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Triatlonikohtunike koolitused
Triatlonitreenerite kutseeksam
Majandusaasta aruande koostamise koolitus
Võistlushooaeg läheneb, litsentside tellimine

1. Triatlonikohtunike koolitus toimub kolmapäeval, 16.aprillil algusega kell 17.00
Tabasalu Spordikompleksis. Vajalik eelregistreerumine.
Teine koolitus toimub Tartus aprilli lõpus.
Osalema on oodatud ka need triatlonihuvilised, kes kohtuniku litsentsi veel ei oma, kuid
soovivad seda saada. Koolituse järel on võimalik sooritada kohtuniku test, mille alusel
omistatakse uutele kohtunikele triatlonikohtuniku kvalifikatsioon.
Vastavalt ETL kohtunike atesteerimise korrale võivad koolitusest osa võtta kõik vähemalt 18aastased Eesti kodanikud. ETL kohtuniku staatus on aluseks rahvusvahelise kohtuniku
kvalifikatsiooni (ITU Technical Official) taotlemisel.
Kohtunike atesteerimise korra ning atesteeritud kohtunike nimekirjaga saab tutvuda siin:
http://www.triatlon.ee/Kohtunikud-page-70/
Kohtunikud, kes soovivad endale tellida inglise keelset ITU võistlusmäärustikku, andke palun
teada. Tellimine kuni 14. Aprillini. ITU Competition Rules book hind on 6,40 + postikulu.
ITU kodulehel on 2014 ITU Competition Rules saadaval:
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?
f=00138H7p4CJGmKycqApnAjEnfJj0I1ioJ0fo1HfHoev7a3IHwi_ev3ov9ekcG2vGQYcptHF
PZaLtwPUucIJlyOGP8kd3-TWP-c1g0vj2dtGEEF5zNUHMze9Dl9g6O178Ct_J57Ds5krd5Nwo8J5SJ_tT2yqammFYqlx6XzGr1bZ87jGmPH8
jX6o9O8MssfWLzRCghBvYRIAlnhxH75dJA7DSDVFJkX62DxvmQEym8Orw=&c=bG8VTB-CQ-BAg3go_qxiTHbgxMNqW3h_P93sCNxIkg7on5ADvUQGw==&ch=0dZuEvrrOnuFDk0YloepxPrQ4IIYlygBILm2E9iqHHe
Brg50bPwtxA==].
2. Eesti Triatloni Liidu kutsekomisjon kuulutas välja triatlonitreeneri EKR-3, EKR-4
ja EKR-5 kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami. Eksam toimub 08. aprillil 2014. a.
algusega kell 14:00 Tabasalu Spordikompleksis.
3. Varsti on käes uue aastaaruande esitamise aeg ja selle koostamine on nüüdseks
juba kindlasti päevakorda tõusnud ja kuna on toimunud mitmeid muudatusi, siis viimast korda
korraldame selle selgitamiseks ka koolituse.
Koolituse eesmärgiks on jagada praktilisi soovitusi 2013.a. raamatupidamise aastaaruande
koostamiseks keskendudes uutele RTJ-dele ülemineku praktilistele aspektidele, kuna alates
01.01.2013.a. muutus uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite järgimine kõigi
raamatupidamiskohustuslaste jaoks kohustuslikuks, mistõttu eelduslikult on valdava osa
aruandekohustuslaste jaoks 2013. aasta aruande koostamisel tegu „uute RTJ-de“ esmase
rakendusaastaga. Seetõttu tuleks kindlasti analüüsida kas ja kuivõrd „uued RTJ-d“ iga
konkreetse aruandekohustuslase aastaaruannet mõjutavad. Koolituse käigus antakse seoses
eeltooduga praktiliste näidetega varustatud ülevaade olulisematest muudatustest,
üleminekusätetest, muudatustest info avalikustamise nõuetes jne.
Koolitus: AASTAARUANNE 2013 ja olulised muudatused.
Aeg ja koht: 8.aprill 2014.a. Tallinn, Rävala 8
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Lektor: Toomas Villems, Villems Donoway vandeaudiitor ja partner
Päevakava 10.00-16.00
• Lähiaja arengud raamatupidamisarvestuses, lähtudes uuenenud Euroopa Liidu
raamatupidamisdirektiivist;
• Ülevaade 2013.a. jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhenditest;
