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Kaidi Kivioja hooaeg jätkub
Marko Albert sai stardikutse 11. oktoobril toimuvale Hawaii Ironmanile
Tõrvas selgusid Eesti meistrid krosstriatlonis
Eesti täispika triatloni võitis Villu Vakra ajaga 8:46.15
ETL triatloni karikasari lõpeb VII etapiga Elvas
Stipendiumikonkursi väljakuulutamine

1. Kaidi Kivioja võistlusgraafik on väga tihe: 9. 08 võistles Kaidi Ungaris ITU
Tiszaujvarosi maailmakarikaetapil sprindidistantsil, 16.08 võistles ta Tšehhis Karlovy Vary
ETU karikaetapil olümpiadistantsil ja saabuval nädalavahetusel 23.08 stardib Kaidi
Stockholmis WTS (MM seeriavõistluse) etapil sprindidistantsil.
Ungaris toimunud ITU Tiszaujvarosi maailmakarikaetapp koosnes eel- ja põhivõistlusest, kus
avapäeval olid võistlejad jaotatud kolme poolfinaali, millest lõppvõistlusele said edasi iga
poolfinaali üheksa paremat. Kaidi lõpetas oma poolfinaali 11. kohaga, ajaga 1:02:19.
Pühapäevasest finaalvõistlusest jäi Kaidil puudu 28 sekundit. Vahe esimestega kärises
seekord püüdmatult suureks ujumis- ja rattaetapi käigus, mida Kaidil ei õnnestunud tagasi
teha ka meeldiva üllatusena tulnud hea jooksuga. Kivioja näitas Ungaris 5 km jooksuringil
head
minekut,
saades
oma
poolfinaalis
kirja
koguni
teise
jooksuaja.
Pühapäevane finaal kuulus Ungaris aga hollandlanna Rachel Klamerile, kes suurepärase ajaga
0:59:31 tuli tänavuse Tiszaujvarosi etapi võitjaks. Meeste arvestuses jättis võidu koju
ungarlane
Akos
Vanek,
läbides
võistlusraja
ajaga
0:53:51.
Euroopa Karikaetapil Tšehhis Karlovy Varys toimunud olümpiadistantsil suutis Kaidi teha
suurepärase võistluse, olles kõrges konkurentsis kogu võistluse jooksul. 1,5km ujumisetapi
lõpetas Kaidi traditsiooniliselt teises suuremas grupis, säilitades head võimalused ülikeerulisel
ja reljeefsel rattarajal oma tugevust näidata. Rattarajal suutiski Kaidi liidrid kinni püüda ning
koos 9-liikmelise grupiga rattaetapp lõpetada. 10km jooksuetapi suutis Kaidi läbida 36,32 ja
see tagas talle selle hooaja kõrgeima Euroopa karikaetapi koha – 7. Koha. Võistluse võitis
tšehhitar Vendua Frintova ajaga 2:04.52. Meie Kaidi kaotas talle natuke üle 3 minuti, saades
ajaks 2:08.06.
Saabuval nädalavahetusel Rootsi pealinnas Stockholmis asub Kaidi võistlema maailma kõige
tugevamas konkurentsis – WTS seeriavõistluse etapil. Start Naiste eliidile antakse laupäeval,
23. augustil kell 14:51 . Soovime Kaidile edu!

