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1. ETL karikaetappide ja Eesti MV korraldajate ümarlaud toimus Tartus 19.03.2014
kohvikus FeelGood aadressil Rüütli tn. 12. Osalesid ETL president Margus Lepik, ETL
juhatuse liige ja tehnilise komisjoni esimees Eero Raudsepp, ETL juhatuse liige Margus Püvi
ja võistluste korraldajad Ain-Alar Juhanson, Geil Siim, Janno Jürgenson, Kari Treial, Siim
Ausmees ja Enn Kübar.
ETL president andis ülevaate 2014.a. eelarvest.
Eesti Triatloni Liidu kinnitas ETL karikaetappide ja Eesti MV võistluste eelarveks:
Kindlustus
2 500
Ajavõtuteenus ja protokollid
8 500
Eesti MV medalid
600
Karikaetappide järelvalve teostamine (7 triatloni+5 duatloni+kross EMV) 650
Triatloni karikasarja etappide auhinnafond (5x600,- + 2x1200,-)
5 400
Mitte EKV etappide korraldamise toetamine vastavalt taotlustele
1 000
Peakohtuniku tasustamine 50,- etapp
650
KOKKU
19 300
S.o. kokku ETL poolne toetus 1500,-/etapi kohta.
Vaja oleks leida vahendid kohtunikele vähemalt 1 kaamera ostmiseks, et tuulessõidukeeluga
võistlustel filmida sportlaste käitumist reeglite rikkumise korral.
ETL karikaetappide ja Eesti MV kindlustamiseks koostööpartnerit meil leida ei õnnestunud,
taotlesime reklaamialast koostööd ERGO, BTA-kindlustuse, Salva kindlustuse, IF kindlustuse
ja RSA kindlustusega. Hetkel püüame leida parimat hinnapakkumist.
ETL poolne toetus rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks on planeeritud (ETU event fee,
dopinguproovid, välisdelegaatide vastuvõtt + Balti karikasarja auhinnafond) kokku 13000
eurot ja Eesti triatlonihooaja piduliku lõpetamise ja karikavõitjate autasustamise kulud 2500
eurot.
Liikumisharrastuse projektidele on välja kuulutatud konkurss tähtajaga 31.03.2014.
ETL karikasarja üldjuhendis on kinnitatud EMV ja ETL karikasarja etapid,
vanusekategooriad, paremusjärjestuse määramine ja punktiarvestus, litsentseerimise ja
protestide esitamise kord, auhinnafond ning distantside pikkused.
2014.a. Eesti MV toimuvad:
triatlonis laste E, D, ja C ning noorte B vanusekategooriatele 26.07 Sakus;
triatlonis noorte A, juuniorite, põhiklassi OD ning veteranide vanuseklassidele 6.07 Viljandis;
triatloni poolpikal distantsil 15.06 Valgas;
duatlonis kõigile vanusekategooriatele 30.08 Kiilis;
krosstriatlonis kõigile vanusekategooriatele 16.08 Tõrvas.
2014.a. vanusekategooriad on kehtestatud alljärgnevalt:
Lapsed E
2005. – 2007.a. sündinud
Lapsed D
2003. – 2004.a. sündinud
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Lapsed C
2001. – 2002.a. sündinud
Noored B
1999. – 2000.a. sündinud
Noored A
1997. – 1998.a. sündinud
Juuniorid
1995. – 1996.a. sündinud
Põhiklass
1975. – 1994. a. sündinud
Veteranid 40 1965. – 1974.a. sündinud
Veteranid 50 1955. – 1964.a. sündinud
Veteranid 60 1945. – 1954.a. sündinud
Veteranid 70 1944.a. ja varem sündinud
ETL triatloni karikasarja paremusjärjestus määratakse seitsmest (7) etapist viiel (5) paremal
saadud punktide kokkuliitmise teel. Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse
triatloni Eesti MV-l (06.07. Viljandis ja 26.07. Sakus) saavutatud tulemus, seejärel enim
kogutud esikohtade (nende puudumisel 2. kohad, 3. kohad jne.) arv. ETL triatloni karikasarja
kokkuvõttes läheb võistleja tulemus arvesse, kui ta on osalenud vähemalt kolmel (3) etapil.