• Peamised arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine - kuidas kajastada
arvestuspõhimõtete muutusi kinnisvarainvesteeringute (üleminek soetusmaksumuse meetodilt
õiglase väärtuse meetodile), sihtfinantseerimise (üleminek brutomeetodilt netomeetodile või
senise brutomeetodi asendamisel muutunud nõuetega), firmaväärtuse kajastamisel,
müügiootel põhivara ümberklassifitseerimisel, laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimise
lõpetamisel jne.;
• Muudatused aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuete osas;
• Plaanitavad muudatused taksonoomiavormides;
• Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud.
Koolituse hind: 169 EUR+km , soodushind kuni 04.04 registreerimisel ainult 99 EUR +km
(registreerimisel kasutage märksõna „99”)
NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10% Hind sisaldab õppetööd, mahukaid
õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause!
Lisainfo ja osavõtuks registreerimine siit, 6556778, 5279999; e-mail info@personal.ee
4. Võistlushooaeg läheneb! Praegu on õige aeg ära tellida hooaja võistluslitsentsid.
ETL litsentsi taotlemiseks tuleb sportlasel täita litsentsi taotlusvorm ja saata see ETL-i
peasekretärile: info@triatlon.ee. Litsentsi taotlusvorm on saadaval ETL-i kodulehel.
Kui sportlase andmed vajavad uuendamist, siis muudetakse olemasolevaid andmeid
andmebaasis, mitte ei registreerita uut litsentsi.
Litsentsi registreerib sportlane ise või klubi (organisatsioon), kuhu ta kuulub. Sportlasi võib
klubi (organisatsioon) registreerida ja litsentseerida aastaringselt.
Registreeritud litsents hakkab kehtima pärast vastava litsentsimaksu tasumist ning kehtib kuni
käesoleva aasta 31. detsembrini.
Juhul, kui sportlane rikub Eestis toimunud võistlustel raskelt ITU võistlusreegleid ning
võistluste peakohtunik teeb ETL-ile sellekohase avalduse, võib ETL-i juhatus selle alusel teha
hoiatuse, peatada litsentsi kehtivuse tähtajaliselt või tähtajatult.
Sportlane võib ETL võistluskalendris olevatel võistlustel esindada ainult ühte ETL
liikmesklubi. Sportlaste ETL liikmesklubide vaheline liikumine on lubatud ajavahemikul 15.
oktoober kuni 15. jaanuar või vastavate klubide omavahelisel kokkuleppel.
Klubi liikme ja klubi vahelisi materiaalseid nõudmisi lahendatakse vastavalt nende vahel
sõlmitud lepingutele ja Eesti Vabariigi seadustele.
Sportlaste klubivahetusest tulenevate nõudmistega ETL ei tegele.
ETL litsentsid jagunevad ühekordseteks ja hooaja litsentsideks. Ühekordne litsents kehtib
ühel võistlusel ühes stardis. Ühekordne litsents kehtib ainult Eesti territooriumil.
Hooaja litsents kehtib käesoleva aasta kõikidel ETL karikaetappidel, Eesti MV-l ja TriSmile
Triathlon võistlusel. Rahvusvahelistel võistlustel, kus nõutakse rahvusliku alaliidu litsentsi,
kehtib ETL hooaja litsents.
ETL juhatuse poolt kehtestatud litsentsimaksud 2014.a.:
lastel
4 € (ühekordne 1 €)
noortel ja juunioritel 10 € (ühekordne 5 €)
täiskasvanutel
20 € (ühekordne 10 €)
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ETL kodulehel on avatud on eelregistreerimised:
http://www.triatlon.ee/Voistluskalender-page-67/
Järgmised võistlused toimuvad:
L 19.04.2014

Paikuse rulluisuduatlon

L 26.04.2014

Jüri IV basseinitriatlon - NOORTEKOONDISE katsevõistlused

P 27.04.2014

Paide-Türi basseinitriatlon

Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