2. Hawaii Ironmani esimese kvalifitseerumisvooru tulemused tõid meie esitriatleet
Marko Albertile kaasa oodatud uudise – tema pääs 11. oktoobril toimuvale triatlonimaailma
prestiižseimale võistlusele on nüüdsest ametlikult kindel. Neljandat aastat järjest
kvalifitseerunud Albertile ei tulnud kutse saamine iseenesest üllatusena, kuna hooaja vältel
saavutatud head tulemused olid pääsu Hawaiile teoreetiliselt juba ammu taganud. Suure osa
tööst tegi Marko mäletatavasti ära juba märtsi alguses, kui ta naasis Uus-Meremaalt oma
karjääri esimese Ironman võiduga. Nüüd, kus kutse käes, on Albert hooaja peaeesmärki
silmas pidades alustamas peagi ka oma viimast tõsisemat ettevalmistusperioodi. „Olen veel
paar nädalat Eestis ja siis siirdun viieks nädalaks Lanzarotele treeninglaagrisse. Sealt otse aga
lendan juba Hawaii Suurele Saarele, ettevalmistusele viimast lihvi andma,“ valgustab Albert
oma edasisi kavatsusi. Hea tulemuse saavutamine Hawaii Ironmanil koosneb Marko sõnul
väga mitmest komponendist, millest esimesena nimetab ta peatselt algava
ettevalmistusperioodi läbimist ilma suuremate möödalaskmisteta. „Oluline on saabuda
Hawaiile nii vaimselt kui füüsiliselt heas seisus,“ rõhutab Marko eelseisva Lanzarote
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treeninglaagri tähtsust. Määravaks faktoriks, mis tulemust kummaski suunas mõjutada
võivad, on ka Hawaiil valitsevad ilmastikutingimused, mis avalduvad võistlejatele ennekõike
tugevate tuulte, kõrge lainetuse ning erakordselt kõrge õhutemperatuuri kaudu. Sooja on
võistluspaigas tavaliselt 30-35 kraadi ning jooksudistantsil kütab sportlasi asfaldilt veel
omakorda 50-kraadine kuumus. Enda nõrgema küljena näeb Marko jätkuvalt aga rattasõitu,
mille parandamise kallal tuleb tal veel enda sõnul kõvasti tööd teha. See on ka üks põhjuseid,
miks ta tänavustel kodustel triatlonivõistlustel on tihti just ratturina osalenud erinevate
teatetiimide koosseisus. „Kuna siinsed võistlused on tugeva treeninguna olnud sobivatel
ajahetkedel, siis olen need võimalusel ka kaasa teinud," põhjendab Marko teatevõistlustel
osalemise tagamaid. „Pealegi on võistkondlikult koos sõpradega alati tore võistelda,“ nendib
Albert rahulolevalt. Lisaks Markole on eestlastest head võimalused Hawaiil proffide
arvestuses starti pääseda ka paari nädala tagusel Ironman UK-l kolmandaks tulnud Kirill
Kotšegarovil, kes peab siiski ära ootama teise kvalifitseerumisvooru tulemused. Läbi ajaloo
on eestlasi Hawaii Ironmanil oselenud kokku üldse 13 triatleeti, kellest parim aeg, 8 tundi 35
minutit ja 18 sekundit, on ette näidata just Marko Albertil.
3. MTÜ ABC Arenduse korraldusel toimusid Tõrvas 16.-17. augustil I Tõrva
triatlonipäevad, mille raames selgusid Eesti meistrid krosstriatlonis ja Meie Liigume Medita
triatlonisarja võitjad. Tõrvas tehti Eesti triatloniajalugu, kuna esmakordselt Eesti triatloni
ajaloos alustati I Tõrva maanteetriatlonil starte individuaalselt vastavalt eelmisel päeval Tõrva
krosstriatlonil saavutatud kohtadele.
Kokku oli Tõrva triatlonipäevadel osaluskordi 260. Nii kross- kui maanteetriatlonil osales
kokku 85 triatleeti nii individuaalosalejana kui ka meeskonnaliikmena. Tõrva
triatlonivõistlused toimusid esmakordselt Veskijärve ääres - mõlema päeva ujumisdistantsid
viidi läbi Õhne jões ja Veskijärves, rattadistantsid toimusid Tantsumäel ning marsruudil
Tõrva-Patküla-Helme ning jooksudistantsid viidi läbi Tantsumäel ja Veskijärve ümbruses.
Triatlonipäevad said alguse 16. augustil toimunud krosstriatloni Eesti meistrivõistluste laste ja
noored B stardiga, kus osales kokku 42 noortriatleeti. Krosstriatloni meistrivõistluste II
stardis läksid võistlustulle noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid. Absoluutarvestuse
esikolmiku moodustasid mitmekordne Tartu nelikürituse võitja Rait Pallo, Euroopa meister
krosstriatlonis Allan Oras ja 2013. aasta krosstriatloni meistrivõistluste hõbemedalist Urmas
Utar. Parima naisena lõpetas Kairi Schmidt. Kokku osales II stardis 20 meest ja naist. Päeva
teises osas anti krosstriatlonil osalemiseks võimalus Meie Liigume Medita triatlonisarjas
osalejatele. Harrastajate stardis oli kokku 47 osalejat ja absoluutarvestuses tuli võitjaks Aimar
Hussar oma venna Kaidar Hussari ees. Parim naisosaleja oli Merli Randoja. I võistluspäeva
lõpetas põhiklassi ja võistkondade start , kus lisaks 6 võistkonnale astusid võistlustulle ka 9
individuaalvõistlejat. Eeldatult võitsid absoluutarvestuses esikolmiku kohad võistkonnad.
