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Teemad:
1. ETL 2013 hooaja pidulik lõpetamine
2. ETL üldkoosolek
3. Kirill Kotšegarov saavutas Florida Ironmanil suurepärase tulemuse
4. Koolitused - Projektide juhtimine ja aruandluse koostamine, rahastamisvõimalused
5. ETL juhatuse koosoleku otsused
ETL hooaja pidulik lõpetamine toimub laupäeval, 23.novembril 2013
Paide Kultuurikeskuses aadressil Paide linn, Pärnu tn.18 kell 17:00.
Päevakord:
1.
2013.a.hooaja kokkuvõte
2.
Sponsorite tänamine
3.
Eetikakoodeksi ja aukohtu tutvustamine
Tantsulaste esinemine
4.
Auliikme nimetuse omistamine
5.
Sõnavõtud (Rene Meimer, Enn Kübar, jt.)
6.
Karikavõitjate autasustamine
7.
2013.aasta parima nais- ja meessportlase ning treeneri autasustamine
8.
Vestlusring
Oodatud on kõik triatlonihuvilised.
1.

ETL üldkoosolek toimub laupäeval, 23.novembril 2013 Paide
Kultuurikeskuses aadressil Paide linn, Pärnu tn.18 kell 15:30
Päevakord:
1.
2013.a.hooaja kokkuvõte
2.
Eetikakoodeks (aukohtu statuudi) vastuvõtmine
3.
Aukohtu liikmete kinnitamine
4.
ETL 2014.a. vanuseklasside muutmisettepaneku arutelu
5.
Põhikrja muudatusettepanekute arutelu (liikmemaksu tasumise tähtaeg, juriidiliste liikmete volitamise kord)
6.
2014.a. plaanidest
7.
Sõnavõtud ja küsimused
Kutsed ETL juriidilistele liikmetele on saadetud.
2.

Laupäeval, 2. novembril toimunud Florida Ironmanil saavutas Kirill
Kotšegarov 6. koha ajaga 8:09:03.
Kirill ujus 3,8 km 47.ajaga, ent hakkas rattaetapil kiiresti ettepoole pedaalima. Vaid napi
neljandiku rattadistantsiga oli Kirill tõusnud juba 16. kohale ning 180 km pikkuse rattaetapi
lõpuks oli meie mehest eespool veel vaid enamuse ajast võistlust juhtinud Andrew
Starykowicz. Hirmkõva ratturina tuntud ameeriklane läbis seejuures rattadistantsi 4 tunni ja 2
minutiga, parandades ühtlasi ka enda nimele kuulunud Ironmani rattaetapi tippmarki.
Maratonijooksu algfaasis ei saanud Kirill, võrreldes mitmete jälitajatega, koheselt head hoogu
sisse ning langes kiiresti seitsmendaks. Jooksuetapi teises pooles tõusis Kirill kuuendaks.
Kirilli lõppaeg 8:09:03 tähistab ühtlasi nii mehe isiklikku rekordit kui ka Eesti läbi aegade
teist tulemust Ironmani distantsi läbimisel. Marko Alberti nimel olevast Eesti rekordist jäi
Kotšegarovit lahutama kõigest 45 sekundit. 2011. aastal Kärteni Ironmanil Austrias oli Alberti
ajaks toona 8:08:18. Kirilli enda senine rekord pärines nelja aasta taguselt Florida Ironmanilt,
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mil lõpunumbriteks olid 8:24:29. Florida Ironmani võit läks hispaanlasele Victor Del
Corralile, kes neli kilomeetrit enne lõppu möödus Starykowicz´ist ning lõpetas võiduajaga
7:53:12. Seejuures suutsid alla kaheksa tunnist lõppaega näidata kõik esikolmiku mehed.
Teisena lõpetanud Starykowicz´il oli see 7:55:22 ning kolmanda koha mehel Filip Ospaly´l
7:58:44. Naiste parim, Hollandit esindav Yvonne Van Vlerken, jõudis finišisse
üldkokkuvõttes 26ndana, võistluse läbimiseks kulus tal 8:43:07.
20. novembril toimub Tallinnas MTÜ ja avalikule sektorile suunatud
intensiivkoolitus "Projektide juhtimine ja aruandluse koostamine".
www.projektid.ee/koolitused-2/projektikirjutamise-koolitus/
4.

21. novembril toimuvad kiirkoolitused rahastamisvõimalustest äriplaanidele ning MTÜ
ja avaliku sektori projektidele Pärnu hotellis (Rüütli 44)
11.00-12.30 Ettevõtlustoetused alustavale ettevõttele
13.00-14.30 Ettevõtlustoetused tegutsevale ettevõttele
15.00-16.30 Rahastusvõimalused MTÜ ja avalikule sektorile
Ettevõtluse suunal saad teada järgmistest võimalustest:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (sh stardi- ja kasvutoetus, arendustöötaja kaasamise toetus,
innovatsiooniosak), Töötukassa, SA Innove, Keskkonnainvesteeringute Keskus
(keskkonnaprogramm) jt.
MTÜ/avaliku sektori suunal tutvud:
Kultuuri toetused (Kultuurkapital, Rahvakultuuri fond, Hasartmängumaksu Nõukogu)
Koostööprojektid (Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused ja territoriaalse koostöö
programmid)
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse toetused
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused (reisitoetus, heade ideede programm)
Riskigruppide toetuseks suunatud toetused (SA Dharma, Päikeselille fond, Avatud
Eesti fondi Kriisiprogramm) jt.
ETL juhatuse koosolekul 5. novembril otsustati esitada Eetikakoodeks
ettevalmistatud kujul ETL üldkogule kinnitamiseks. Eetikakoodeks peaks saama
Aukohtu statuudiks. Anda klubidele võimalus teha ettepanekuid Aukohtu
liikmekandidaatide esitamiseks.
ETL 2014.a. vanuseklasside muutmisettepanekute ja ETL Põhikrja muudatusettepanekute
arutelud võtta ETL üldkogu päevakorda. Põhikirjast tulevad arutlusele liikmemaksu tasumise
tähtaja ja juriidiliste liikmete volitamise korra kehtestamise teemad.
2013.a. parim naistriatleet on Kaidi Kivioja, parim meestriatleet on Marko Albert, parim
treener on Jüri Käen.
ETL 2014.a. võistluskalendri kinnitamise tähtaeg on 30. november. Hetkel on laekunud ETL
karikaetappide ja Eesti MV korraldustaotlusi 5 duatloni EKV etapile, 6 triatloni EKV etapile,
1 krosstriatloni Eesti MV-le, 1 talitriatloni Eesti MV-le. ETL juhatuse otsusega võlgnikele
karikaetapi korraldamisõigust ei anta.
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Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

