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Teemad:
1. ETL juhatuse koosolekul
2. Sinimäe koolinoorte basseinitriatlonil
3. ETL duatloni karikasarja II etapp toimub Muraste Piirivalve kooli juures – 18.05
4. Lanzarote Ironmanil 18.05 stardivad eestlastest Kirill Kotšegarov, Ain-Alar Juhanson
ja Jaanus Mägi
5. Aleksandr Latin teeb hooaja avastardi Hiinas – 18.05
6. Andre Mägi ja Aho Augasmägi võistlevad poolpika distantsi EM-il – 19.05
7. Tamsalu basseinitriatlon – 19.05
8. Aura aquatlon – 19.05
9. NB! EKV etapi korraldajate avalduste esitamise tähtaeg – 31.05
10. Katsed Sisekaitseakadeemiasse astujatele
11. Spordikohvikus Wabadus
ETL juhatuse koosolek toimus 14.05.2013 Tallinnas Tammsaare tee 62. Päevakorras
olid järgmised teemad: ETL sõlmitud koostöölepingud ja sponsorsuhted, ETL
liikmelisus ja klubide liikmemaks, ETL üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, meedia
toimkonna seis ja arenguperspektiivid, spordilähetused, noorte EM ja noortekoondise
valikukriteeriumid, ETL fännitooted, ETL triatloni KV auhinnaraha jm. jooksvad
küsimused
Tähelepanuks kõikidele liikmesklubide juhtidele, palun andke teada, kas ETL üldkoosoleku
ajaks sobib teile paremini pühapäev, 9.06 kell 17:00 Mäksa vallavalitsuse hoones peale
Melliste triatloni autasustamist või teisipäev, 11.06 kell 17:00 Tabasalu Spordikompleksis.
ETL üldkoosoleku päevakorras on ETL 2012.majandusaasta araunde kinnitamine. NB!
Üldkoosolekul omavad hääleõigust ainult need klubid, kellel on ETL liikmemaks tasutud!
ETL juhatus otsib tublit ja ettevõtlikku inimest ETL meedia ja turunduse valdkonnaga
tegelema. Lp. ETL klubide juhid, palun küsige oma liikmetelt, kas leidub kedagi, kes oleks
huvitatud enda kanda võtma ETL WEBi ja FB konto toimetamise.
ITU noorte Euroopa Meistrivõistlused toimuvad 27.06 Hollandis Holtenis. Nii neidude kui
noormeeste 3-liikmelised võistkonnad ( 15.-17-aastased) stardivad teatetriatlonil, distantsil
0,300km U + 8km R + 2km J. ETL juhatus kinnitab noortekoondise koosseisu peale Melliste
triatloni ETL Sportlaskomisjonile treenerite poolt tehtud ettepanekute põhjal. Arvesse
võetakse noorte sportlikud tulemused 2012.a. triatlonivõistlustel ning 2013.a. Jüri
basseinitriatlonil ja Melliste triatlonil. ETL katab kogu võistlusreisi kulud, noortekoondise
liikmetele valmistatakse uued nimelised võistluskombed, esindussärgid ja antakse selga ETL
esindusdressid.
1.

Neljapäeval, 9.mail Tallinna Saksa Gümnaasiumi korraldusel Eesti Koolispordi Liidu
raames toimunud koolidevahelisel basseinitriatlonil võisteldi kahel distantsil: kõik
tüdrukud ja E,D,C klassi poisid distantsil 100m ujumist + 4km rattasõitu + 1km
jooksu, B ja A klassi noormehed distantsil 200m ujumist + 8km rattasõitu + 2km
jooksu.
Pikkade traditsioonidega hästi korraldatud võistlus meelitas kohale võistlejad nii Põhja-Eesti
kui Lõuna-Eesti koolidest. Võistkondlik üldvõit Koolispordi Liidu arvestuses selgitati välja
A, B, C ja D klassi 2 parima poisi ning 1 tüdruku aegade summas. I koha saavutas korraldava
kooli Tallinna Saksa Gümnaasiumi võistkond Elva Gümnaasiumi võistkonna ees.
2.
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Individuaalselt said võidurõõmu maitsta Rahel Kallas, Sebastian Pikand, Laura Kallas, Cevin
Anders Siim, Ruth Kübard, Johannes Sikk, Carol Kuuskman, Georg Oper, Getriin Marii
Lessing ja Richard Viherpuu..
3. ETL

