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1. Talitriatloni MM-il Itaalias Cognes 15.02.2014 võitis eestlane Heiko Sepp
M30-34 vanuseklassis hõbemedali.
Jõgevamaalt pärit Heiko Sepal õnnestus enda vanuseklassis näidata päeva kiiremaid aegu nii
3,7 km pikkusel jooksuetapil kui ka 6 km pikkusel suusadistantsil. Heikol jäi MM kuld
saamata ainult ratta tehniliste rikete tõttu, sest laenatud jalgrattal käigud korralikult ei
töötanud ja tehnilisel rattarajal kogunes rattaga kaotust itaallasele Davide Gabardole lõpuks
37 sekundit. Heiko lõppajaks märgiti protokolli 49 minutit ja 56 sekundit.
Meeste eliitarvestuses pakkusid haarava lahingu itaallane Daniel Antonioli ja venelasest
kolmekordne talitriatloni maailmameister Pavel Andreev. Sarnaselt möödunud aastasele MMile läks Antonioli 6-kilomeetrise jooksuetapi käigus peagi juhtima, samas kui venelane oli
samavõrra kiirem jällegi 12-kilomeetrisel rattadistantsil. Nii jäi võrdsete heitluses kõik 9kilomeetrise suusaetapi otsustada. Kiire tegutsemisega vahetusalas pääses esimesena
suusarajale Andreev ja ehkki alavahetusele kulunud aeg oli itaallase omast vaid napid kolme
sekundi jagu nobedam, oli see kokkuvõttes siiski piisav, et Antonioli ees 1-sekundilise eduga
kuldmedalile tulla. Nüüdsest juba neljandat korda maailmameistriks kroonitud venelase
võiduajaks märgiti 1:03:39, Antonioli oli ajaga 1:03:40 teine ning Venemaad esindav Dmitriy
Bregeda ajaga 1:04:19 kolmas. Naiste arvestuses võttis ülivõimsa võidu norralanna Borgid
Lovset, kes edestas hõbedale tulnud venelanna Olga Parfinenkot ja tšehhitar Sarka
Grabmullerovat enam kui kahe minutiga.
2. Seoses ilmaoludega oleme sunnitud välja kuulutama muudatused Eesti triatloni
võistluskalendris:
L 22.02.2014 Keila talitriatlon - JÄÄB ÄRA
L 22.02.2014 Võrtsjärve uisuduatlon - toimub ainult UISUTAMINE
P 23.02.2014 Jõulumäe talveduatlon - toimub nagu planeeritud
E 24.02.2014 Saunapunkti talitriatlon, Eesti MV - JÄÄB ÄRA
3. Eesti Kultuurkapitali 2014.a. I taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on täna,
20.02.2014. Taotlemise tingimused:
- kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 10% (projekti
eelarves ja tegelikus täitmises);
- aruandes tuleb esitada projekti tegelikud tulud ja kulud vastavalt taotluses esitatud eelarvele;
- stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat (logo) üritustel,
võistlustel, näitustel jm ning trükistes, infomaterjalides jm.
Kultuurkapital ei eralda stipendiume:
- ebaselgelt ja/või puudulikult vormistatud projektidele;
- aruandevõlglastele ja võlglastele;
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- aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse
jooksul, st. kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
- eraisikust taotlejatele, kellega seotud juriidilised isikud (taotleja on juriidilise isiku
juhtorganites) on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased;
- juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees
aruandevõlglased ja/või võlglased;
Kultuurkapital ei toeta:
- taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
- päevarahasid;
- vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi;
- heategevusprojekte (nt. heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmine);
- traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike
ürituste korraldamist;
- ehitus- ja renoveerimistöid v.a. riiklikult tähtsad kultuuriobjektid (EKS §2 p 5)
4. Eesti Triatloni Liidu kutsekomisjon kuulutas välja triatlonitreeneri EKR-3,
EKR-4 ja EKR-5 kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami. Eksam toimub 08. aprillil 2014. a.
algusega kell 14:00 Tabasalu Spordikompleksis.
