TRIATLONI INFOKIRI 23
19.06.2014
Teemad:
1. ETL üldkoosolek 2014
2. ETL triatloni karikasarja II etapp poolpika distantsi EMV toimus 14.-15.juunil
Valgas
3. ETL triatloni karikasarja III etapp, Melliste triatlon toimub 29.juunil
4. Aleksandr Latin stardib Euroopa MV Kitzbühelis 21. juunil
5. Noortekoondise treeninglaager Võrus
6. TÜ sportlasstipendium
7. TÜ Suveülikool
1. Eesti Triatloni Liidu üldkoosolek toimus laupäeval, 14. juunil 2014. a. Valgas
Pedeli järve ääres Valga triatloni võistluskeskuses.
Esindatud olid 20 liikmesklubist 9.
Osalesid: 21CC Triatloniklubi (Jane Oidekivi), Tartu Ujumisklubi (volitusega Geil Siim),
TTÜ SK (volitusega Lembit Pallas), Ujumise Spordiklubi (Kaja Haljaste), Paide Ujumisklubi
(Marge Merisalu), Vinni VAK (Monika Tõnning), MTÜ TriSmile (Margus Püvi),
Spordiürituste Korraldamise Klubi (Renna Järvalt) ja Tabasalu TK (Tiina Pallas) .
Puudusid : MTÜ Laansoo Motokross Team, ABC Arendus, Saue SK, Aaspere SK, Stamina
SK, Kaitsejõudude SK, Tabasalu Ujumisklubi, Suusaklubi Jõulu, SK Triatleet, SK Kuldratas
ja SK Raudmees.
ETL põhikirja järgi on Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poole
liikmesorganisatsioonide esindajatest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt
hääletab
üle
poole
koosolekus
osalenud
liikmetest.
Juhul, kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse uus üldkoosolek kokku
1 tund pärast kvoorumita jäänud üldkoosolekut. Uuesti kokku kutsutud üldkoosolek on
otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete või kogunenud hääleõiguslike esindajate
arvust.
ETL president Margus Lepik andis ülevaate alaliidu 2013.a. majandustegevusest ja eelarve
täitmisest. ETL 2013. a tulud olid 153 627 eurot, kulud olid 141 547 eurot ning kasum oli
12094 eurot. ETL juhatus on oma tegevuses ja otsustes lähtunud ETL kinnitatud eelarvest.
ETL revisjonikomisjon juhtis tähelepanu, et ETL 2013.a. majandusaasta aruandes on seotud
osapooled nõuetekohaselt kajastamata. Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 27 lg 5 on
mittetulundusühingu ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing tühine, kui tehinguga ei nõustunud
üldkoosolek. Riigikohtu otsuse nr 3-2-1-68-06 kohaselt ei ole juhatuse liikmel ühingu
esindusõigust ainuüksi temaga sõlmitud tehingute puhul, vaid ka juhatuse liikme poolt
esindatava kolmanda isikuga sõlmitavate tehingute puhul. Kui juhatuse liige ühingu
seadusliku esindajana siiski teeb iseendaga tehingu, mida üldkoosolek pole eelnevalt heaks
kiitnud, on see Riigikohtu hinnangul tühine, v.a juhtudel, kui üldkoosolek selle tagantjärele
heaks kiidab. Arvestades ETL’i ja MTÜ Trismile juhatuse koosseisu ning nõudeid iseendaga
tehtavatele tehingutele,
ja vältimaks tehingu tühisuse riski realiseerumist, otsustas
üldkoosolek heaks kiita tagasiulatuvalt klubi MTÜ TriSmile korraldatud rahvusvaheliste
võistluste (Tartu talitriatloni EM ja Tartu ETU Cup) korraldamise kulu kogumahus 15 200
eurot. Poolt hääletasid 9 ETL juriidilise liikme esindajat.
Revisjonikomisjon tuvastas kontrolli käigus, et MTÜ’l 113km Klubi on ETL’ile siiani
tasumata 2013. aasta Trismile Triatloni raames võistlejatelt ETL’i nimel ja arvel kogutud
sihtotstarbelised litsentsitasud kokku summas 3525 €. ETL revisjonikomsjon leidis, et ETL’i
juhatus ei ole võtnud kasutusele piisavaid meetmeid tagamaks litsentsitasude tähtaegset
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laekumist. Otustati määrata MTÜ 113km Klubi 2013.a. litsentsimaksu võla likvideerimise
tähtajad alljärgnevalt: 50% (ehk 1762,50€) peab olema tasutud 1. Augustiks 2014 ja 50%
(ehk 1762,50€) 31. Augustiks 2014. 2014.a. kogutud litsentsitasud peavad olema ETL-le
makstud 31. Detsembriks 2014.a.
