema
sõnul
oli
küll
rada
raske
aga
huvitav.
Meeste U23 Men võitja Viktor Kuznetsov (RUS) lõpetas ajaga 1:31:28, hõbemedali võitja
Pavel Yakimov (RUS) ajaga 1:31:52 ja pronksmedali võitja Dmitri Koltsov (RUS) ajaga
1:35:20. Parim eestlane Sander Linnus lõpetas ajaga 01:37:18 neljandana.
Pühapäevane võistluspäev algas 4-liikmeliste võistkondade teatetriatloniga, kus distants
3,6km jooksu - 4,8km maastikurattasõitu - 2,7km suusatamist läbiti järjekorras naine-meesnaine-mees. Võistlustulle asus 8 võistkonda, teiste hulgas 3 võistkonda Eestist. Põnevust
jätkus stardist finišini. Esimeselt naiste jooksuetapilt saabus liidrina Venemaa võistkonna
neiu Tatjana Charochkina,, kuid juba rattarajal viis norralanna Elisabeth Sveum
Norra võistkonna liidriks. Kaks kanget võistkonda jätkasid teiste ees edu suurendades kuni
viimase vahetuse, meeste suusaetapi 1,8km-ni - Norra ees ja väikese vahega Venemaa taga.
Et aga Venemaa võistkonna viimases vahetuses võistles Maailma- ja Euroopa meister Pavel
Andreev, siis 200m enne finišijoont püüdis Venemaa ankrumees Andreev Norra viimase
vahetuse võistleja Oyvind Bjerksethi kinni ning viis Venemaa võistkonna Euroopa meistritena
finišisse. Hõbemedalid läksid Norrasse ja pronksid Tšehhi. Eesti I võistkond kooseisus
Sandra Schmidt, Indrek Teppo, Eveli Saue ja Sander Linnus saavutas riikide arvestuses
IV koha.
Euuroopa Meistrivõistlustel vanuseklasside arvestuses
võitsid eestlastest erinevates
vanuseklassides talitriatloni Euroopa meistri tiitlid Urmas Utar, Mihkel Kalja, Andres Kulbin,
Kaarel Schmidt, Inge Kool, Sirje Lepik, Eha Lehtoja ja Anu Sulbi. Kiireim mees rajal oli M
30-34 klassi võistleja Andrey Misjanin Venemaalt ajaga 54.40. Kiireima eestlasena lõpetas
Urmas Utar M 45-49 klassis ajaga 54.53. Hõbemedalid võitsid eestlastest Gert Kivistik (M
16-19), Mae Lang (N 16-19)ja Tea Lang (N 45-49). Pronksmedalid võitsid eestlastest Aimar
Pedari (M 45-49), Andres Säre (M 35-39), Janek Vana (M 40-44) ja Liisa-Lotta Veiken (N
16-19).
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2. TRIATLONITREENERITE KOOLITUS teemal „Spordipsühholoogia, laste ja noorte
treenimisel” toimub laupäeval, 9. Veebruaril algusega kell 13:00 Tabasalu
Spordikompleksis.
Lektor Tartu Ülikoooli Kehakultuuriteaduskonna Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse
instituudi Spordi sotsiaalteaduste õppetooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus.
Eelregistreerimine kuni TÄNASENI , 31.01.2013 : info@triatlon.ee
3. TIPPSPORTLASTELE stipendiumikonkursi väljakuulutamine
Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2012/2013. õppeaasta kevadsemestriks.
Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul
ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlastele kõrg- või
kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:
- avalik-õiguslikus ülikoolis
- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või
munitsipaalkutseõppeasutuses
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes
Stipendiumi suurus on kuni 1 000.- eurot.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 4. veebruariks
2013.a. aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või
faksil: 603 1501 või digiallkirjastatult e-postile: aet@eok.ee
Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.
4. RAHATAOTLEMISE VÕIMALUSED
Eesti Kultuurkapitali 2013.a. I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 20.02.2013.
www.kulka.ee
5. NB! KÕIKIDELE KLUBIDELE! Eesti Spordiregister
Alates 1. juunist 2011 tegutseb Eesti spordiregister riigi andmekoguna ning andmete
kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti
spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus"
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001.
Andmete esitamine on kohustuslik maakonna spordiliitudele, spordialaliitudele, rahvuslikule
olümpiakomiteele ning spordiregistri põhimääruse § 12 sätestatud tingimustele vastavatele
spordiklubidele, spordiühendustele ja muudele organisatsioonidele.
Uued andmete esitamise tähtajad spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidele:
• spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada spordiorganisatsioonide alamandmekogusse
kantud andmed iga kalendriaasta 1. märtsiks;
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• majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja
kuluridade lõikes tuleb spordiklubil ja Eesti Olümpiakomiteesse mitte kuuluval
spordiühendusel esitada spordiregistrile hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks;
• vahepeal muutunud kontakt-, andmehalduri jms andmeid tuleb spordiorganisatsioonil,
liikmeskonna andmeid spordialaliidul, maakonna spordiliidul, spordiühendusel või
rahvuslikul olümpiakomiteel, treenerite või treenerikutseta sporditegevuse juhendajate
tööhõive andmeid spordiklubil või spordalaliidul uuendada spordiregistris 30 päeva jooksul
alates nende muutumisest.
Spordiorganisatsioonide alamandmekogu andmete korraline uuendamine algab 1.jaanuaril
2013. E-ankeedina saab andmeid esitada ainult spordiorganisatsiooni poolt eelnevalt määratud
andmehaldur.
Täpsemalt loe: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=teade
Infot:
Tiina Pallas, 56-951593

