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Teemad:
1. Marko Albert võistles Austraalias ja stardib Uus-Meremaal
2. Talitriatloni MM-il Itaalias Cognes stardib 3 eestlast
3. Kõva mehe talitriatlon
4. Talitriatloni Eesti Meistrivõistlused
5. ETU presidentide kohtumine Varssavis 15.-17.02.2013
6. Kaidi Kiviojale määrati ETU stipendium
7. ITU 2013.a. tehniliste ametnike nimekirjas on 8 eestlast
8. Eesti Spordiregister – NB! Kõigile klubidele kohustuslik!
9. EOK järelkasvuprojekt
10. KULKA kehakultuuri ja spordi sihtkapitali uus nõukogu koosseis on määratud
11. Koolitused
1. Pühapäeval, 10. veebruaril võistles Marko Albert Austraalias Melbourne’i lähedal

asuvas tuntud triatlonilinnas Geelongis oma selle hooaja teisel poolpikal triatlonil,
Ironman 70.3 Geelong. Marko lõpetas ajaga 3:54:45 ja saavutas 7. koha.
1,9 km ujumise järel tuli Marko veest neljandana (aeg 21:57), 90 km rattarajal õnnestus
näidata 10. aega (2:13:10) ning 21,1 km jooksudistantsil 14. tulemust (1:17:18). Võistluse
võitis tõusev täht Christian Kemp Austraaliast, kes võitis ka jaanuaris toimunud Aucklandi
70.3 triatloni. Talle järgnesid kohalikud kuulsused Luke Bell ja James Hodge. Tulemused:
http://www.multisportaustralia.com.au/Home/Results
Triatloni maailmameistrivõistlustele, Hawaii Ironmanile kvalifitseerumiseks vajalikku
punktitabelisse sai Marko Geelongist juurde 260 punkti. Enne starti asus Marko 825 punktiga
edetabeli 89. kohal, Hawaii Ironmanile kvalifitseerub 40 paremat. Marko Alberti järgmine
start on 2. märtsil Uus-Meremaal Taupos Ironman New Zealandil. Soovime Markole edu!
2. TALITRIATLONI MM-il Itaalis Cognes 22.-24. veebruaril 2013 asuvad eestlastest

stardijoonele Sandra Schmidt (N juunior), Heiko Sepp ( M 30-34) ja Kaarel Schmidt
( M60-64).
Pärast 5 aastast vaheaega toimub talitriatloni MM taas Itaalias. Eelmisel kahel aastal selgitati
talitriatloni maailmameistrid Soomes Jämijärvis, eestlastest saavutasid 2011.a. MM-il N U23
Kairi Schmidt 5. koha, N juunior Sandra Schmidt 4. koha, M50 Andres Kübar 3. koha;
2012.a. MM-il N juunior Sandra Schmidt 4. koha, M U23 Siim Kauge 7. Koha, M60 Kaarel
Schmidt 2.koha, M50 Andres Kübar 4. koha.
Cognes Aosta orus selgitatakse maailma parimad Eliidis, U23, Juuniorite, Paratriatleetide ja
Vanuseklasside arvestuses.
Soovime omadele edu!
3. KÕVA MEHE TALITRIATLON toimub pühapäeval, 24.veebruaril 2013.

