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Teemad:
1. Tartu Mill Triathlon ja ETU sprint Karikaetapp Tartus toimuvad 20.-21. juulil
2. Laupäeval, 20.juulil stardib Kirill Kotšegarov Soome MV poolpikal triatlonil
3. Krosstriatloni Meistrisarja II etapp – Kõrvemaa triatlon lõi osavõturekordi
4. Uljaste triatloni tulemused
5. Meie Liigume rahvatriatloni III etapp Holstres
6. EKV V etapp – Saku Triatlon – toimub 27. juulil Sakus
1.Klubi TriSmile korraldusel toimuvad 20.-21. juulil Tartu kesklinnas Tartu
Mill Triathlon, Balti ja Eesti karikaetapp ning ITU Euroopa karikaetapp.
Tartu triatlon on Eestis ainulaadne linnatriatlon, mille pealtvaatajate arv on suurim kogu Baltikumis. Koos Tartu linna Hansapäevadega on linna oodata 40 000 tuhat inimest, triatlonivõistlus toimub kesklinnas publiku silmade all.
Laupäeval, 20. juulil toimuval Balti ja Eesti triatloni karikaetapil võisteldakse kolmel
distantsil:
Tartu Mill Triathlon: 1,5km ujumist, 40km ratast, 10km jooksu
meeskonnavõistlus: 1,5km ujumist, 40km ratast, 10km jooksu
A. Le Coq Tartu Igamehetriatlon: 0.5km ujumist, 20km ratast, 5km jooksu
Tartu Kaubamaja Lastetriatlon: 160m ujumist, 2.5km ratast, 800m jooksu
Startide kellaajad:
A. Le Coq Tartu Igamehetriatlon 20. juuli 2013 kell 10.00
Tartu Kaubamaja lastetriatlon 20. juuli 2013 kell 12.30
Tartu Mill Triathlon 20. juuli 2013 kell 15.00
Kõikidele distantsidele saab registreeruda veel ainult tänase päeva jooksul kuni kell 15:00-ni
Tartu Mill Triathloni kodulehel www.tartutriatlon.ee
Pühapäeval, 21. juulil stardivad ITU Euroopa Karikaetapile, sprindidistantsile 0,750km
ujumist, 20km ratast, 5km jooksu hotell Dorpat kõrvalt tipptriatleedid 28 riigist.
Kell 12.00 antakse START Tartu ITU European CUP Naiste võistlusele ja kell 16:00 Meeste
võistlusele. Eestlastest asuvad ITU punktide eest võistlema Kaidi Kivioja, Aleksandr
Latin ja Hans Korman.
Stardinimekirjad:
http://www.triathlon.org/events/start_list/2013_tartu_itu_triathlon_european_cup/259649
http://www.triathlon.org/events/start_list/2013_tartu_itu_triathlon_european_cup/259650
2. Kirill Kotšegarov võistleb laupäeval, 20. Juulil Soomes Joroises Soome
Meistrivõistlustel poolpikal distantsil (1,9-90-21).
Soovime omadele edu!
3. RMK Kõrvemaa triatlonil 13. juulil osales üle 500 triatlonisõbra! Rõõmu ja

põnevust täis päev algas RMK Lasteduatloniga, kus oli starti kogunenud sadakond
last, põhidistantsile registreerunuid oli 477.
Võistluspäeva märksõnaks oli ennekõike kuumus, mis avaldas oma karmivõitu palet nii
võistlejate vastupanuvõimele kui ka rattarehvidele. Nii ei olnud harulduseks seegi, kui
ujumisdistantsilt vahetusalasse naasnud võistleja avastas, et tema liiga õhku täis löödud
velokummid olid vahepeal nn „lahkumisavalduse“ andnud. Vaatamata aga mõnele sedasorti