Parim individuaalosaleja oli Aarne Tiit.
Võistluste II päeva raames toimus I Tõrva maanteetriatlon ja selgusid Meie Liigume Medita
triatlonisarja parimad osalejad. Tõrva maanteetriatloni tegi eriliseks asjaolu, et esmakordselt
Eesti triatloniajaloos alustati triatlonistarte individuaalselt vastavalt eelmisel päeval Tõrva
krosstriatlonil saavutatud kohale. II võistluspäev algas kell 12.00 noorte- ja vabaklassi
stardiga, millest võttis osa kokku 30 last ja täiskasvanut. Absoluutarvestuses näitas parimat
aega Ervin Otto Prank. Parimaks tüdrukuks osutus Kirke Kool. Harrastajate stardis asus
võistlustulle 55 triatleeti, kelle seas oli ka kokku 3 võistkonda. Absoluutarvestuse esimese
koha säilitasid Aimar ja Kaidar Hussar. Parimaks naiseks osutus taaskord Merli Randoja.
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Tõrva triatlonipäevadel autasustati ka kuuest etapist koosnenud Meie Liigume Medita
triatlonisarja parimaid osalejaid. Kokku osales sarjas 431 individuaalvõistlejat, kellele
lisandusid 21 võistkonda kokku 63 liikmega. Sarjas oli kokku 869 osaluskorda. Kõik 6 etappi
läbisid 33 individuaalvõistlejat ja 2 võistkonda. Aiamajatootja AS Skan Holz Helme
pani kõigil etappidel osalenute vahel auhinnana välja aiamaja Alpha, mille õnnelikuks
võitjaks osutus seitsmeaastane Kailyn Aasa.
4. Pühapäeval, 17. augustil Keila lähistel toimus Urmas Paejärve korraldusel
Mart Haruoja mälestusvõistlus täispikas triatlonis. Baltimaade ainsal Ironman võistlusel
näidati seejuures äärmiselt kõrgetasemelisi tulemusi, mida tõestab ilmekalt esikohamehe Villu
Vakra suurepärane võiduaeg 8:46.15.
Kell 8 varahommikul Saku vallas asuvas Tammemäe karjääris startinud võistlejatel tuli läbida
3,8 km ujudes, 180 km rattasadulas ja 42,2 km joostes. Kui esimesel korral, 2006. aastal,
osales Keila lähistel peetud võistlusel üksnes kaheksa sportlast, siis tänavu oli täispikale
distantsile oma nime kirja pannud 62 triatleeti. Lisaks eestlastele olid stardis ka külalised
Soomest, Lätist, Valgevenest, Tšehhist Prantsusmaalt ja Venemaalt. Juba 3,8 km pikkusel
avaalal näitas 21CC Triatloniklubi hingekirja kuuluv Villu Vakra, et on üks peakandidaate
tänavusele raudmehe tiitlile. Ujumisetapi ajaga alla ühe tunni läbinud Vakrast oli vees üksnes
kiirem Emeri Lepp, kes aga jooksuetapil tekkinud probleemide tõttu oli sunnitud võistluse
paraku pooleli jätma. Kanama viadukti ja Ääsmäe ringtee vahelisel lõigul aset leidnud
rattatrassil hakkas Villule head konkurentsi pakkuma möödunud aasta võitja Margus Heintalu,
kuid jooksurajal pani Eesti tõusev pikamaatriatleet Vakra ikkagi uue lisakäigu sisse, millele
Heintalu enam vastata ei suutnud. Just suurepärane etteaste jooksurajal tagas Villule ka
tänavuse Eesti täispika triatloni võidu ühes maailmaklassi kuuluva ajaga 8:46:15.