ETL 2013.a. majandusaasta aruanne kinnitati. Poolt hääletasid 9 ETL juriidilise liikme
esindajat.
ETL karikaetappide stardimaksude hinnad on võrreldes 2013.aastaga oluliselt tõusnud. Lastel
on ETL karikaetappidel osalemine tasuta, kuid noortel võiksid/peaksid olema stardimaksud
väiksemad. Korraldajad vaatavad oma võistluste korraldamise eelarve võimalused üle ja
püüavad noorte stardimakse 2015.a. võimaluse korral alandada.
2. Eesti Triatloni Liidu 2014.a. karikasarja II etapp toimus Valgas. Võisteldi
kolmel distantsil: lapsed ujusid 150m, sõitsid rattaga 4km ja jooksid 1km; Noored B, A,
juuniorid ja harrastajad ujusid 400m, sõitsid rattaga 15km ja jooksid 2,5km ning kõigil
ülejäänutel tuli läbida poolpikk triatlonidistants (1,9-90-21). Poolpikas triatlonis selgitati nii
Eesti kui Läti 2014.a. meistrid.
Põhivõistluse avaalal oli tähelepanu keskpunktis möödunud nädalal Paides sarja avaetapi
võitnud Priit Ailt. Pedeli paisjärves toimunud ujumisetapilt väljus Priit kindlalt esimesena,
kulutades 1,9 km ujumisdistantsi läbimiseks 24 minutit ja 40 sekundit. Lätlane Sandris Šika
järgnes talle 27 sekundit hiljem teisena, samas kui kolmandana kaldale jõudnud Mart Suurkivi
jäi maha juba enam kui minutiga. Rattarajal algas oodatult aga Harri Soku sooloetendus, kes
vaatamata kaks ja pool minutit kehvemale ujumisajale peagi liidripositsiooni üle võttis. Paide
etapil rattakummi purunemise tõttu kõrgest mängust välja jäänud Soku liikumine Valgas oli
täiesti omaette klassist. Päeva parim rattaaeg 2:12:08 andsid Sokule soodsad eeldused
möödunud hooaja meistritiitli kaitsmiseks. Harri suutiski kättevõidetud edu ka jooksurajal
probleemideta hoida ning lõpetas võistluse esimesena ajaga 4:06:59. Priit Ailt finišeerus
teisena, Harrist 4 minutit ja 18 sekundit hiljem, kindlustades ühtlasi ka liidripositsiooni
triatloni karikasarja üldarvestuses. Tugeva jooksuga tõusis kolmandale kohale valgevenelane
Nikita Hryhotyeu (4:15:13), kes lükkas poodiumilt poolipika triatloni MM-iks valmistuva
Silver Miku (4:16:01). Naiste arvestuses tegi ujumisega koheselt suure vahe sisse Sirlet
Viilas, kes siirdus 90 km pikkusele rattaetapile enam kui kaheminutilise eduga järgnevate
naisvõistlejate ees. Ehkki rattarajal taastus küll tänu Jane Oidekivi kiirele sõidule hetkeks ka
pinge esikohale, lülitas Viilas jooksurajale jõudes taaskord uue käigu sisse ning tuli
ülekaaluka võitjana tänavuseks poolpika triatloni Eesti meistriks. Sirleti lõpuaeg oli finišis
5:05:11. Rattarajal parimat minekut näidanud Oidekivi kaotas lõpuks teisena 12 minutit.
Kolmandana lõpetas Kadri Possul, kes läbis pika võistlusdistantsi ajaga 5:19:06.
Päev varem, laupäeva õhtupoolikul toimunud lühemal noorte- ja harrastajate distantsil panid
oma paremuse maksma Henry Räppo ja Laura Kallas. Lastedistantsil oli teist etappi järjest
võidukas Simo Teearu, tüdrukutest saatis edu Merilii-Mai Kivimetsa.