Start kell 12.00 Saunapunktis, Tallinnast 2 km Saue poole. Korraldajad: MTÜ Stamina SK ja
Saunapunkt. Distants on 3 km jooksu / 7,5 km rattasõitu / 4,5 km suusatamist.
Info ja registreerimine : http://www.stamina.ee/kovamees/index.php?menuID=809&ids=754|
809
4. TALITRIATLONI EESTI MV toimuvad LÄHTES 10.märtsil 2013.
Start kell 13.00, registreerimine Lähte Spordihoones kell 11.00-12.30. Eelnev registreerimine
ETL kodulehel või e-maili teel: andreskybar@gmail.com
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Distants : Jooks 3.6 km jooksu - 9 km mägirattasõitu - 6 km vabastiilis suusatamist
Vanusekategooriad:
Noored
1996.a. ja hiljem sündinud
Juuniorid
1994. – 1995.a. sündinud
Eliit
1974. – 1993. a. sündinud
Veteranid 40 1964. – 1973.a. sündinud
Veteranid 50 1954. – 1963.a. sündinud
Veteranid 60 1953.a. ja varem sündinud
Stardimaks 15,- eurot tasutakse sularahas kohapeal.
Info telefonil 50 14 939 Andres Kübar.
15.-17.02.2013 toimus Varssavis ETU liikmesriikide presidentide nõupidamine ja
erakorraline kongress. Eesti Triatloni Liitu esindasid president Margus Lepik,
peasekretär Tiina Pallas ja ETU Eesti võistluste korraldusmeeskonna liige Ago Arro.
Päevakorras:
1. ETU liikmesriikide poolt esitatud arenguprojektide arutelud;
2. Regionaalsesd arengunõupidamised;
3. ETU võistluste korraldajate seminar;
4. ETU konstitutsiooni muutmine.
Euroopa Triatloni Liit on jaganud oma liikmesriigid aasta eelarvete, sportlaste rahvusvahelise
konkurentsivõime, ala järelkasvu ja võistluste korraldusliku taseme järgi kokku 5
kategooriasse. Eesti kuulub 3. kategooriasse (Läti ja Leedu 2.).
Eesti Triatloni Liit esitas arenguprojekti tippspordi järelkasvu ülemineku kergendamiseks
juuniorite klassist eliiti, taotles treenerite koolitusvõimalusi, rahvusvahelistest
treeninglaagritest osavõttu ning ITU TO-de koolitusvõimalusi. Projekti kaitsmine läks
edukalt, ETU juhatus mõistis meie probleeme ja lubas triatloni arengule Eestis kaasa aidata.
ETU juhatus teeb oma toetusotsused 1. märtsiks.
Nanjing 2014 Summer Noorte olümpiamängude YOG Euroopa kvalifikatsioonivõistlused
toimuvad ajavahemikus 1.01- 8.06.2014, koht pole veel teada. Baltiriigid esitasid ITU
presidendile Marisol Casadole ühise taotluse saada 3 riigi parimale noorsportlasele YOG
noorteolümpiamängudele (16.-28.08.2014) Wild Card. Baltiriikide parim selgitatakse 21.22.06.2014 Kupiškis Leedus ETU juuniorite Karikaetapil.
Võistluste korraldajate seminar möödus Ago Arro sõnul töiselt ja oli talle igati informatiivne
ning vajalik. ETU põhikirja muudatused võeti vastu ja uus redaktsioon kinnitati.
5.

6. KAIDI KIVIOJALE määrati ETU stipendium.
Euroopa Triatloni Liit tunnustas 2012.a. väljapaistvate sportlike tulemuste eest 3 nais- ja 3
meesjuuniori ning määras neile stipendiumi, et kergendada edukate juuniorite üleminekut
eliitklassi. Stipendiaatidele on eraldatud stardikohad kahel ETU Elite sprindidistantsi
võistlusel Cremonas (ITA) ja Tartus (EST).
Stipendiaatide hulka valiti Ivana Kuriackova (SVK), Kaidi Kivioja (EST), Tea Milos (CRO),
Kristian Blummenfelt (NOR), Amitai Yonah (ISR) and Shahar Sagir (ISR). Rohkem infot:
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?
e=001cIdcu1bwowAWtPa7Q1j2x1LtxwR79go_3rKfsOqaFgosnVs21FOnv_MB2ZMI2mh6vJ
B0rrK75ZWzIAJVT_M9zMBLyGegyj5JEwQ1L_fSUukzqjyGd5BFuKF4oA_bNfcKFAPMw
RkAt8eVLmWGBu1IUdk4hT5AFuiO3KHIsPPgl3Mzq_iOEmGf9va7kMi3TX0pc7aIox2bXv
_9yNViLgQlH3gFpHjWWa7O4dlqYQwMRQ=]
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ITU Tehniline Komisjon avaldas 2013.a. ITU litsentseeritud tehniliste ametnike
nimekirja, kuhu kuuluvad ka 8 eestlast.
Alates 2010.aastast on ITU kinnitatud protseduurireeglite kohaselt väljastanud ITU tehniliste
ametnike litsentse. Kõik tehniliste ametnike tegemised ( koolitustest osavõtt, eksamite
sooritamised, rahvusvahelistel võistlustel kohtunikuna tegutsemised jm.) salvestatakse ITU
andmebaasis. Hetkel on andmebaasis üle 4300 tehnilise ametniku 103 riigist.
ITU kinnitatud 2013.a. tehniliste ametnike nimekirjas on 8 eestlast: Eero Raudsepp, Andres
Kübar, Gunnar Pallas, Lembit Pallas, Maret Mets, Siim Vollmer, Teet Reedi ja Urmas
Paejärv. Nende I taseme ITU TO litsents kehtib kuni 2016. aastani.
7.