ETL duatloni karikasarja paremusjärjestus määratakse viiest (5) etapist neljal (4) paremal
saadud punktide kokkuliitmise teel. Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse
duatloni Eesti MV-l (30.08. Kiilis) saavutatud tulemus, seejärel enim kogutud esikohtade
(nende puudumisel 2. kohad, 3. kohad jne.) arv. ETL duatloni karikasarja kokkuvõttes läheb
võistleja tulemus arvesse, kui ta on osalenud vähemalt kahel (2) etapil.
Eesti MV-l (06.07. Viljandis (v.a. lapsed ja Noored B), 26.07. Sakus (lapsed ja Noored B) ja
30.08. Kiilis) korrutatakse punktid koefitsiendiga 1,5.
Võistlustel saavad osaleda sportlased, kellel on ETL-i poolt väljastatud litsents. ETL litsentse
väljastatakse kas sportlase isikliku või klubi kirjaliku avalduse alusel. ETL litsentsi taotlevatel
sportlastel on soovitatav arstliku kontrolli läbimine.
2014.a. hooaja litsentsi maksumused:
Lapsed
4€ (ühekordne 1€)
Noored ja juuniorid 10€ (ühekordne 5€)
Täiskasvanud
20€ (ühekordne 10€)
Triatloni, poolpika triatloni, duatloni, krosstriatloni ja talitriatloni Eesti MV-l autasustatakse
kõikides vanuseklassides kolme paremat Eesti kodakondsusega võistlejat Eesti MV kuld-,
hõbe- ja pronksmedaliga ning Eesti MV diplomiga.
ETL triatloni ja duatloni karikasarja kokkuvõttes autasustatakse kõikide vanuseklasside
kolme paremat karikaga.
Võistluste korraldaja autasustab kõikide vanuseklasside kolme paremat auhinnaga.
Triatloni karikaetappidel autasustatakse meeste ja naiste absoluutarvestuse esikolmikut
rahalise auhinnaga:
1. koht – 150€
2. koht – 90€
3. koht – 60€
Triatloni Eesti MV-l autasustatakse meeste ja naiste Eesti MV esikolmikut rahalise
auhinnaga:
1. koht – 300€
2. koht – 180€
3. koht – 120€
Muutunud on karikasarja punktiarvestus. Punkte saavad iga vanusekategooria 20 esimest
alljärgnevalt: 50, 40, 36, 34 jne. 2 võrra vähem.
Eesti MV saadakse punkte koefitsiendiga 1,5 alljärgnevalt: 75, 60, 54, 51 jne. 3 võrra vähem.
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Triatlonis saadakse suurema koefitsiendiga punkte 6.07 toimuval Viljandi triatlonil noorte A,
juuniorite, põhiklassi ja veteranide vanusekategooriates ning 26.07 toimuval Saku triatlonil
laste ja noorte B vanusekategooriates. Duatlonis 30.08 toimuval Kiili duatlonil kõigis
vanusekategooriates.
Balti karikasarja üldjuhend on Läti, Leedu ja Valgevenega kooskõlastatud.
Balti karikasarja etapid toimuvad:
26.04.2014
Leedu
Vilnius
basseinitriatlon K- 1,0
03.-04.05.2014 Eesti
Jõulumäe, Pärnu
duatlon
K- 1,0
06.-07.06.2014 Leedu
Kupiški, ETU junior Cup
triatlon
K- 1,0
12-13.07.2014 Eesti
Tartu, ETU sprint Cup
triatlon
K- 1,0
25.-26.07.2014 Valgevene
Brest
triatlon
K- 1,0
10-11.08.2014 Läti
Riia, ETU sprint Cup
triatlon
K- 1,0
13.-14.09.2014 Valgevene
Minsk
duatlon
K- 1,0
27.09.2014
Läti
Riia
duatlon
K- 1,5
2. 21CC Triatloniklubi võistlussarja „Triatlon Kõigile!“ kuuluvad 21CC
Triatloniklubi poolt korraldatavad võistlused http://www.21cc.ee/triatlonkoigile/
26.aprill - Jüri basseinitriatlon, mis on ühtlasi noortekoondise katsevõistluseks;
6. juuli – Viljandi triatlon, OD Eesti MV
26. juuli – Saku triatlon, laste ja noorte B Eesti MV
30. august – Kiili duatlon, Eesti MV
Osalemisrõõmu jagub nii lastele, noortele, rahvasportlastele kui ka eliitklassi võistlejatele.
Erinevad sarja võistlused annavad võimaluse punkte koguda Eesti Triatloni Liidu triatloni ja
duatloni karikasarjas. Triatloni võistluse põhidistantsidel on võimalus osaleda ka
võistkondlikult, kus iga osaala läbib üks võistleja.
