TRIATLONI INFOKIRI 13
10.04.2014
Teemad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kirill Kotšegarov saavutas Ironman 70.3 Texases 6. koha
ETU Quarteira Cupil teevad hooaja avastardi Kaidi Kivioja ja Hans Korman
ETU junior Cupil stardivad Laura ja Rahel Kallas ning Arthur Kooser
Ülevaade ETL juhatuse koosoleku otsustest
Treenerite kutseeksami tulemused
Triatlonikohtunike koolitused Tabasalus ja Tartus
MISA kuulutas välja spordiürituste toetamise konkursi
Maksuseminar „MAKSUD 2014“
Koolitused

1. Kirill Kotšegarov tegi hooaja avastardi 5. aprillil Texases toimunud poolpikal
triatlonil. Ironman 70.3 sarja kuuluval võistlusel lõpetas Kirill ajaga 3:50:53 ja saavutas
kuuenda koha.
Kirilli väljus veest 27ndana, peaaegu neli minutit liidrist hiljem. Kui austraallasel James
Seearsil kulus päeva parimana 1,9 km pikkuse ujumisdistantsi läbimiseks 23 minutit ja 41
sekundit, siis Kirillil olid vastavateks numbriteks 27 minutit ja 33 sekundit. Nagu tavaliselt
hakkas tugeva ratturina tuntud Kirill enda positsiooni rattarajal oluliselt parandama. Päeva
neljas rattaaeg tõstis meie triatleedi jooksuetapi alguseks tagasi tippude hulka ning 21 km
pikkusele jooksudistantsile läks Kirill vastu juba seitsmendana. Jooksuga üldarvestuses ühe
koha võrra tõusnud Kotšegarovil oli reaalne lootus ka viiendat kohta püüda, kuid eespool
liikunud kanadalane Cody Beals pidas eestlase survele vastu ning finišeerus 12 sekundit
Kirillist eespool. Eestlase kuuenda koha lõppajaks märgiti protokolli 3:50:53.
Texase 70.3 Ironmani võitjaks tuli austraallane Richie Cunningham, kes suurepärase jooksu
toel suutis edestada võistlust pikka aega juhtinud ameeriklast Brandon Marshi. Cunninghami
võiduajaks oli finišis 3:46.11, teiseks jäänud Marsh järgnes talle ajaga 3:46:26 ning
kolmandana lõpetanud võitja kaasmaalane Leon Griffin ajaga 3:48:42. Naistest oli parim
Sofie Goos Belgiast. Üldarvestuses kuuendana lõpetanud Kotšegarovile oli Texase poolpikk
triatlon ennekõike üks osa ettevalmistusest 17. mai Lanzarote Ironmaniks, kus Kirill loodab
astuda suure sammu enda põhieesmärgi, Hawaii Ironmanile kvalifitseerumise suunas.
2.
Kaidi Kivioja ja Hans Korman teevad hooaja avastardi laupäeval, 12. aprillil
Portugalis ETU Euroopa karikaetapil Quarteiras olümpiadistantsil (1,5-40-10).
Naiste võistluse start antakse kell 13:45 kohaliku aja järgi, mehed stardivad kell 16:30.
Kuuendat korda toimub Euroopa Karikasarja avavõistlus Portugalis, nii Kaidil kui Hansul on
Quarteira triatlonil osalemise kogemused varasematest aastatest olemas.
Ujutakse ookeanis, kus õige trajektoori hoidmine võib suure lainetuse tõttu keeruline olla.
Rattarada on 6600m pikkune tehniliselt keeruline ring, igal ringil tuleb teha kolm 180-kraadist
tagasipööret. Sõidetakse 6 ringi. Joostakse ranna ääres tasasel maastikul 4 korda 2500meetrisel ringil. Naiste võistluse favoriidina stardib 2013.a. maailmameister Non Stanford
Suur-Britanniast. Loodetavasti on meie noortel hooajaks ettevalmistus treeningalaagris
Hispaanias aidanud neil jõuda heasse vormi ja neil läheb hooaja avavõistlusel hästi.
3.
Meie noored Laura Kallas, Rahel Kallas ja Arthur Kooser stardivad oma elu
esimesel ETU juuniorite kariakaetapil pühapäeval, 13. aprillil. Portugalis Quarteiras. Juuniorite
võistlus toimub sprindidistantsil (0,750-20-5). Neiud stardivad kell 8:45 kohaliku aja järgi,
noormehed kell 10:00. Soovime omadele edu!
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4.
ETL juhatuse koosolek nr. 6 toimus teisipäeval, 8. aprillil Tabasalus. Käsitleti
järgmisi teemasid: 2013 majandusaasta aruanne, ETL karikasarja kindlustamine, Liikumisharrastuse
projektid, Kulka projektid, Liiklusreguleerijate koolituse vajadus, ETU paratriatlon, kohtunike
koolitus, EOK täiskogu jm. jooksvad küsimused.