8. EESTI SPORDIREGISTER
8 päeva pärast, 1.märtsil on Eesti spordiregistrisse andmete esitamise tähtpäev
spordiklubidele, spordiühendustele jt spordiorganisatsioonidele.
18.02. seisuga on andmed esitamata 1428 spordiorganisatsioonil (64%); andmed on esitanud
820 spordiorganisatsiooni, neist 285 (13%) kõik andmed, 428 (19%) ilma tulude-kuludeta
ning 107 (5%) andmed on menetluses (kontrollimisel või üle täpsustamisel).
Andmete esitamine 1. märtsiks on kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011
määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” §22 lg-le 1 ja
§18 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse
saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).
Andmete esitamise võimalused. Andmed esitab spordiorganisatsiooni andmehaldur EANKEEDINA (elektrooniline ankeet) või spordiorganisatsiooni andmehaldur või juhatuse
liige PABERVORMIL “Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2013)”
digiall-kirjastatult või allkirjastatult postiga (ankeet tuleb arvutis avada, salvestada või välja
trükkida ja täita ning seejärel saata digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile
esr@spordiinfo.ee või allkirjastatult posti teel aadressile: Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia
181a, 51014 Tartu).
Andmete esitamise tähtajad: 1. märts 2013 ja 30. juuni 2013 (majandusaasta tulude-kulude
andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes).
Majandusaasta 2012 tulude ja kulude andmete esitamisel spordiorganisatsiooni taksonoomia
tulu- ja kuluridade lõikes saab spordiorganisatsioon valida 3 võimaluse vahel:
1) spordiregister võtab spordiorganisatsiooni majandusaasta 2012 tulude-kulude
andmed äriregistrist, tingimusel, et spordiorganisatsioon esitab spordiregistrile koos
muude andmetega 1.märtsiks 3 arvu: treenerite tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude
ja stipendiumide andmed ning organisatsioon kindlustab majandusaasta andmete
esitamise äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile 30.juuniks
2013;
2) spordiorganisatsioon esitab majandusaasta tulude-kulude andmed spordiregistrile
kohe;
3) spordiorganisatsioon esitab majandusaasta tulude-kulude andmed spordiregistrile
30.juuniks 2013.
Spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama
registreerimistaotluse (esitab juhatuse liige ID-kaardiga või pangalingi kaudu või
digiallkirjastatult
või
allkirjastatult
postiga).
Vormi
nimi
“Organisatsiooni
registreerimistaotlus”.
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Andmete esitamiseks vajalikud materjalid on kättesaadavad spordiregistri veebilehel
http://www.spordiregister.ee punane pealkiri “ANDMETE ESITAMINE” (sh e-ankeedi link,
pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus,
organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi või pangalingi kaudu).
Eesti spordiregister E-post: esr@spordiinfo.ee Tel: 7 303 407
9. EOK Järelkasvuprojekt
Neljapäeval, 31. jaanuaril kinnitas EOK täitevkomitee järelkasvutiimi moodustamise
põhialused ning suveolümpiamängude alade 2013.aasta stipendiaadid.
EOK järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda” esialgne eelarve on 50 000 eurot aastas,
mis jaguneb järgmiselt:
suveolümpiamängude alad 16 000 eurot ehk kaheksa stipendiumi (á 2 000 eur);
taliolümpiamängude alad 8 000 eurot ehk neli võrdset stipendiumi (á 2 000 eur);
mitteolümpiaalad 12 000 eurot ehk kuus võrdset stipendiumi (á 2 000 eur);
pallimängude stipendiumifond on 8 000 eur;
kaks noore talendi stipendiumi (á 2 000 eur) ja kaks väga noore talendi stipendiumi (á
1 000 eur).
Jättes kõrvale pallimängud on kõikide tulevaste stipendiaatide ühiseks võrdlusallikaks
võistlemine täiskasvanute maailma absoluutsete tippudega. Esikohal on võistlemine
olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja euroopa meistrivõistlustel. Stipendiaatide
põhivanuseklass 2013. aastal on 1990-1993 sündinud sportlased. EOK täitevkomitee kinnitas
31.jaanuaril toimunud koosolekul suveolümpiamängude alade kaheksa stipendiumit
2013.aastaks järgmistele sportlastele:
Julia Beljajeva, vehklemine, EM pronks Eesti epeenaiskonna koosseisus
Erika Kirpu, vehklemine, EM pronks Eesti epeenaiskonna koosseisus
Rasmus Mägi, kergejõustik, EM 5. koht 400 mtj
Ingrid Puusta, purjetamine, OM 15. koht purjelaud
Epp Mäe, maadlemine, MM 13.koht
Leho Pent, tõstmine, EM 10. koht
Kaarel Alupere, aerutamine, EM 8. koht süsta-kahepaadil
Sten-Erik Anderson ja Kaur Kuslap,sõudmine, EM 9.koht paarisaerulisel kahepaadil
Eesti Triatloni Liit taotles EOK järelkasvustipendiumi Kaidi Kiviojale. Et Kaidi ei võistelnud
MM-il täiskasvanute konkurentsis, siis seekord ta valituks ei osutunud.
Noore talendi stipendium 2013.aastaks kinnitati :
Anett Kontaveit, tennis, Eesti aasta noorsportlane 2012
Väga noore talendi stipendiumid 2013.aastaks kinnitati järgmistele sportlastele:
Kelly Sildaru, freestyle suusatamine, 4 suurt rahvusvahelist võitu naiste klassis
Ottomar Ladva, male,Eesti meeskonna liige 2012 maleolümpial, rahvusvaheline meister
Oma nõusoleku noorsportlasi nõustada ning suunata on andnud Eesti spordi suurkujud.
Suveolümpiaalade patrooniks on olümpiavõitja Jaan Talts, taliolümpiaalade patroon on
kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi ja pallimängude patroon on teenekas
korvpallitreener Jaak Salumets.
10. Eesti Kultuurkapitali Nõukogu esimees, kultuuriminister Rein Lang kinnitas

Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu liikmed 2013-2015
järgmiselt:
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Jaak Salumets - esimees
Priit Ilver
Kristi Krisberg
Kalev Kütt
Allar Levandi - sihtkapitali esindaja KK nõukogus
Raido Mägi
Enn Veskimägi
11. KOOLITUS "MTÜ aastaaruande esitamine ja muudatused seadustes"

Spordiliitude ja spordiklubide raamatupidajatele
26. veebruar, kell 10:00 - 14:30, Oru Hotelli konverentsiruum ORU / Narva mnt. 120B
20. märtsil, kell 10:00 - 14:30, Tartu Teaduspargis
Koolitajad: Mart Nõmper (audiitor) ja Virve Aru (maksukonsultant) Rödl & Partnerid
Moderaator: Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur
Osalustasu: 20 € (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi)
Registreerimine: liisa@spordiinfo.ee või telefon 51 80 769
KUTSE praktilisele KOOLITUSELE “ Kuidas teha spordis tulemuslikult PR-i”.
Koolitus toimub 7.märtsil ,Tallinnas kell 10:00-14:30 , Oru Hotelli konverentsiruumis Oru
Conference (Narva mnt 120b). Koolitaja: suhtekorraldaja Maris Lindmäe.
Koolituse eesmärk on avada spordimeedia toimimise tagamaid, anda praktilisi näpunäiteid ja
mõtteainet meediasuhtluse planeerimisel ja teostamisel ning jagada kogemusi ja erinevaid
lahendusi, mille abil alaliidud ja klubid saaksid oma meediasuhtlust tulemuslikumaks muuta.
Koolitusel avame järgmisi küsimusi ning analüüsime praktiliste näidete varal võimalikke
vastuseid ja lahendusi:
*
Kuidas spordimeedia toimib ning millised on meediaga suhtlemise võtmereeglid ja
nipid erinevates situatsioonides, sealhulgas konfliktsituatsioonides
*
Kuidas korraldada PR-tööd spordiorganisatsioonis igapäevaselt ja võistlustel ning
kuidas suurendada meediasse pääsemise tõenäosust (sh kuidas lihvida oma pressiteadete
koostamise, pressiürituste korraldamise ja teiste PR-töövahendite kasutamise oskusi)
*
Kuidas nõustada oma sportlasi meediaga suhtlemisel argi- ja kriisisituatsioonides
(vigastus, olulise võistluse vahelejätmine jne)
*
Kuidas rakendada sotsiaalmeedia PR-vankri ette
Osalemistasu: 20 eur (sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale)
Koolitusele registreerimine: liisa@spordiinfo.ee või tel. 51 80 769.
Ajakava:
10:00-12:00 koolitus
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 koolitus
Koolitus toimub Eesti Kultuurkapitali toetusel.
Infot: Tiina Pallas,
56-951593

