TRIATLONI INFOKIRI 26
24.07.2014
Teemad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kirill Kotsegarov saavutas UK Ironmanil III koha
Eestlased Roth Ironmanil
Tartu Mill triatlonil, ETL ja Baltimaade karikaetapil
2014 Tartu ETU Sprint karikaetapil
Aleksandr Latin stardib Hiinas ITU MK etapil 26. juulil
ETL triatloni karikasarja V etapp, Saku triatlon toimub 26.juulil
RMK Kõrvemaa triatlonil võitsid Kairi Schmidt ja Priit Ailt
Saabuva nädalavahetuse triatlonivõistlused

1. Esimese eestlasena Ironman UK-l võistelnud Kirill Kotšegarov lõpetas
Suurbritannias aset leidnud raske ja pingelise katsumuse ajaga 8:51:01, mis andis talle
võistluse üldkokkuvõttes kõrge kolmanda koha. Esikohamehele prantslasele Cyril Viennot´ile
kaotas Kirill 6 minutit ja 51 sekundit.
Kotšegarov alustas võistlust enda kohta korraliku ujumisega, saades 3,8 km läbimisel kirja aja
0:51:14. Ujumise parimatele, britile Harry Whiltshire´ile ja belglasele Alex Zeebroek´ile,
kogunes kaheksandana veest väljunud Kirillil kaotust 4 minutit ja 23 sekundit. Rattarajal
tõstis eestlane ennast peagi neljandaks, kuid ees hirmkõva sõitu teinud Zeebroeki ja Kirillist
mööda liikunud prantslase Cyril Viennot´iga vahe siiski suurenes. 180 kilomeetri pikkuse
rattatrassi lõpuks oli vahe liidriga kärisenud juba 10 minutile, kuid samas olid nemad kahekesi
ka veel ainsad sportlased, kes meie meest sellel hetkel edestasid. Jooksuetapi algfaasis
taandus Kirill jällegi neljandaks, kuid hakkas seejärel tasapisi ent kindlalt kolmandal kohal
liikuva belglase Joarie Vansteelant´iga vahet vähendama. Ennatlikud siganaalid teisena
liikuva Viennot´i katkestamise kohta näisid mõlemat meest juba koha võrrale kõrgemale
tõstmas, kuid prantslase probleemid olid seotud siiski vaid ajutiselt tõrkuva ajavõtukiibiga,
mis võistleja infot õigeaegselt edastada ei suutnud. 20. kilomeetril möödus Kirill lõpuks
väsima hakanud belglasest, kuid tagantpoolt kiirrongina tõusnud inglane Joe Skipper neelas
mõne kilomeetri möödudes omakorda alla nii Kirilli kui ka vahepeal liidripositsiooni
loovutanud Zeebroeki. Viimasest käis lõpu eel jõud üle ka Kotšegarovil, mis tagas eestlasele
tänavusel Ironman UK-l kolmanda koha. Kotšegarovi lõpuaeg oli 8:51:01.
Kirill kirjeldas rasket rada: „Teadsin, et rattarada on raske. Pean tõdema, et see on raskeim
rada, kus olen võistelnud. Isegi Lanzarote tundub üpris leebe selle kõrval. “
Kirilli jaoks oli 20. juulil toimunud Ironman UK võistluse näol tegemist hooaja teise täispika
triatloniga. Mai keskpaigast on tal kirjas üheksas koht Lanzarote Ironmanilt.
Tänavuse Suurbirtannia Ironmani võitjaks krooniti prantslane Cyril Viennot, kes 18 km enne
lõppu möödus otsustavalt enamuse ajast võistlust juhtinud Zeebroekist. Võiduka prantslase
lõppaeg oli finišis 8:44:10, Skipper jäi temast maha 4 minutit ja 2 sekundit, Kotšegarov aga 6
minutit ja 51 sekundit.