2013 majandusaasta aruanne on valmis ja juhatuse liikmete poolt üle vaadatud. Otsustati
kinnitada 2013.a. tulud mahus 153627,- eurot ja kulud mahus 141 547,- eurot. 2013. aasta
tulemiks on 12 094,- eurot. Otsustati 2013 majandusaasta aruanne vastu võtta ja suunata edasi
revisjonikomisjonile revideerimiseks.
ETL 2014.a. karikasarja kindlustamiseks võetud hinnapakkumiste hulgast on vaja välja valida parim.
Elarve piiratud vahendite tõttu otsustati kindlustada oma sportlased võistluste ajal juhtuda võivate
õnnetusjuhtumite korral BTA-kindlustuses kindlustushüvitiste limiitidega surm 4000,-, püsiv puue
6400,- ja valuraha 4000,- eurot.
ETL kuulutas välja avaliku konkursi triatloni Liikumisharrastuse projektidele. Tähtajaks 31.03.2014
laekus 3 projekti: ABC Arendus taotles “Meie liigume” triatlonisarja korraldamiseks 3000,- eurot,
21CC Triatloniklubi Jüri basseinitriatloni korraldamiseks 700,- eurot ja Urmas Paejärv Eesti täispika
triatloni korraldamiseks 2500,- eurot. ETL juhatus tunnistas kõik projektid abikõlbulikeks ja otsustas
kaasa aidata kaasa kõigi nimetatud ürituste korraldamisele. Otsustati toetada esitatud projekte
alljärgnevalt: ABC Arendust – 2500,- euroga; 21CC Triatloniklubi – 500,- euroga; Urmas Paejärve
Antrotsenter OÜ-d – 2000,- euroga.
Kulka 2014 I kv. Sõlmitud lepingud: Lääne-Viru Sihtkapital toetas kokku triatlonivõistlustel osalemist
800,- euroga (Kaidi Kivioja, Laura ja Rahel Kallas, Eleri Etverk) ning Harjumaa Sihtkapital 250,euroga (Arthur Kooser ). Noortekoondise toetustaotluse esitame uuesti koos Noorsportlase
stipendiumi taotlusega 20.05.2014.
Harjumaal võistluste korraldajatel on mure turvafirmadega. Rajaturvajate/liiklusreguleerijate koolitus
on väga kallis: vähemalt 10 in./100,-in. Selle hinnaga ei olnud võimalik kokku saada 10 vabatahtlikku.
ETU soovib Paratriatloni Komiteega suhtlemiseks Eesti Triatloni Liidu poolset kontaktisikut. Eero on
nõus vajalikel teemadel suhtlemise enda peale võtma.
Kohtunike koolitused toimuvad Tabasalus K 16.04 kell 17.30 ja Tartus T29.04 kell 16.00.
EOK täiskogu K 16.04 kell 11.00 Viru hotellis. Eesti Triatloni Liitu esindab ETL president Margus
Lepik.
Soome Triatloni Liit on teinud ettepaneku liituda ERASMUS programmiga ja nende koordineerimisel
teha koostööd Tšehhi, Slovakkia, Poola, Sloveenia Triatloni Liitudega raha taotlemiseks 2015.a. 3
rahvusvahelise triatloni treeninglaagri korraldamiseks. Uurime, millised kohustused see meile kaasa
tooks.
Kupiški ETU junior Cup 7.06 – kui regsitreeruda enne 30.04, siis stardimaks 35,- eorot.
Penza U23 ja noorte EM 26.-29.06 - ETL lähetab ainult Kaidi Kivioja koos oma treeneriga,
Noortekoondis noorte EM-le ei sõida.
ETU Development laager Panevežises 15.-21.07.2014 – avalduste esitamise tähtaeg 15.05.2014.
SK Raudmees ja Enn Kübar soovivad korraldada 2015.a. duatloni EM. Korraldusõigus maksab 6000,eurot ja kohustuslik auhinnafond on 15000,- eurot. Margus Lepik saatis Enn Kübarale ETU tehnilised
tingimused ja taotlemise korra. Kahjuks rolliraja laius ei vasta ETU nõuetele (vajalik rattaraja laius
vähemalt 6m). Püüame leida parimat lahendust.

5 . Triatlonitreenerite kutseeksamil 8. aprillil 2014 omistadti Triatlonitreener EKR
3 kutsetase Karl-Rauno Miljandile, Triatlonitreener EKR 4 kutsetase Geil Siimule ja KaityMarin Tiitmaale, Triatlonitreener EKR 5 kutsetase Olve Palumägile ja Sirje Eirandile.
6. Triatlonikohtunike koolitused toimuvad kolmapäeval, 16.aprillil algusega kell
17.30 Tabasalu Spordikompleksis aadressil Kooli tn.1 ja teisipäeval, 29. aprillil algusega kell
16.00 Tartu Skoda esinduses aadressil Sepa tn. 24D . Vajalik eelregistreerumine.
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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.
