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1. ETL juhatus korraldab ümarlaua noortekoondise loomise teemadel.
Osalema on kutsutud ETL juhatuse liikmed ja noortetreenerid. Kokkusaamine toimub
teisipäeval, 11.02.2014 kell 15:00 Tallinnas Tondi Selveri kõrval olevas pubis Tondi Grill,
addressil Tammsaare tee 64.
Päevakorras:
1. Noortekoondise kandidaadid.
2. Koostöö erinevate treeneritega
3. Treeningbaasid
4. Tulemuslikkuse hindamiskriteeriumid
5. Meditsiiniline järelvalve
6. Eelarve
7. Ühised treeninglaagrid, ETU Development laager Tartus
8. Muud küsimused
2. Eesti Spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine.
Andmete esitamine on kohustuslik, tähtaeg on 1. märts 2014.
Spordiklubid on kohustatud kaasajastama järgmised andmed:
- treenerid, juhendajad või nende töösuhte või tegutsemise vorm (tabel “Sport spordiklubis”,
“Treenerid / juhendajad”),
- organisatsiooni tegutsemise staatus (tabel “Tegutsemine”);
- spordiühenduse või –liidu liikmeskond (tabel “Liikmeskond”),
- tegevusalad (tabel “Tegevusalad”),
- andmehalduri kontaktandmed (tabel “Andmehaldur”),
- spordiorganisatsiooni kontaktandmed (tabel “Kontaktandmed”)
- andmehaldur.
Andmete uuendamiseks on Teile loodud kasutajakonto Eesti spordiregistri
spordiorganisatsioonide alamandmekogus, kus andmete esitamine toimub elektroonilise
ankeedi (E-ANKEET) vormis. Kasutajakonto võimaldab spordiorganisatsiooni andmete
esitamist, parandamist ja uuendamist, samuti hallata asjakohaste isikute juurdepääsu
spordiorganisatsiooni andmetele.
Teie kasutajakonto ja E-ANKEET asuvad aadressil: http://www.spordiregister.ee/admin
Sisselogimine ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu. Juhul kui Teie
spordiorganisatsioon soovib andmehaldurit muuta või tema volitusi pikendada, palume
spordiorganisatsiooni
juhatuse
liikmel
esitada
vastav
taotlus
veebilehel
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine pealkirja all
“TAOTLEMINE ID-KAARDIGA VÕI MOBIIL-ID VÕI PANGALINGI KAUDU”
(alampealkiri “SPORDIORGANISATSIOON”, vormi nimi: “Organisatsiooni andmehalduri
määramine”). Andmehalduri e-posti aadressile saadetakse kinnitus kasutajakonto
aktiveerimise kohta ja andmehaldur saab andmed esitada e-ankeedina.
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Andmete esitamisel on abiks juhend:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Juhend_e_ankeet_spordiorganisatsioon_2014.pdf
3.
Spordikorralduse inspiratsioonipäev „Spordivabtahtlikkus“ toimub
Valgamaa Kutseõppekeskus (Loode tn 3, Valga linn).
Aeg: 8.02.2014 kell 11.00 – 18.00
Registreerimine: registreerimine@spordiaasta.ee
Teiste seas jagavad oma kogemusi ja ideid: GUIN BATTEN, Chief Operating Officer of the
Youth Sport Trust, UK; VAHUR MÄE, Pärnu Kahe Silla Klubi; MADIS KALLAS, Saaremaa
spordinõunik; MARGUS LEPIK, Valga maavanem ja Eesti Triantloni Liidu juht; JÜRI
MUTTIKA, ERR; VEIKKO TÄÄR, rahvaspordi propageerija & L.U.M.I; TIINA KIISLAR &
LASKA NENOVA, International Move Week & ISCA; KRISTJAN PORT, Tallinna Ülikooli
Terviseteaduste ja Spordi Instituut, AIVO NORMAK, Liikumise Aasta 2014 & EOK;
TARMO VOLT, Eestimaa Spordiselts Jõud; REIN LEPPIK, Valgamaa Spordiliit; KRISTJAN
SEEMA, SEB turundus- ja kommunikatsioonijuht; TARMO JAAKSON, Eesti Akadeemiline
Spordiliit; OTT PÄRNA, Spordiaasta MTÜ jt.
Päevakava
10.45-11.15 HOMMIKUKOHV & REGISTREERIMINE
11.15-11.30 Inspiratsioonipäeva avamine
11.30- 12.15 Talk Show: “Vabatahtlikkus ja Eesti”
12.15-12.50 Maailmakogemus: “Vabatahtlike roll spordi suursündmuse edus”
12.50-13.15 Mõtteid ja kogemusi: “Eeskujude roll spordis ja elus laiemalt”
13.15-14.15 LÕUNA
14.15-15.00 Rahvusvaheline kogemus: Spordivabatahtlike organisatsioonid maailmas
14.00-15.25 Vahelepõige: “Spordisõprade pimekohting”
15.25-16.00 Arutelu: “Rahvasport- ja liikumisharrastus Valgamaal ja üle Eesti 2014”
16.00-16.30 TERVISE- ja SPORDISÕPRUSE PAUS
16.30-17.30 Töötoad:
Loskutovi jooksu kontseptsiooni loomine I “Jooksu lugu ja turundus”
Loskutovi jooksu kontseptsiooni loomine II “Jooksu projektijuhtimine ja tehniline
korraldamine"
17.30-18.00 KOKKUVÕTE & LÕPPSÕNAD
Korraldusinfo: Pille Muni 510 4706; Registreerunuks loetakse peale makse laekumist!
MTÜ Spordiaasta arvelduskonto number: 10220110434019 SEB pank.
4. Balti karikasari 2014
Eesmärk: Pakkuda võistlemisvõimalust
kõigile triatloni- ja duatlonihuvilistele, kel
puudub
veel
võimalus
pääseda
kõrgetasemeliste ETU ja ITU võistluste
starti. Balti karikasari on mõeldud
ennekõike
lastele,
noortele
ja
harrastajatele. Balti karikasari peab olema
kättesaadav kõigile võrdsetel tingimustel ja
on avatud kõigi maade sportlastele.