kodune võistlushooaeg jätkub 18. Mail ETL duatloni karikasarja II etapiga,
Muraste Piirivalve kooli juures toimub Tabasalu XXI duatlon.
Võisteldakse kolmel distantsil:
I 1,25km jooksu – 5,2km rattasõitu – 1,25km jooksu – START kell 11. 00;
– Lapsed E 2004. a. ja hiljem sünd. poisid ja tüdrukud
– Lapsed D 2002.-2003.a. sünd. poisid ja tüdrukud
– Lapsed C 2000.-2001.a. sünd. poisid ja tüdrukud
II 2,5 km jooksu - 10,4km rattasõitu – 1,25km jooksu - START kell 12.00;
–
Noored B 1998.-1999.a. sünd. neiud ja noormehed
–
Seeniorid 50 1954.-1963.a. sünd. naised
–
Seeniorid 60 1944.-1953.a. sünd. naised ja mehed
–
Seeniorid 70 1943.a. ja varem sünd. naised ja mehed
–
Harrastajad
III 5 km jooksu - 20km rattasõitu – 2,5km jooksu – START kell 14.30;
–
Noored A 1996.-1997.a. sünd. neiud ja noormehed
–
Juuniorid 1994.-1995.a. sünd. neiud ja noormehed
–
Eliit 1974.-1993.a. sünd. naised ja mehed
–
Seeniorid 40 1964.-1973.a. sünd. naised ja mehed
–
Seeniorid 50 1954.-1963.a. sünd. mehed
NB! Et võistluskeskusesse Muraste Piirivalve kooli juurde on võimalik sõita ainult sama teed
mööda, kus võistluste ajal toimub rattasõit, siis palume võimaluse korral I ja II distantsi
sportlastel võistlustele saabumine planeerida enne kella 11:00! III distantsi sportlastel on
soovitav saabuda võistluskeskusesse peale kella 13:00. Tänan mõistva suhtumise eest!
Laupäeval, 18. Mail asuvad võistlustulle ühel maailma kõige keerulisema profiiliga
täispikal triatlonil (3,8km U + 180km R + 42,195km J), Lanzarote Ironmanil 3
eestlast: Kirill Kotšegarov võistleb PRO-grupis, Ain-Alar Juhanson ja Jaanus Mägi
asuvad võistlema M35-39 vanuseklassis.
Võistlusele
saate
WEB-is
kaasa
elada
otseülekannet
jälgides:
http://www.ironman.com/coverage/live.aspx#axzz2TQssEURw
Soovime eestlastele edu!
4.

Aleksandr Latin alustab 2013.a. võistlushooaega Hiinas 18. Mail toimuval 2013
Chizhou ITU Triathlon Premium Asian Cup´il.
Meeste start antakse olümpiadistantsile kell 9:00 kohaliku aja järgi. Soovime Sassile edu!
Stardinimekiri:
http://www.triathlon.org/events/start_list/2013_chizhou_itu_triathlon_premium_asian_cup/26
0534
5.

6.

ETU Challenge Barcelona poolpika distantsi (1,9km U + 90km R + 21km J) Euroopa
Meistrivõistlustel 19. Mail asuvad eestlastest võistlema M35-39 vanuseklassis Andre
Mägi ja Aho Augasmägi.
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Otseülekannet võistlusest saab jälgida: [http://www.challenge-barcelona.es/en] või TV
WEB-ist [http://m1tv.xiptv.cat/] .
Aho ja Andre stardivad numbrite all 264 ja 265, stardinimekiri:
http://www.triathlon.org/events/start_list/2013_barcelona_etu_challenge_middle_distance_tri
athlon_european_championshi/259176
Kodune triatlonielu jätkub pühapäeval, 19. Mail Tamsalu XII Maitriatloniga.
Võisteldakse basseinitriatlonis distantsil : 500m ujumist + 18km rattasõitu + 3km jooksu.
Võistlusklassid : kuni 16 aastased poisid ja tüdrukud;
17 – 39 aastased mehed , naised;
40 ja vanemad mehed, naised
Kavas on ka KOLME SÕBRA TRIATLON, kus 1 sõber ujub, teine sõidab rattaga ja kolmas
jookseb. NB! Ind.võistleja ei saa osaleda sõbratriatlonis
Võitjatele karikad ja parematele auhinnad.
Eelregistreerimine tel. 32 60 260 või võistluspäeval Tamsalu spordihoones kell 10 – 10:45.
7.

8.