TRIATLONI INFOKIRI 27
18.07.2013
äpardusele, ei suutnud intensiivne päikesepaiste siiski kuidagi Kõrvemaal toimunud
spordipidu ära rikkuda.
RMK Kõrvemaa rahvatriatloni 350 meetri pikkusel ujumistrassil, 22 kilomeetrisel
maastikurattarajal ja 4 km pikkusel jooksudistantsil kulgenud võistluse võitis põnevas
heitluses Markko Etverk uue rajarekordiga 1:01.32, edestades võimsa lõpuspurdiga Allar
Sood (1:01.46) ja Urmas Utarit (1:01.57). Neljandana lõpetas kahe viimase aasta RMK
Kõrvemaa Triatloni võitja Priit Ailt (1:02.53) ning viiendana rattadistantsilt veel kindla
liidrina tulnud Eesti jalgratturite paremikku kuuluv Erki Pütsep (1:04.38). Naistest oli parim
Helin Pungas ajaga 1:16.02, kellele andis väärika ja tulise lahingu teisena lõpetanud Rahel
Kallas (1:16.12). Ehkki Rahel ujus Helinist üle poole minuti kiiremini ning suutis rattaetapil
oma vees kättevõidetud edu jätkuvalt hoida, oli just jooksuetapp see, kus Raheli 39 sekundit
nõrgem aeg peakonkurendile trumbid kätte mängis ning Helini esimesena finišisse tõi.
Kolmandaks platseerus seekord Kerti Kesküla ajaga 1:19.15.
4. Sonda vallavalitsuse poolt juba 15. aastat järjest korraldatud Uljaste triatlon on
taas suurepärane näide sellest, kuidas Ida-Virmaal hoitakse nii triatloni kui ka
sporditegemist üleüldse väga suure au sees. Erandiks ei olnud ka 14. juuli, kus
Uljaste järve äärde kogunenud triatloniharrastajad astusid vastu 670 meetrisele
ujumisdistantsile, 14km rattasõidule ning 3,5km jooksuringile.
Vaatamata tagasihoidlikule osavõtule, mis oli kahtlemata tingitud ka nädalalõpu tihedast üleeestilisest triatlonigraafikust, andis Uljaste järve ääres alanud rahvaspordiüritus välja
korraliku ja haarava võistluse mõõdu. Huvitavaks tegi heitluse kahtlemata ka mitmekesine
rattatrass, kus pool maad tuli pedaalida maastikul, teine pool aga maanteed pidi.
Esimest viiulit mängis tänavusel triatlonil eelmisel aastal teiseks jäänud Sõmeru vallast pärit
Jaanus Undrest, kes küll ujumisetapil väljus veest kolmandana, kuid parandas seejärel iga
järgneva osaalaga oma positsiooni ühe pügala võrra. Rattasõidus oli mees juba teine ning
ülivõimsalt parimat jooksuaega näidates finišis esimene.
Jaanuse lõppajaks tuli 0:57:03. Teisena ületas lõpujoone Aivar Veri (aeg 0:57:21) ning
kolmandale kohale platseerus möödunud kordne Uljaste triatloni võitja Meelis Veilberg (aeg
1:01:34).
Meie Liigume rahvatriatloni III etapp tõi Holstresse 165 triatlonisõpra.
Laupäeval Viljandimaal Paistu vallas toimunud Meie Liigume rahvatriatlonisarja III etapil
lõpetas harrastajate arvestuses 96 meest ja naist, 13 võistkonda kokku 39 osalejaga ning 30
noort! Kõige vanem osaleja ja lõpetaja oli 86-aastane Peeter Hunt.
Kohaletulnud võistlejaid innustas kindlasti ka teadmine, et ühise võistkonnana tulevad nende
kõrval starti ka Paistu vallavanem Ene Saar, Viljandi linnapea Loit Kivistik ja Viljandi
maavanem Lembit Kruuse. Õiglase tööjaotuse korras oli Paistu vallavanem lubanud läbida
300 meetrise ujumisdistantsi, Viljandi linnapea omalt poolt 12,5km rattatrassi ning maavanem
Kruuse 2,5 km pikkuse jooksuringi Holstre-Polli Spordi- ja Puhkekeskuse radadel.
Kell 13.00 alanud rahvatriatloni kulgu kontrollis rattaetapist peale Heiko Sepp. Holstre-Paistu
maanteel välja pedaalitud rattaaeg oli võrreldes ülejäänud konkurentidega sedavõrd võimas, et
jooksurajal jäi kõik vaid vormistamise küsimuseks. Tugeva jooksuga tõusis mahajäänud
jälitajate etteotsa Keio Kits, edestades hea ja ühtlase võistluse teinud sõudjat Vladimir Latinit.
Nii võidutsesidki Meie Liigume rahvatriatlonisarja III etapil meesharrastajate klassis Heiko
Sepp (aeg 32:38.6), Keio Kits (33:43.5) ja Vladimir Latin (34:23.2). Naiste arvetuses tuli
esikohale Helene Tambet ajaga 37:36.1. Helene oli kiireim nii ratta- kui ka jooksurajal,
5.
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millest kokkuvõttes ka piisas soliidse eduga lõpetamiseks. Talle järgnesid Natalija Garankina
(aeg 38:56.8) ja Karmen Aavik (40:59.0).
Päeva tõeline võitja oli kahtlemata aga 86-aastane Peeter Hunt, kes tõestas edukalt, et tahe ja
võime aktiivselt sporti teha ei küsi vanust. Kui ikka tervist ja pealehakkamist vähegi jagub,
saab kehaliselt aktiivne olla kõrge eani.
Võistkondadest osutusid tublimateks Viljandi suusaklubi eest rajale läinud Joosep
Tammemäe, Karel Toss ja Reio Sild. Linnapeast ning maa- ja vallavanematest koosnev
heatujuline võistkond pingutasid samuti vapralt lõpuni, jäädes seejuures mitte viimasteks.
Kuni 11- aastaste poiste arvestuses moodustasid esikolmiku Argo Raie, Carl Robert Kallaste
ja Ander Markus Kroon. 14-aastaste arvestuses võidutsesid Maksim Bondarchuk, Sander
Kesksaar ja Villem Kaivo. Kuni 11-aastaste tüdrukute esikolmikus olid Maria Bondarchuk,
Vanessa Potagin ja Evelin Arulepp. Kuni 14-aastate tüdrukute arvestuses aga Karoli Villako,
Charleen Werder ja Greete-Liisa Toom.
Meie Liigume rahvatriatlonisarja IV etapp toimub 28. juulil Navis, Võrumaal.
6. ETL triatloni karikasarja V etapp toimub 27. juulil Sakus.
Võisteldakse kolmel distantsil:
Eesti Kaitseväe MV: Ujumine 250m - Rattasõit 10km - Jooks 2,5km
Rahva- ja noortedistants: Ujumine 250m - Rattasõit 10km - Jooks 2,5km
Põhidistants: Ujumine 750m - Rattasõit 20km - Jooks 5km
Lastedistants: Ujumine 150m - Rattasõit 4km - Jooks 1km
Startide kellaajad:
Kell 10:00 Eesti Kaitseväe MV
11:30 Rahva- ja noortedistants
13:00 Põhidistants - sprindidistants
15:30 Lastedistants
Kell 16:30 Autasustamine
Osalustasud
Eelregistreerimisel 10-25 €, kohapeal kuni 35 €. Lastele osavõtt TASUTA!
Saku valla elanikele ja 21CC Triatloniklubi liikmetele soodustus 10%
Võistluskeskus asub Valdeku karjääri kaldal, Saku vallas (Trapi tee äärne ala).
Lisainfo ja registreerimine:
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

http://www.21cc.ee/saku-tri-info/