Triatlon Kõigile! võistlustel on lastele võistlemine TASUTA ja erinevaid soodustusi ka
kohalike valdade sportlastele. Eelregistreerimine võistlussarja kodulehel on soodsam, kui
võistluspäeval kohapeal. Online registreerimine lõppeb kolm päeva enne vastavat võistlust.
Registreerides korraga kogu sarja võistlustele on märtsis registreerunutele soodustus -21%.
Soodsamad osalemistingimused kuni 1.aprillini, varane võistlushooaja planeerimine annab
võimaluse paremaks vormi seadmiseks!
Igal võistlusel autasustatakse vanuseklasside kolme paremat naist ja meest ning võistlussarja
lõppedes loositakse välja auhinnad nende vahel, kes osalevad kõigil neljal võistlusel!
REGISTREERI : http://www.21cc.ee/triatlonkoigile/
3. Veski spordi-ja puhkelaager Otepääl kutsub laagerdama või üritusi
pidama! Veski spordi-ja puhkelaager asub 2 km kaugusel Otepää linnast looduskaunis kohas
Kaarna järve ääres. Puhkekeskus sobib ideaalselt noorte-, vabaaja- ja spordilaagrite
korraldamiseks, ent samuti saab seal läbi viia koolitusi ja seminare, korraldada firmade suveja talvepäevi, tähistada sünnipäevi ja muid tähtpäevi ning veeta puhkust tervislikult ja
sportlikult.
Veski spordi-ja puhkelaagris on majutuskohti 79, lisaks telkimisvõimalus. Pakutakse
erinevaid laagripakette (koos 3x päevas toitlustusega hind inimesele alates 14 eurost ööpäev)
ning ka majutust koos hommikusöögiga jne. Majutuse hind inimesele alates 8.50 eurost.
Soovi korral organiseerime bussitransporti või õhtuseid ühisüritusi vms, mis aitab kaasa
edukalt möödunud laagri või ürituse korraldamisele.
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2014 aasta kevadel korrastatakse ka Veski spordi-ja puhkelaagri territooriumi. Valmib
kunstumurukattega palliplats ning liivakattega rannavõrkpalliväljak. Olemas on ka lõkkeplats,
välivarjualune ühiste ürituste korraldamiseks, diskoõhtuteks diskovalgustus jms põnevat.
Tänu asukohale järve ääres on olemas ka privaatne ujumiskoht.
Rohkem infot: www.veskilaager.ee
Infot: Margit Saar, SA Tartu Sport müügi-ja turundusjuht, Tel. 5235856, E-mail:
margit.saar@tartusport.ee
Liisa Ruukel, Veski spordi-ja puhkelaagri majutus-ja müügijuht, Tel. 5285159 või 7663588,
E-mail: liisa.ruukel@tartusport.ee
4. Avatud on KOP (kohaliku omaalgatuse programmi) taotlusvoor
meede 1 - „Kogukonna areng“;
meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad: mittetulundusühingud,
milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik; sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku
omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2014.a. asukohajärgsele maavalitsusele.
Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, nõutav omafinantseering 10%.
www.projektid.ee/omaalgatus/
5. Koolitus toimub 24. aprillil Tallinnas, tutvustatakse rahastusvõimalusi äriplaanidele ja projektidele. Koolituspäev koosneb kolmest erineva suunaga kiirkoolitusest, mis
on mõeldud:
- alustavale ja tegutsevale ettevõttele
- põllumajandusega tegelevale ettevõttele
- MTÜ ja avalikule sektorile
Vali endale sobiv(ad) kiirkoolitus(ed)!
Kindlusta endale koht www.projektid.ee/kiirkoolitus/
Äriplaani- ja ettevõtluskoolitus Stardiedu 56h toimub 28.04-20.05.2014, Tallinnas.
Oled mõelnud alustada ettevõtlusega või tunned, et võiksid sellest rohkem teada? Tule vii end
kurssi kõige olulisemate ettevõtlust puudutavate nüanssidega.
Teha äriplaan või mitte? Kindlasti tuleb teha, kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks
toetust. Olgu selleks Töötukassa, EAS, Kredex, pank vm. Registreeri juba täna ja kindlusta
endale jaanipäevaks valmis äriplaan! Rohkem infot www.projektid.ee/stardiedu/
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