7. Intergatsiooni ja migratsiooni sihtasutus (MISA) on välja kuulutanud
projektikonkursi „Ühise teabevälja edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu“.
Selle esimene meede on suunatud otse spordiürituste toetamisele:
6.5 Projekti tegevus
Käesoleval konkursil toetatakse projekte kahes valdkonnas:
I VALDKOND - ühise kultuuriruumi loomine ning lõimumise toetamine läbi sporditegevuste.
Rahastatakse
sporditegevusi,
mis
toetavad
lõimumist
ühiskonnas:
erinevate
massispordiürituste või meeskonnaspordi ürituste, milles osalevad erineva kultuuritaustaga
inimesed, toetamine.
Maksimaalne toetus 16 100.- € projekti kohta, üks organisatsioon saab esitada ühe projekti.
Omafinantseerimine 10%. Taotluse esitamise tähtaeg 28.04.2014
Konkursi tingimuste ja juhendiga saab lähemalt tutvuda:
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=544
8. Maksuseminar "MAKSUD 2014: kõige uuemad muudatused ja
päevakajalisemad teemad". Sellel eriti praktilisel ja interaktiivsel seminaril esinevad oma ala
ühed parimad eksperdid: Tõnis Jakob, juhtiv maksunõustaja ja vandeaudiitor, OÜ Marisett
juhataja ning Marek Herm advokaadibüroost Attela.
Nad tutvustavad maksuarvestuse maksumuudatuste praktilise mõju kõige olulisemaid aspekte.
Samuti räägivad esinejad enim levinud vigadest, raamatupidaja õiguslikust vastutusest ja
valdkonna uuemast kohtupraktikast.
Maksumuudatuste kohta korraldatakse palju seminare, kuid selles ei räägita mitte ainult
muudatustest, vaid ka sellest, mis on ridade vahel ja kuidas see mõjutab praktilist elu.
Maksuseminar toimub Hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinn.
Registreerumine SOODUSHINNAGA 98 EUR + km kuni 11.04.2014 (allahindluskood:
MAKS-50). Tavahind on 196 EUR + km.
TEEMAD
Käibemaksuseaduse muudatused ja aktuaalsed probleemid
Ülevaade 2014 jõustunud ja 2015 jõustuvatest käibemaksuseaduse muudatustest:
käibemaksukohustuslaseks registreerimise korra muudatused
enne registreerimist tasutud sisendkäibemaksu tagastamise korra muudatused
kreeditarvete uus käsitlus
vandetõlgi teenuste maksustamise uus kord
elektroonilise side teenuste maksustamise uus kord
Oodatavad käibemaksu muudatused:
1000 eurot ületavate ostu-müügi tehingute deklareerimine ja sellest tekkivad probleemid
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väärismetallide ja vääriskivide maksustamise uus kord
Kinnisasja ja metalljäätmete käibemaksuga maksustamise erikord
Ülioluliseks muutunud probleem - arvele esitatavad nõuded ja tehingute tõendamine
E-kaubanduse käibemaksuprobleemid
Kohtupraktika eeltoodud maksuasjades
Juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutus äriühingu maksuvõla eest
Millised on juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutuse erisused?
Millistel tingimustel võib äriühingu maksukohustus teisele isikule üle minna?
Kas lisaks juhatuse liikmele saab maksuvõlga nõuda ka raamatupidajalt?
Kuidas vähendada vastutust äriühingu maksuvõla eest?
Registreerumine telefonil +372 664 5438
9. Koolitused
24.04 toimuvad Tallinnas kiirkoolitused rahastusvõimalustest äriplaanidele ja projektidele.
Koolituspäev koosneb kolmest erineva suunaga kiirkoolitusest, mis on mõeldud:
* alustavale ja tegutsevale ettevõttele
* põllumajandusega tegelevale ettevõttele
* MTÜ ja avalikule sektorile
Registreerimine ja rohkem infot: http://www.projektid.ee/kiirkoolitus/
28.04 alustame ettevõtluskoolitusega Stardiedu 56h
Koolitus sobib Sulle, kui plaanid alustada ettevõtlusega või oled firma äsja loonud ning Sul
on juba eelteadmised või kokkupuude ettevõtlusega. See on esimene hea ja reaalne samm oma
äri suunas.
Ettevõtluskoolituse teravik on suunatud äriplaani kavandamisele ja koostamisele. Lisaks saad
põhiteadmised ettevõtlusest (turundus, finantsplaneerimine, raamatupidamine, maksundus,
tööõigus, töötervishoid jms) sellises mahus, mida vajab alustav ettevõtja.
Registreerimine ja rohkem infot: http://www.projektid.ee/stardiedu/

Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

