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Teemad:
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Kirill Kotšegarov Lanzarote Ironmanil 9.
Kaidi Kivioja ETU karikaetapil Bratislavas 20.
Eesti noortekoondis Hollandis Weert YOG Euroopa etapil
ETL duatloni karikasarja II etapi Tabasalus võitsis Sirlet Viilas ja Harri Sokk
Kutse Keila Jooksusõprade Perepäevale 24.05.2014
Balti Karikasarja III etapp toimub Kupiškis 7.06.2014

1. Kirill Kotšegarov võistles laupäeval, 17. mail Lanzarote Ironmanil, lõpetades 9.
kohal ajaga 9:14.28.
3,8 km ujumisdistantsi läbimiseks kulus Kirillil aega 51 minutit ja 58 sekundit, mis tähendas
rattarajale siirdudes 28. kohta. Lanzarote tuulte- ja tõusuderohkel rattarajal näitas Kirill juba
hoopis teist minekut ning hakkas järjepanu eesolevaid konkurente alla neelama. Enne viimast
ala, 42 km pikkust jooksumaratoni, hoidis Kotšegarov neljandat kohta. Võistlejaterivi eesotsas
oli prantslane Romain Guillaume ajaga 5:46.34. Järgnesid taanlane Henrik Hyldelund
(5:47.32) ja siis juba suurema vahega Bert Jammaer (5:53.58). Kotšegarov jäi belglasest
omakorda maha 5 minutit ja 27 sekundit. Olles jooksuetapi esimesel 16 km head tempot
näidanud, hakkas Kirill siiski kuumale õhutemperatuurile ja rajale alla vanduma. Raske
võistluse ületas meie mees lõpuks üheksandana, saades lõppajaks kirja 9:14.28. Maratoni
läbis Kotšegarov seejuures ajaga 3:11.30. Esikohta hoidis kindlalt lõpuni Guillaume, kelle
võimas sooloetendus ratta- ja jooksurajal ei jätnud võistluse esikoha osas teistele erilisi
võimalusi. Ajaga 8:47:38 lõpetanud prantslane edestas teisena lõpetanud Miquel Blanchart
Tintot (ESP) 10 minuti ja 27 sekundiga. Poodiumi kolmanda astme hõivas Bert Jammaer
(BEL) ajaga 8:58:06.
2. Kaidi Kivioja võistles pühapäeval, 18. Mail ETU karikaetapil Bratislavas.
Võisteldi sprindidistantsil 0,750-20-5. Päev oli võistlemiseks külm ja vihmane: vesi 13 kraadi
ja õhk 12 kraadi. Kivioja alustas võistlust keskpärase ujumise, kuid seejärel suutis 20 km
pikkusel rattadistantsil kukkumisele vaatamata näidatud päeva paremuselt neljandat aega,
Jooksurajal ei saanud kahjuks Kaidi kukkumisest saadud vigastuse tõttu oma tavapärast
tempot näidata ja enam kui 2 minutiline allajäämine parimat jooksuaega näidanud sakslannale
Sophia Sallerile tähendas Kaidile kokkuvõttes 20. kohta. Kaidi finišiajaks märgiti 1:07.00.
Sprindivõistluse võit läkski seekord jooksurajal säranud Sallerile, kelle jaoks oli tegemist elu
esimese Euroopa karikaetapi võiduga. Sakslaste pidu Bratislavas jätkus ka meeste
sprindietapil, kus samuti oma elu esimese Euroopa karikaetapi võidu korjas Salleri
kaasmaalane Justus Nieschlag. Tulemused:
http://www.triathlon.org/results/result/2014_bratislava_itu_sprint_triathlon_european_cup/26
4951
3. Eesti noortekoondis koosseisus Laura Kallas, Eleri Etverk, Arthur Kooser ja
Henry Räppo võistlesid 17.-18. Mail Hollandis Weertis Noorte olümpiamängude Euroopa
kvalifikatsioonivõistlustel. Meie noored kahjuks keegi kohta esimese 11 hulgas ei saavutanud
ega Hiinas toimuvatele Noorte Olümpiamängudele ei kvalifitseerunud, kuid Baltimaadest oli
Eesti ainukene, kes suutis välja panna täisvõistkonna nii individuaalvõistluseks kui
teatetriatloniks. Riikide arvestuses võitis Hispaania Saksamaa ja Ungari ees, Eesti võistkond
lõpetas
igati
tubli
13.
kohaga.
Teatetriatloni
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tulemused:
:http://www.triathlon.org/results/result/2014_weert_itu_triathlon_european_yog_qualifier/267
256
4. ETL duatloni karikasari jätkus laupäeval, 17. mail Muraste Piirivalve kooli
juures EKV II etapiga.
Tabasalu duatloni põhidistantsiks oli 5 km jooksu + 20 km rattasõitu + 2,5 km jooksu.