Teisena lõpetanud Heintalu ajaks märgiti numbrid 9:08:52, mis ühtlasi tähendavad ka mehe
isiklikku rekordit. Elu parima tulemuse Eesti täispikal triatlonil tegi ka ajaga 9:37:50
kolmandana lõpetanud Toomas Loho, kes parandas oma möödunud aastast tippaega peaaegu
20 minutiga. Päeva suurimat poolehoidu ja ovatsioone teenis pühapäevasel võistlusrajal aga
kahtlemata ainsa naisvõistlejana startinud Kadri Possul, kes lõpetas raudraske katsumuse
aukartustäratavalt hea ajaga 10:48:27. Mart Haruoja mälestusvõistluse raames toimunud
poolpikal triatlonil maitsesid võidurõõmu Mart Suurkivi (4:17:16) ja Liisa Kull (4:49:56). 1,9
km ujumisest, 90 km rattasõidust ja 21 km jooksust koosnenud võistlustrassi lõpetas tänavu
kokku 55 võistlejat.
5. 23. augustil tõmmatakse Elvas toimuva finaaletapiga joon alla 2014. aasta Eesti triatloni
karikasarjale, kus lootused meeste põhiklassi üldvõidule on säilinud veel kolmel triatleedil.
Naistest asub Elva Linnatriatloni starti karikavõidu sisuliselt juba kindlustanud Sirlet Viilas.
5. Laupäeval, 23. augustil Elvas toimub 2014.a. ETL karikasarja viimane etapp.
Kokku seitsmest etapist koosnev karikasari sai alguse 7. juunil Paide sprindietapiga, kus
haaravas finišiheitluses alistas Priit Ailt kõige napimalt Hans Kormani. Lisaks Paidele jagus
suve jooksul veel põnevaid etappe Valka, Mellistesse, Viljandisse, Tartusse ja Sakusse.
Vaatamata avaetapi napile allajäämisele on finaaletapi eel just Korman üks neist meestest, kes
sarja üldvõidu endale Elvas võib kindlustada. Hetkel kolmandal kohal paiknev Korman jääb
liidrina starti minevast Mart Suurkivist maha 33 punktiga, samas kui etapivõit tähendab 50
punkti. Suurepärased šansid üldvõidule on ette näidata ka teist kohta hoidval Harri Sokul,
kuid
tema
start
Elva
finaaletapil
pole
käesolevaga
veel
kindel.
Naiste arvestuses on karikavõidu sisuliselt juba kindlustanud Sirlet Viilas, kellel on tagapool
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paikneva Ursel Velve ja Kaidi Kivioja ees ette näidata 45 punktiline edu. Sirleti võimalused
Elvas teeb sedavõrra lihtsamaks asjaolu, et nagu mitmel varasemalgi etapil, puudub stardist
just Kivioja, kes samal päeval heitleb Stockholmi MK-etapil maailma absoluutse
triatloniparemikuga.
Laupäevane karikasarja finaaletapp Elva kesklinnas toimub traditsioonilise sprindietapina.
750 m ujumisest, 20 km rattasõidust ja 5 km jooksust toimuva põhidistantsi start antakse
Raekoja taga asuva Arbi järve kallastelt kell 14.30. Enne seda on kavas ka veel poole lühem
noorte ja harrastajate start ning kell 12.00 toimuv laste võistlus. Võistluse korraldajate Elva
Spordiliidu ja Tartu Ujumisklubi sõnul on Elva Linnatriatloni starti oodatud kõik spordi- ja
liikumissõbrad, seda enam, et tegemist on ühe viimase võimalusena veel tänavusel hooajal
võistluskorras triatloni läbida.
2014.
a.
ETL
karikasarja
hetkeseis
6
etapi
kokkuvõttes
on
leitav:
http://www.triatlon.ee/upload/fck/ekv_tri_p2014.pdf
6. Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele
kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2014/2015. õppeaasta sügissemestriks.
Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul
ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu
tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
- avalik-õiguslikus ülikoolis
- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
- erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või
munitsipaalkutseõppeasutuses
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.
Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 10. septembriks
2014 digiallkirjastatult e-postile: jaanika@eok.ee või aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn.
Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala
ning õppemaksu suurus semestris. Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise
kohta.
Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