2. Samal päeval kui Kirill Inglismaal - 20. juulil - olid Saksamaal Challenge Roth
Ironmani stardis 5 eestlast, kes Põhjamaa kliimas harjutanutena pidid troopilistes tingimustes
täispika triatloni ette võtma. Kui stardist oli kulunud täpselt 9 tundi 12 minutit ja 54 sekundit,
saabus parima eestlasena finišisse Harri Sokk - tasuks 39. koht. Lisaks Harrile olid
Saksamaal rajal veel:
Margus Heintalu 09:26:58; Toomas Loho 10:03:59;
Sirlet Viilas 10:56:03; Margus Tamm 11:08:22.
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3. 12. juulil toimus juba kolmandat aastat järjest Tartu kesklinnas Baltimaade
suurim linnatriatlon, Tartu Mill Triathlon, kus edu saatis seekord lätlast Andrei Dmitijevsit ja
valgevenelannat Krystina Rulkevichit. Ühtlasi oli laupäevase võistluse näol tegemist ka Eesti
Karikavõistluste viienda etapiga, kus maksimumpunktid korjas võistluse üldarvestuses
kolmandana lõpetanud Harri Sokk. Eesti spordisõpradele hästi tuntud Lätimaa triatleet
Andrei Dmitrijevs läbis Emajões pärivoolu kulgenud 1,5 km ujumisdistantsi ajaga 14:57, mis
andis talle rattarajale siirdudes 11. koha. Siit edasi hakkas Läti mees aga kindlalt ettepoole
tõusma, millele aitas oluliselt kaasa ka päeva paremuselt neljas rattaaeg. Enda trumpalal,
jooksus, oli Dmitrijevs juba täielikult omas sõiduvees, läbides 10 km pikkuse jooksudistantsi
konkurentsitult parima ajaga 35:55. Sellest ka piisas, et kindlustada endale Baltimaade
suurima linnatriatloni esikoht lõppajaga 1:59:04. Kulus pea kaks minutit, enne kui teisena
ületas lõpujoone venelane Andrey Lyatskiy. Kolmandana jõudis finišisse seekord parima
eestlasena lõpetanud Harri Sokk, kel kulus võistlusdistantsi läbimiseks aega 2:01:12. Et
tänavuse Tartu Mill Triathloni näol oli tegemist ühtlasi ka Eesti Karikavõistluste järjekordse
etapiga, tähendas see Harrile sarja üldseisu silmas pidades olulist punktilisa.
Naiste arvestuses pidasid huvitava lahingu valgevenelanna Krystina Rulkevich ja eestlanna
Liisa Kull. Ujumisetapil pooleteise minutilise vahe sisse ujunud Rulkevich loovutas küll
rattarajal liidripositsiooni Eesti neiule, kuid näitas jällegi sedavõrd võimsamat minekut
jooksuetapil, pannes võistluse üldkokkuvõttes oma paremuse Liisa ees siiski kindlalt maksma.
Rulkevichi võiduajaks märgiti protokolli 2:20:16. Liisa oli 2:23:16 teine ning võitja
kaasmaalanna Tatsiana Vusava 2:27:42 kolmas.
Päeva esimese stardina aset leidnud A Le Coq Tartu Igamehetriatlonil, kus osalejatel tuli
läbida poole lühem distants, läks võit Venemaa triatleedile Vasiliy Krestyaninovile.
Eestlastest oli parimana finišis kolmandana lõpetanud Henry Räppo. Naisvõistlejatest näitas
parimat aega Laura Kallas.
Tartu Kaubamaja lastetriatloni distantsile kirja pannud 119 lapse seast osutusid kiireimaks
Leedu imetüdruk Evelina Tomkeviciute, kes edestas finišis 1,3 sekundiga Taru Ujumisklubi
kasvandikku Johan Tamme.