Tartu Aura Keskus ja klubi TriSmile kutsuvad triatlonisõpru pühapäeval, 19. mail
aquatlonile. Lapsed võistlevad distantsil 150 m ujumist, 1,8 km jooksu; noored,
juuniorid, eliit ja veteranid 300 m ujumist, 3,6 km jooksu.
Ajakava: 08:00 –9:30 Stardimaterjalide väljastamine
10:00 1. distantsi START (lapsed) 150 m ujumist, 1,8 km jooksu
11:00 2. distantsi START (noored A ja B, juuniorid, eliit, veteranid) 300 m ujumist, 3,6 km
jooksu
12:00 Autasustamine 1. ja 2. distants
VANUSEKLASSID
Lapsed E: 2004.a. ja hiljem sündinud tüdrukud ja poisid;
Lapsed D: 2002. – 2003.a. sündinud tüdrukud ja poisid;
Lapsed C: 2000. – 2001.a. sündinud tüdrukud ja poisid;
Noored B: 1998. – 1999.a. sündinud sündinud neiud ja noormehed;
Noored A: 1996. – 1997.a. sündinud sündinud neiud ja noormehed;
Juuniorid: 1994. – 1995.a. sündinud sündinud neiud ja noormehed;
Eliit: 1974. – 1993. a. sündinud sündinud naised ja mehed;
Veteranid 40: 1964. – 1973.a. sündinud sündinud naised ja mehed;
Veteranid 50: 1954. – 1963.a. sündinud sündinud naised ja mehed;
Veteranid 60: 1944. – 1953.a. sündinud sündinud naised ja mehed;
Veteranid 70: 1943.a. ja varem sündinud sündinud naised ja mehed
REGISTREERUMINE ja OSALUSTASUD
TriSmile kodulehel Aura Aquathlon trismile.ee kuni 17. maini 2013 (k.a.).
Kohapeal (19. mail) on registreerimine avatud kuni kell 9.30.
Kuni 17. mai 2013 lapsed E, D, C 6 €, kohapeal 9 €
noored A, B, juuniorid, eliit, veteranid 12 , kohapeal € 15 €
Peakorraldaja: Maret Mets 52 59 335 maret@rismile.ee
Võistluse kodulehekülg: trismile.ee
Loe ka http://www.tartupostimees.ee/1236716/triatlonihooaja-eel-tuleb-aquathlon/
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9. Tähelepanu

kõik võistluste korraldajad, kes 2013. aastal ETL triatloni ja duatloni
karikaetappi või krosstriatloni meistrisarja etappi ei korralda, aga soovivad seda teha
2014.a. - palun esitage oma sooviavaldused 31. maiks 2013 : info@triatlon.ee

10. Sisekaitseakadeemia püüab hajutada suviste kõrgkoolikonkursside survet ning kutsub
soovijaid kehaliste võimete eelkatsetele neljapäeval, 30. mail algusega kell 12
Tallinnas, Kase 61.
Katsetele tulijail on vaja enda osalemine registreerida SKA kodulehe kaudu
http://www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/vastuvotukatsed/kehalised-katsed/
25. maiks.
Katsetel osalejail peab olema kaasas foto ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.
Politsei- ja piirivalvekolledžisse ning justiitskolledžisse kandideerijad sooritavad ainult
toenglamangus kätekõverduste, istesse tõusu ja 1500 m jooksu testi, päästekolledži
kandidaadid teevad lisaks ka ujumise katse.
Lävendite täitjad ei pea juulis enam kehalisi katseid tegema, aga need, kel katsed esimesel
korral ei õnnestu, saavad täiendavalt treenida ning juulis uuesti proovima tulla.
Tuletame ka meelde, et kuni kolmel SKA sisseastujal on võimalik saada kogu õppeaja
spordistipendiumi suurusega 700 eurot semestris. Täiendav võimalus neile, kellele esimest
stipendiumiliiki ei määrata, on kandideerimine semestri stipendiumile. Stipendiumite kohta
saab täiendavat infot akadeemia spordi kodulehelt:
http://www.sisekaitse.ee/ska/akadeemiast/spordikeskus/spordistipendium/
Stipendiumikonkurss kogu õppeaja stipendiumile kuulutatakse välja vastuvõtu ajaks.
Konkreetsema huvi ja küsimuste korral saate infot: Epp Jalakas (spordikeskuse juhatajaõpetajalt) epp.jalakas@sisekaitse.ee , tel 696 5481, 5111286
Sisekaitseakadeemia : www.sisekaitse.ee
11. Spordikohvikus WABADUS.
Kui tulekul on Tartu Maratoni klubi järjekordne suurüritus, siis on „tules“ ikka üks ja seesama
mees – Indrek Kelk - mees võistluste köögipoolelt! Ja eks sealsamas „köögis“ ole aastate
jooksul palju juhtunud – üks lugu põnevam kui teine. Samas unistab Kelk sellest, et nii
suusamaratonil kui ka sügisjooksul oleks ühel heal päeval 10 000 lõpetajat / osalejat.
Teisipäeval 21. mail kl 18.00 Spordikohvikus Wabadus (Tallinn, Vabaduse väljak 10)
INDREK KELK – Klubi Tartu Maraton juhataja!
Kas ja milline tulevik ootab spordiüritusi Eestis, kui helge see on? Millal müüakse Tartu
Maratoni mõni üritus välja 10 minutiga nagu rootslaste Wasa? Millal saab Tartu Maratonist
sama kuulus kaubamärk kui Berliini maraton?
Lisainfo ja registreerimine https://www.facebook.com/events/538215122897877/
Osavõtutasu 4 eurot, tasumine kohapeal.
12. KULKA 2013.a. II taotlusvoor kestab kuni 20. Maini. NB! Aruandevõlglastele toetust
ei eraldata!
Infot:
Tiina Pallas
56-951593

