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Kaidi Kivioja ja Hans Korman alustasid hooaega ETU Quarteira Cupil
ETU junior Cupil võistlesid Laura ja Rahel Kallas ning Arthur Kooser
Paikuse rulluisuduatlon 19.04
Balti Karikasarja I etapp – Vilniuse basseinitriatlon 26.04
Jüri basseinitriatlon – noortekoondise katsevõistlused 26.04
Paide-Türi kevadine basseinitriatlon 27.04
Tabasalu XXII jooks 27.04
EAS Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse meede
Kutse Selveri Linnajooksude sarjale
Koolitused

1. Euroopa Triatloni Liidu 2014. a. hooaja avavõistlus toimus laupäeval, 12.
aprillil Portugalis ETU Euroopa karikaetapil Quarteiras olümpiadistantsil (1,5-40-10).
Võistluse võitsid Agnieszka Jerzyk (POL) ja Aurelien Raphael (FRA) .
Ujuti kõrge lainetusega ookeanis ja rattarada oli tehniliselt keeruline. Jerzyk lõpetas rattaetapi
11.kohal. Jooksurada kulges 2500m ringil, joosta tuli 4 ringi. Jerzyk jooksis suurema osa
võistlusest koos Emmie Charayroniga (FRA) ning alles lõpu eel pani oma paremuse maksma
ja võitis. Charayron saavutas teise koha ja Katrien Verstuyft (BEL) kolmanda. Võitja
finišeerus ajaga 2:02.39.
Meie Kaidi ujus 1500m ajaga 21.39, väljudes veest võitjast 48 sekundit hiljem. Rattaetapile
minnes juhtus tal äpardus ja üks rattakingadest kukkus maha. Nii ei olnud Kaidil isegi
võimalust rattasõidus gruppi kinni püüda ning tal tuli suurema osa 40 km rattadistantsist
üksinda tööd teha. Jooksurajal suutis Kaidi küll mitmest konkurendist mööduda, kuid
lõpuaeg 2:13:02 tähendas Quarteira etapilt kokkuvõttes 26. kohta ja kaotust võitjale üle 10
minuti. Naiste võistluse tulemused: http://etu.triathlon.org/uploads/ELITE_WOMEN.pdf_
Meeste võistlusel andsid tooni prantslased Aurelien Raphael ja Aurelien Lebru, kes ägeda
lõpuponnistusega õlg õla kõrval finišeerusid ja said lõpuprotokolli võrdse aja 1:49.24.
Võitjaks kuulutati Raphael. Kolmanda koha saavutas Gordon Benson Suur-Britanniast. Meie
Hans lõpetas võistluse 63. kohaga ja tema ajaks finišiprotokolli märgiti 02:03:03. Kaotust
võitjale üle 13 minuti. Meeste tulemused: http://etu.triathlon.org/uploads/ELITE_MEN.pdf
2.
Juuniorid võistlesid Quarteira ETU Cupil sprindidistantsil (0,750-20-5).
Cassandre Beaugrand ja Maxime Hueber-Moosbrugger viisid nii naiste kui meeste esikoha
Prantsusmaale. Naiste võitja ajaks märgiti lõpuprotokolli 1:03.11 ja meestel 0:57.08.
Meie noored Laura Kallas, Rahel Kallas ja Arthur Kooser võistlesid veel noorteklassi
sportlastena oma elu esimesel ETU juuniorite karikaetapil.
Laura ujus 750m ajaga 12.09 ja Rahel väljus veest ajaga 12.49. Et rattasõidu gruppi neil
kummalgi lootust pääseda ei olnud, siis pedaalisid meie neiud 20 km koos tööd tehes.
Jooksuetapil oli kiirem Laura, joostes 5km ajaga 23.45 ja finišeerus 57. kohal ajaga 1:14.45.
Rahel sai lõpuprotokolli aja 1:16.21 ja 61. koha.
Ka Arthur ei suutnud veest väljudes ühegi rattagrupiga ühineda ja oli sunnitud üksi eessõitjaid
püüdma. Selle tulemuseks oli jooksuetapi alguseks juba nii palju energiat kulutatud, et 5km
läbimiseks kulus 23.09 , mis kokkuvõttes andis 68. koha ajaga 1:06.59.
Tulemused:
http://www.triathlon.org/results/result/2014_quarteira_etu_triathlon_junior_european_cup/26
5544
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3.
Klubi Raudmees korraldusel toimub „Duatlon läbi aasta“ seeriavõistluse III
etapp, Paikuse rulluisuduatlon laupäeval, 19. aprillil Paikusel. Võistluskeskus asub Raudtee
tänaval. Registreerimine kohapeal. Võisteldakse neljal distantsil:
Kell 11:00 lapsed 2-7 aastased 0,3km rulluisutamist + 0,3km jooksu + 0,3 km rulluisutamist;
Kell 11:30 lapsed E,D,C ja perede võistkonnad distantsil 2,5km rulluisutamist + 1km jooksu +
1 km rulluisutamist;
Kell 12:300 noored B, veteranid 50, 60 ja 70 ning harrastajad distantsil 5 km rulluisutamist +
2 km jooksu + 2,5 km rulluisutamist;
Kell 13:300 noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid 40 distantsil 10 km rulluisutamist +
3km jooksu + 5 km rulluisutamist;
Juhend: http://www.triatlon.ee/upload/fck/Paikuse-rulluisuduatlon_14.pdf
4.