ETL triatloni 7-etapiline karikasari jätkub 29. Juunil Mellistel:
29. juuni
Melliste triatlon
6. juuli
Viljandi triatlon, Eesti MV (v.a. lastele ja noorteB-le)
12. juuli
Tartu Mill Triathlon, Balti KV
26. juuli
Saku triatlon, Eesti MV lastele ja noorteB-le
23. august
Elva Linnatriatlon
3. Eesti Triatloni Liidu 2014.a. karikasarja III etapp toimub 29. Juunil Mellistes.
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Võisteldakse kolmel distantsil:
Pühapäeval, 29. juunil kell 10:00 stardivad lapsed distantsile 0.150 km ujumist, 4 km ratast, 1
km jooksu; kell 12:00 noored B ja harrastajad distantsile 0.3 km ujumist, 10 km ratast, 2,5
km jooksu; kell 14:00 kõik mehed noored A, juuniorid ja põhiklass distantsile 0.5 km ujumist,
20 km ratast, 5 km jooksu ning kell 14:05 kõik naised noored A, juuniorid ja põhiklass
distantsile 0.5 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu. Kell 14:10 antakse start veteranides
vanusegruppide sportlastele distantsile 0.5 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu.
ITU Euroopa Meistrivõistlused triatlonis toimuvad 19.-21. Juunil Austrias
Kitzbühelis. Eestlastest stardib 73 Euroopa parima triatleedi konkurentsis olümpiadistantsil
numbri all 46 ka meie Aleksandr Latin. Meeste võistluse start antakse 21.06 kell 15:00.
Euroopa MV stardivad oma vanuseklassides sprindidistantsil ka M75 Aado Liblikman ja M45
Gert Klaaser. Hoiame omadele pöialt!
Samas toimuval ETU kongressil esindab Eesti Triatloni Liitu ETL president Margus Lepik.
4.

5.
Eesti triatloni noortekoondise treeninglaager toimub toimub Võrus 28.06. –
3.07.2014.a. Treenerid: Karel Viigipuu (Triatlon, Jooks) , Merli Nurmela (Ujumine), Tõnu
Mändma (Ratas), Geil Siim (Triatlon). Laagris osalevad:
TUK - Hardi Madi, Armin Angerjärv, Vanessa Potagin, Johannes Sikk, Andrus Kuusk,
Simona Gilberta Luts, Sandra Marie Luts
Tabasalu TK - Laura Kallas, Heikko Peensaar, Marie Elisabeth Martinson, Maria
Bondarchuk, Merili-Mai Kivimets, Carol Kuuskman
Vinni VAK - Eleri Etverk, Kaarel Trepp, Jete Eevald, Kevin Vabaorg, Matteus Miilpalu,
Karl Johan Leichter, Hanna Liisa Lehtla
USK - Henry Räppo, Johhanna Räppo, Annabel Pure, Ekke Juhan Liivak
TriSmile - Helen Mändma
21CC - Karl Mell, Laura Ojamäe, Kerli Kuusik
6. Õppeaastal 2014/2015 on Tartu Ülikooli õppima asuvatel sportlastel võimalus
taotleda spordistipendiumi. Igal õppeaastal antakse välja 5 stipendiumi alla 23-aastastele
tippsportlastele. Spordistipendiumi suurus on 2000 eurot õppeaastas, mis makstakse välja 10
kuu jooksul (september-juuni). Spordistipendiumi taotlemiseks täpsemat infot leiate siit
http://sport.ut.ee/spordistipendium/
TÜASK meelde, et Tartu Ülikoolis õppivatele Eesti koondislastele on TÜ spordihalli
kasutamine alaliidu kinnitusega endiselt tasuta. Nimekirjade uuendamine toimub augustis.
Rohkem infot: Pille Tali, TÜ ASK spordijuht, tel. 53498496, e-mail pille.tali@ut.ee
7. Tartu Ülikooli Suveülikooli tasuta avaloeng toimub 4. augustil kell 16.00 Tartu
ülikooli muuseumis Toomemäel (Lossi 25, Tartu) lektor Ken Kalling.
Kogu Suveülikooli pakkumisega tutvu: http://www.ut.ee/suveulikool
Tartu Ülikooli Suveülikooli raames on võimalus osaleda 4. Auguastil kell 10.00 professor
Tõnu Lehtsaare koolitusel "VAIMUVÄÄRTUSTE PSÜHHOLOOGIA", hind 120,- eurot.
Eesmärk on osalejate teadlikkus vaimsete väärtuste olulisusest isiksuseomadusena ja
inimestevahelises suhtlemises.
Sisu: 1. Mis on spirituaalsus/vaimsus ka kes on spirituaalne/vaimne inimene?
2. Mis on väärtuskogemus ja kuidas väärtused meie mõtlemist ja tegutsemist suunavad?
3. Tarkuse hingeline ülesehitus ehk mida tarkus endas hõlmab.
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4. Usalduse anatoomia ehk kuidas usaldus toimib, kuidas seda luua ja kuidas kaotatut taas
üles ehitada.
Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559716
Perepärimus internetiajastul: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4560364

Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