4. 13. juulil Tartus toimunud Euroopa karikaetapil tuli võistlejatel läbida 750 m
ujudes, 20 km rattasõidul ning 5 km joostes. Kõrgetasemelisel sprindidistantsil, millest tänavu
võttis osa ligi 100 profitriatleeti enam kui 20 riigist, suutis kodupubliku rõõmuks teha hea
esituse Kaidi Kivioja. Enamiku rattadistantsi vältel juhtgrupis püsinud Kaidi hoidis ennast
kõrges mängus kuni jooksuetapi alguseni, mil kiireimad naised oma teed läksid. Eestlanna
suutis tõsisemat ärakukkumist siiski vältida ning lõpetas võistluse senise karjääri kõrgeimat
saavutust tähistava seitsmenda kohaga. Tänavune Tartu karikaetapi võit läks head
jooksukiirust näidanud Venemaa esindajale Arina Shulginale, kel kulus võistlusdistantsi
läbimiseks kokku 1 tund 5 minutit ja 8 sekundit. Sakslanna Lisa Sieburger ületas lõpujoone
teisena, võitjast hiljem 24 sekundit, kolmandana finišeerus Shulgina kaasmaalanna Irina
Abysova. Kaidi kaotus võitjale oli 2 minutit ja 23 sekundit. Meeste arvestuses käis tihe
rebimine venelase Vladimir Turbayevskiy ja austraallase Luke Villiani vahel, kus võrdsete
heitluses said otsustavaks Vene mehe üliväikene edu ratta- ja jooksurajal. Turbayevskiy
võiduajaks oli seekord Tartus 0:58:42. Villian kaotas talle 7 ning kolmandana lõpetanud
Kazahhi mees Valentin Meshcheryakov 23 sekundiga. Eesti meestest rajal liikunud Hans
Korman ja Arthur Kooser lõpetasid rahvusvahelise võistluse vastavalt 44. ja 45. kohaga.
Võitjale kogunes mõlemal noormehel kaotust üle kaheksa minuti.
Otse slideshow lingid on need:
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http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-naised/?cmd=fs_slideshow [1]
http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-mehed/?cmd=fs_slideshow [2]
http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-autasu/?cmd=fs_slideshow [3]
Fotod:
http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-naised/ [5]
http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-mehed/ [6]
http://www.public.fotki.com/rmurakas/triatloni-ek-2014-autasu/ [7]
5. Laupäeval, 26. juulil stardib Hiinas 1600m kõrgusel ITU maailmakarika
etapil Jiayuguani triathlonil ka eestlane Aleksandr Latin. Kahjuks pole ilmaolud just
põhjmaalasi soosivad : troopiliselt kuivas ja kuumas õhus on päris raske hingata,
õhutemperatuur ületab 30kraadi C. Meeste võistluse favoriidina asub stardijoone Jarrod
Shoemaker (USA), kelle selle hooaja parimaks saavutuseks on 5. Koht Chengdu triatlonilt
Meie Sass kuulub Hiinas ITU Teami koosseisu, kes Jiayuguanis võistlevad ITU stipendiumi
toel- ITU Tema on koosseisus: Ron Darmon (ISR), Aleksandr Latin (EST), Manuel Huerta
(PUR) ja Martin Oliver (URU).
Soovime Sassile edukat võistlust!
6. Sellel nädalavahetusel, laupäeval 26. juulil, selguvad Saku triatlonil Eesti
Kaitseväe meistrid triatlonis ning laste ja noorte triatloni Eesti meistrid. Aasta tagasi läks
samas kohas peetud kaitseväe meistrivõistlustel tiitel Staabi- ja Sidepataljonis teenivale
vanemveebel Risto Randmale.
Juba kolmandat aastat järjest toimub Harjumaal, Valdeku karjääri ääres Saku triatlon.
Samaaegselt toimuva võistluse erinevatele distantsidele on ennast eelregistreerumise käigus
kirja pannud juba pea 300 spordisõpra. Et tegemist on ühtlasi ka Eesti Karikavõistluste
kuuenda etapiga, on Sakus kohal ka enamik koduse triatlonikaruselli tähti. Laupäeval avab
esmalt võistlused Eesti Kaitseväe meistrivõistluste start, seejärel stardivad juba noored.