Balti karikasarja I etapp toimub Leedus Vilniuses laupäeval, 26. aprillil.
Võisteldakse kolmel distantsil.
Lapsed E ja D võistlevad aquatlonis 100m ujumist + 1km jooksu;
Lapsed C, Noored B ja veteranid 50, 60, 70 võistlevad basseinitriatlonis distantsil 200m
ujumist + 10km rattasõitu + 2,5km jooksu;
Noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid 40 võistlevad basseinitriatlonis distantsil 750m
ujumist + 20km rattasõitu + 5km jooksu;
Ujumised algavad basseinis kell 8:00. Rattaetapile starditakse II distantsile kell 11:45 ja III
distantsile kell 13:00. Laste aquatloni start on kell 11:00.
Rohkem infot Leedu Triatloni Liidu kodulehel: http://www.triatlonas.lt/
5. Klubi 21CC korraldusel toimub laupäeval, 26. aprillil Jüris basseinitriatlon, mis
on ühtlasi ka Eesti noortekoondise üheks katsevõistluseks. Teise võimalusena lähevad
katsevõistlusena arvesse veel ka 3.05 Jõulumäe duatlonil saavutatud tulemused. Hollandisse
Weerti sõitva noortekoondise koosseis tehakse teatavaks ETL juhatuse otsusega 5.05.2014.
Noorte OM Euroopa kvalifikatsioonivõistlused toimuvad 17-18.05.2014 Hollandis Weertis,
kus individuaalvõistlus toimub distantsil 0,750-17,7-5,7 ja võistkondlik võistlus segateates
(2N+2M). Eestist lubatakse starti 2N ja 2M noort, kes on sünd. 1.01.1997 – 31.12.1998.
Euroopast kvalifitseerub noorte OM-le Hiinasse Najingi 11 parimat.
Jüri basseinitriatlonil võisteldakse kahel distantsil:
Lapsed E, D ja C: Ujumine 100m - Rattasõit 5km - Jooks 1km;
Põhidistants (kõik ülejäänud): Ujumine 300m - Rattasõit 15km - Jooks 3km.
Võistluste ajakava:
Kell 9:00-10:30 Registreerimine ja soojendusujumine
Kell 10:00 Lastedistantsi ujumise start
Kell 10:30 Põhidistantsi ujumise start
Kell 12:00 Lastedistantsi ratta start
Kell 13:00 Põhidistantsi ratta start
Kell 15:00 Autasustamine

Rohkem infot võistluse kodulehelt: http://www.21cc.ee/jyri/
6. Paide-Türi kevadine basseinitriatlon toimub pühapäeval, 27. aprillil algusega
kell 11.00 Paide ujulas Ruubassaare tee 5. Võisteldakse distantsil 300m ujumist + 12,8 km
rattasõitu + 2km jooksu. Eelregistreerimine soodushinnaga kuni 21. aprillini. Registreeruda
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saab ETL kodulehel ja Türi SpordiklubideLiidus tel. 5041987, 3847185 ja aadressil tyri.skl@neti.ee. Infot: http://www.triatlon.ee/upload/fck/pt_kevadtri_2014_juhend.pdf
7. Tabasalu Triatloniklubi korraldusel toimub pühapäeval, 27. aprillil algusega
kell 11.00 Rannamõisa lasteaia juures Tabasalu XXII jooks, Harku valla sportlik perepäev.
Võisteldakse kolmel distantsil:
Kell 11:00 lapsed 2-7 aastased lapsed 500m jooksule;
Kell 11:30 lapsed E,D,C 1,2km jooksule;
Kell 12:00 kõik ülejäänud alates noored B klassist 5km jooksule.
Võisteldakse individuaalselt, kuid arvestust peetakse ka Perede võistlusel, kus oma
vanuseklassile vastava distansti läbinud ema, isa ja lapsed koguvad saavutatud kohtade eest punkte.
Rohkem infot: http://tri.ee/uudised/tabasalu-jooks-ja-tabasalu-duatlon/

8.
EAS Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse meetme eesmärgiks on
Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise
kaudu:
väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine;
turismi hooajalisuse vähendamine;
sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine;
regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine;
turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine ja muude turismiettevõtete käibe kasv madalhooajal;
ürituste ja konverentside rahvusvahelise konkurentsivõime tõus, aidates kaasa professionaalsele korraldusele ja suurendades ürituste või konverentsi atraktiivsust sihtgruppidele;
Toetust saab taotleda konverentside läbiviimiseks, mis kestavad vähemalt kolm järjestikust
päeva. Tingimuseks on seatud, et Harjumaal peab olema konverentsi välisosalejate ööbimiste
koguarv vähemalt 500 inimest ja väljaspool Harjumaad toimuva konverentsi puhul 300
inimest. Kultuuri- ja spordiürituste programm peab olema kavandatud vähemalt kahele järjestikusele päevale ning üritusega seotud minimaalne väliskülastajate ööbimiste koguarv on
2000. Toetuse andmisel eeldatakse Eestit tutvustavate turundustegevuste läbiviimist ürituse
planeerimise ja toimumise käigus.
Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, SA, MTÜ, avalik-õiguslik
juriidiline isik ning eraõigusliku ülikooli pidaja.
Toetus on 19 000 - 64 000 eurot ühe kultuuri- või spordiürituse kohta. Toetus ühe konverentsi
kohta on 15 000 - 32 000 eurot.Toetatavate projektide omafinantseeringu määr on minimaalselt 30% abikõlblikest kuludest.
Taotlusi saab esitada kuni 15. maini 2014.
www.projektid.ee/easil-rahvusvahelised-konverentsid-ja-uritused/
9.
Eesti suurim rahvaspordisari SELVER LINNAJOOKSUD kutsub osalema!
Selver Linnajooksud liidab 2014. aastal seitset Eesti jooksusündmust, mille korraldajad on
seadnud ühiseks eesmärgiks panna liikuma üle 40 000 liikumisharrastaja. Ole Sina üks neist!
Selver Linnajooksude sarja kuuluvad:
Olümpiajooks - Tartu - 24. mai 2014
Rapla Selveri Suurjooks - Rapla - 1. juuni 2014
Narva Energiajooks - Narva - 15. juuni 2014
Eesti Ööjooks - Rakvere - 16. august 2014
Jüri Jaansoni 2 Silla Jooks - Pärnu - 7. september 2014
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SEB Tallinna Maraton - Tallinn - 14. september 2014
Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - Paide-Türi - 5. oktoober 2014
Võimalik on osaleda nii pikkadel ajavõtuga distantsidel ehk Kuldrajal kui ka lühematel
distantsidel kas joostes, käies või kepikõndi harrastades.
Kõigil seitsmel osavõistlusel ajavõtuga distantsil osaluskorra kirja saanud võistlejaid (kaasa
arvatud Kuldraja arvestusse läinud võistlejaid) autasustakse Selver Linnajooksud 2014
medaliga! Lisaks loositakse kõigil osavõistlustel osalenute vahel välja koostööpartnerite
auhindu!
Registreeri Selver Linnajooksude KULDRAJALE aprillikuu jooksul 100 euro eest!
Kuldrajale ühine registreerimine on avatud kuni 30.04.2014. Teistele distantsidele
registreerimiseks saab end kirja panna iga ürituse kodulehel vastavalt osavõistluse
hinnakirjale.
Kuldraja arvestusse lähevad kõigi osavõistluste ajavõtuga pikad distantsid:
Olümpiajooks 10 km, Rapla Selveri Suurjooks 10 km, Narva Energiajooks 21,1km, Eesti
Ööjooks 21,1km, Jüri Jaansoni 2 Silla jooks 9,86km, SEB Tallinna Maraton 42,2km, Viking
Window Paide-Türi Rahvajooks 13,6km. Rohkem infot www.linnajooksud.ee
Selver Linnajooksude sarja korraldab MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi, Pärnu mnt
142a, Tallinn. Tel 654 8462, jooks@jooks.ee, www.jooks.ee
10. 24. aprillil toimuvad Tallinnas kiirkoolitused rahastusvõimalustest
äriplaanidele ja mittetulundus- ning avaliku sektori projektidele. Soodushinnaga
registreerumine kuni 17.04 südaööni!
Koolitusel antakse teavet avatud taotlusvoorudest ning põgus ülevaade uuest toetuste
perioodist. Koolituspäev koosneb kolmest erineva suunaga kiirkoolitusest, mis on mõeldud:
10.00-11.30 Ettevõtlustoetused alustavale ja tegutsevale ettevõtjale (EAS,Töötukassa, KIK)
12.00-14.00 PRIA toetused
14.30-16.00 Rahastusvõimalused MTÜ ja avalikule sektorile (KÜSK, EAS, AEF,
Kultuurkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu jm)
Ühe koolitusmooduli hind on 29 eur + km, soodusajal (kuni 17.04) 24 eur + km. Tasu
sisaldab lisaks koolitusele ka põhjalikku materjali paberkandjal.
Tulge koos! Alates teisest osalejast soodustus 20%.
Registreerimine ja rohkem infot: http://www.projektid.ee/kiirkoolitus/
28. aprillil alustatakse ettevõtluskoolitusega Stardiedu 56h. 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.
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. Selle koolituse plussid analoogsete ees: koolitusel antakse ka individuaalset nõu,
välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteeritakse Sinu projektide ideid.
Registreerimine ja rohkem infot: http://www.projektid.ee/stardiedu/
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