Tippsportlaste
teretulnud!

osalemine

on

väga

TRIATLONI INFOKIRI 4
06.02.2014
Balti karikasarja etapid
19.04.2014
Valgevene
Dragitšin
26.04.2014
Leedu
Vilnius
03.-04.05.2014 Eesti
Jõulumäe, Pärnu
06.-07.06.2014 Leedu
Kupiški, ETU junior Cup
12-13.07.2014 Eesti
Tartu, ETU sprint Cup
10-11.08.2014 Läti
Riia, ETU sprint Cup
27.09.2014
Läti
Riia
???? .2014
Valgevene
Vanuseklassid:
E – 2005-2006 a. sündinud tüdrukud ja poisid
D – 2003-2004 a. sündinud tüdrukud ja poisid
C – 2001-2002 a. sündinud tüdrukud ja poisid

duatlon
K- 1,0
basseinitriatlon K- 1,0
duatlon
K- 1,0
triatlon
K- 1,0
triatlon
K- 1,0
triatlon
K- 1,0
duatlon
K- 1,5

B – 1999-2000 a. sündinud tüdrukud ja poised
Harrastajad: naised (tüdrukud) ja mehed (poisid)
V II- 50-59 a. naised ja mehed (1964-1955)
V III 60- ... a. naised ja mehed (1954-19...)
A – 1997-1998 a. sündinud neiud ja noormehed
J – 1995-1996 a. sündinud neiud ja noormehed
P - 1994- 1975 a. sündinud naised ja mehed
V I – 40-49 a. naised ja mehed (1974-1965)
Distantsid: Iga korraldaja peab tagama võistlusstrassi kõikidele vanuseklassidele. Rattarada
peaks olema teistele liiklejatele suletud või väga hästi turvatud. Vanuseklass avatakse ka ühe
võistleja puhul. Distantside pikkused määrab iga korraldaja ise vastavalt olukorrale ja
traditsioonidele. Võistluskorraldus, nõuded sportlastele ja kohtunikele peavad vastama ITU
võistlusmäärustele.
Punktisüsteem: I-koht 50 punkti, II-koht 40punkti, III- koht 35 punkti , IV-koht 33 punkti, Vkoht 31 punkti, VI- koht 30 punkti. Edasi juba 1 punkti kaupa vähem 7.-29, 8.-28 jne.
Arvesse lähevad Balti karikasarja 5 (viis) parimat tulemust. Paremusjärjestuse selgitamisel
liidetakse kõigepealt kokku nende sportlaste tulemused, kes on osalenud vähemalt 5 (viiel)
võistlusel. Seejärel nende tulemused, kes on osalenud 4 (neljal) võistlusel ja seejärel 3
(kolmel) võistlusel osalenud sportlaste tulemused. Finaalis ehk viimasel võistlusel (Riia
duatlonil) on koefitsent 1,5. Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse
finaalvõistlusel saavutatud koht. Seejärel enim kogutud esikohtade (nende puudumisel 2.
kohad, 3. kohad jne.) arv.
Vajalik informatsioon: Iga maa saab korraldada 2 võistlust duatlonis või triatlonis, mille
punktid arvestatakse koefitsendiga 1,0. Iga maa peab tasuma osalustasu 1000 € enne esimese
võistluse algust. Vastasel korral tema võistlused ei osale karikasarjas. Kinnitatud
võistluskalendri muutmine võib toimuda mitte hiljem kui 3 kuud enne võistlust. Vastasel
juhul on trahv 500 € või võistluse eemaldamine. Stardimaksud soovitavalt vastavalt distantsile
5 €, 10-15€ ja 20-30 €. Finaalvõistluse asukoht tuleneb soovist ja kõikide omavahelisest
kokkuleppest (2014-a- Riias). Ka võistluskalendri kokkupanemisel tuleb jälgida omavahelisi
suurvõistlusi ja rahvusvahelist kalendrit.
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Autasustamine: Iga võistlust autasustab korraldav maa vastavalt oma võimalustele (vältida
väärtusetute auhindade jagamist). Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse iga
vanusekategooria esikolmikuid karika ja hinnaliste kingitustega. Üldvõitjate hulka saavad
kuuluda ainult nende riikide sportlased, kes on tasunud osalustasu.
Korraldajatele: Inglise keelne juhend tuleb saata vähemalt kuu aega enne starti Baltic Cup´i
org.komiteele:
ukubar@gmail.com Org.komitee kinnitab lõpptulemusena registreeritud
võistlused ja avaldab võistluskalendri 2014. Kõik vaidlustatud küsimused tulevad arutusele ja
lahendatakse. Etteantud vanuseklassid on kohustuslikud
5. Audentese Spordikooli triatloni eriala 2014-2015 õppeaasta kandidaatide
esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Hetkel on Audentese Spordikooli õppima asumise soovi
avaldanud Henry Räppo, Kevin Vabaorg ja Johannes Sikk.
Rohkem infot:
Tiina Pallas, tel. 56-951593