Võistluse võitis Harri Sokk. Ehkki seekordsel võistlusel poodiumi madalamad astmed
hõivanud Karl-Rauno Miljand ja Allar Soo näitasid jooksuetappide käigus Harrist kiiremaid
aegu, oli siiski 20 km rattasõit see, kus Harri võistluse saatuse enda kasuks pööras.
Lähikonkurentidest pea minuti jagu kiirem rattaaeg tagas Harrile tema koduse võistlushooaja
esimesel stardil soliidse võidu ajaga 0:57.23. Võidumehest 20 sekundit hiljem ületas
lõpujoone Karl-Rauno Miljand (0:57.43), kes omakorda edestas kolmandaks tulnud Allar
Sood 17 sekundiga. Eestis paljudel harrastusspordiüritustel endale nime teinud Soo lõpetas
kolmandana ka duatlonihooaja esimese etapi Jõulumäel. Naiste arvestuses kujunes võistluse
võtmemomendiks just esimene 5 km pikkune jooks, kus Sirlet Viilas suutis järgnevate ees
piisava edu sisse teha ning seda kahe viimase osaala jooksul ka probleemideta hoida. Sirleti
lõpuajaks märgiti protokolli 1:12.09. Teisena lõpetanud Kadri Possuli aeg oli 1:12.33 ning
kolmandaks tulnud Johanna Räppol 1:13.02. Duatloni karikasarja järgmine etapp toimub alles
hilissuvel, kui Kiilis selgitakase ühtlasi välja ka Eesti meistrid duatlonis.
Tulemused: http://triatlon.ee/docs/tulemused/2014/tabasalu_du/tulemused.html
Jüri Suurkivi fotod: http://nagi.ee/photos/jyrisuur/sets/386181/
5. Kõik jooksusõbrad on oodatud laupäeval, 24. mail Keila terviseradadele
Jooksusõprade Perepäevale. Võistluspaik avatakse võistluspäeval kl 8.00.
VANUSEKLASSID JA DISTANTSID:
I 42,2km jooks – start kell 9.00, stardimaks eelregistreerunuil 15,- ; kohapeal 20,- eurot
18 – 39 a. naised ja mehed
40 – 49 a. naised ja mehed
50 – 59 a. naised ja mehed
60 a. ja vanemad . naised ja mehed
II 21,1km jooks – start kell 11.00, stardimaks 10,- ; kohapeal 15,- eurot
18 – 39 a. naised ja mehed
40 – 49 a. naised ja mehed
50 – 59 a. naised ja mehed
60 a. ja vanemad . naised ja mehed
III 5km jooks – start kell 14.00, stardimaks 5,- ; kohapeal 7,- eurot
14 – 15 a. poisid ja tüdrukud
16 - 17 a. poisid ja tüdrukud
18 – 21 a. noormehed ja neiud
22 – 29 a. naised ja mehed
30 – 39 a. naised ja mehed
40 – 49 a. naised ja mehed
50 – 59 a. naised ja mehed
60 a. ja vanemad . naised ja mehed
IV 1km jooks – start kell 14.40, stardimaks 1,-; kohapeal 2,- eurot
8 – 9 a. poisid ja tüdrukud
10 - 11a. poisid ja tüdrukud
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12 – 13 a. poisid ja tüdrukud
V 500m jooks – start kell 15.00, TASUTA
3 -5 a. poisid ja tüdrukud
6 -7 a. poisid ja tüdrukud
Perevõistlusel osalevad ema, isa ja lapsed koguvad oma vanuseklassis saavutatud kohtade
eest punkte alljärgnevalt : I koht annab 50 punkti, II koht 40 punkti, III koht 35 punkti, IV
koht 32 punkti, V koht 30 punkti, VI koht 29 punkti jne. iga järgnev koht 1 punkti vähem.
Perede arvestuses tulemuse saamiseks peab osalema vähemalt 2 pereliiget.
RADADE tutvustamine 30 ja 10 min enne iga starti.
INFO: Urmas Paejärv, tel. 55 18729
6. Balti karikaksari jätkub triatlonietapiga Leedumaal Kupiškis 7.06.
Laste võistluse start antakse kell 12:00. Lapsed E ja D klass võistlevad distantsil 0,1-8-2,5,
Lapsed C klass distantsil 0,3-8-2,5.
ETU juuniorite karikaetapp sprindidistantsil (0,750-20-5) algab kell 14:30, eestlastest stardib
Arthur Kooser.
Kell 14:35 stardivad sprindidistantsile (0,750-20-5) Noored B ja A Balti KV võistlejad.
Kell 17:00 stardivad sprindidistantsile (0,750-20-5) N/M põhiklass, veteranid 40 ja 50.
Rohkem infot: http://www.triatlonas.lt/
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