Noorte ja rahvadistants on sobilik ka triatloniga esmatutvust tegevatele harrastajatele, kuna
võistlusdistantsid ei ole väga pikad - karjääris tuleb ujuda 250 meetrit, rattaga sõita 10
kilomeetrit ning joosta 3 kilomeetrit. Päeva põhivõistluseks on Saku triatloni sprindidistants,
mis on ühtlasi ka Eesti Triatloni Liidu karikavõistluste etapp. Võistlejad ujuvad 750 meetrit,
sõidavad 20 kilomeetrit rattaga ning lõpuks jooksevad 5 kilomeetrit. Sprindidistantsile on
lisaks individuaalvõistlejatele oodatud võistlema ka võistkonnad. Võistluspäeva lõpetavad
lapsed, selgitades triatloni Eesti meistrid laste vanusegruppides, kuhu on oodatud lapsed, kes
on sündinud aastatel 2001-2007. Ujuda tuleb neil 150 meetrit, rattaga sõita 4 kilomeetrit ning
joosta 1 kilomeeter. Saku triatloni võistluskeskus asub Männiku Lasketiiru alal, vahetusala ja
finiš Trapi teel. Kõikidel võistlusklassidel toimuvad ujumisetapid Valdeku karjääris, rattasõit
kulgeb Saku-Männiku teel, jooks aga ümber karjääri. Võistlused on pealtvaatajatele hästi
jälgitavad karjääri kaldapealsel ja Trapi ning Männiku tee ääres.
7. Laupäeval, 19. Juulil Aegviidu lähedal, Soodla veehoidla ning Kõrvemaa
Matka- ja Suusakeskuse ümbruses suurepärastes tingimustes toimunud meeleolukal
rahvatriatlonil lõi kaasa üle 500 tervisespordisõbra, kelle hulgast nobedamad olid seekord
Priit Ailt ja Kairi Schmidt. Juba päev varem võis eeldada, et võidumõtetega olid tänavu starti
tulnud ennekõike RMK Kõrvemaa Triatloni kahekordne võitja Priit Ailt, samuti ka Eesti
triatloniparemikku kuuluv Urmas Utar ja Kõrvemaa Nelikürituse mitmekordne võitja Allar
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Soo. Vastavalt ootustele ka kõrgemad kohad just nende kolme mehe vahel jagatigi. 350 meetri
pikkusel ujumistrassil, 22 kilomeetrisel maastikurattarajal ja 4 km pikkusel jooksudistantsil
kulgenud võistluse esimesel osaalal näitas parimat minekut Priit Ailt, kuid peakonkurentide
ees kättevõidetud üheminutilist edu tal rattarajal hoida siiski ei õnnestunud. Nii pandi kange
kolmiku järjekord lõplikult paika jooksurajal, kus Priit oma võiduka liikumiskiiruse uuesti
maksma pani ning lõppajaga 1:01:02 parimana finišisse tüüris. RMK Kõrvemaa Nelikürituse
mitmekordne võitja Allar Soo kaotas Priidule 29 sekundiga, kolmandana lõpetanud Urmas
Utaril kogunes kaotussekundeid 53. Naistest oli ajaga 1:14:53 parim Kairi Schmidt, kes tagas
endale võidu eelkõige tugeva ujumise ja jooksuetapiga. Teise koha võitis hooaja edenedes üha
paremasse vormi tõusnud Liisa Kull (1:15:41). Kolmandale kohale tuli eelmise aasta võitja
Helin Pungas (1:17:16).
8. Triatlonisuvi on täies hoos! Kõik triatlonisõbrad on ooadatud:
L 26.07.2014
Saku triatlon, laste EMV, EKV VI triatlon
P 27.07.2014
Haapsalu IX triatlon
P 27.07.2014
Kilingi-Nõmme 12. triatlon
P 27.07.2014
Paide V minitriatlon
L 02.-03.08.2014 TriSmile Triathlon
L 02.08.2014
Tudu XXVI triatlon
P 03.08.2014
Kabina triatlon
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