Kvalifikatsiooni taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
• vormikohane avaldus
• isikut tõendava dokumendi koopia
• haridust tõendava dokumendi koopia
• täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad
• vormikohane tööalane CV
• kutseomistamistasu maksekorralduse koopia
Nõuetekohased dokumendid palume esitada hiljemalt 03. märtsiks 2014. a. : info@triatlon.ee
Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi kolme nädala jooksul, lähtudes järgmisest
korrast ja nõuetest:
• esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja;
• puudulikult täidetud ja/või puuduvate dokumentide korral annab kutsekomisjon
taotlejale puuduste kõrvaldamiseks aega kuni üks nädal;
• taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda
täiendavaid dokumente;
• kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi
vaatamata;
• kutsekomisjonile esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata;
• makstud kutseeksami tasu ei tagastata;
Kutsekomisjoni poolt läbivaadatud dokumentide alusel otsustatakse taotleja lubamine
eksamile ning taotlejale saadetakse vastav kutse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
mitte hiljem kui kolm nädalat enne väljakuulutatud hindamise toimumise aega.
Kutseeksami tasu määrad on järgmised:
- EKR-3 tase 32,- EUR;
- EKR-4 tase 38,-EUR;
- EKR-5 tase 45,- EUR.
Kutseeksami tasu palume kanda Eesti Triatloni Liidu SEB kontole: a/a 10220057342015.
Selgitusse palume märkida: treener + tase; ees- ja perekonnanimi.
Lisainfo: Tiina Pallas, tel. 56 951593, e-mail info@triatlon.ee
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5. Eeloleval kevadhooajal toimuvad üldainete tasemekoolitused järgnevalt:
Nooremtreener, tase 4, 28.veeb. - 02.märts, 14.-16.märts 2014, Tartu Ülikooli Kehakultuuri
teaduskond, Jakobi 5, Tartu
Nooremtreener, tase 4, 4.-6.aprill; 2.-4. mai 2014, Tallinna Ülikool, Tondi tn. 55, Tallinn
Abitreener, tase 3, 11.-13.aprill 2014, Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskond, Jakobi 5,
Tartu
Venekeelne koolitus:
Abitreener, tase 3, 25-27. aprill 2014, Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn
Venekeelsed Nooremtreener tase 4 ja Treener, tase 5 koolitused on planeeritud sügistalvisesse perioodi.
Nagu varasematel aastatel saavad huvilised alaliidu heakskiiduga osaleda kursustel
soodushinnaga, mis on kõigil tasemetel 60€.
Kõige ajakohasem koolitusinfo: http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused
6. EAS avas uue ettevõtlikkusprojektide konkursi.
Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse
tõstmisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus on
vahemikus 1 600 – 10 000 eurot.
Projekti sihtgrupiks võivad olla:
õpilased (1.-12. klass) ja üliõpilased (sh kutsekoolide õpilased)
potentsiaalsed alustavad kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjad (ettevõtjad, kelle ärimudel
eeldab müügitulu ekspordist ettevõtte kolmandal majandusaastal vähemalt 20% kogu
müügitulust ja ettevõtja prognoosib müügitulu kasvu kolmel majandusaastal vähemalt 30%
aasta kohta, jõudes kolmanda majandusaasta lõpuks müügituluni vähemalt 120 000 eurot).
Projekti sisuks võib olla:
valdkondlike koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise kontseptsioonide väljatöötamine,
testimine ja arendamine;
koolituste, seminaride, töötubade, avalike esinemiste, konverentside, messide ja näituste
ettevalmistamine, läbiviimine, neil osalemine ja tulemuste levitamine;
valdkondlike koostöövõrgustike, ümarlaudade või muude koostöövormide algatamine ning
nende tegevuse korraldamine;
konkursside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine;
publikatsioonide, info- ja infomaterjalide koostamine, täiendamine, tootmine ja levitamine
ning sihtgrupi teavitamine (sh elektroonilise meedia kaudu);
teavituskampaaniate, sh meediakampaaniate ja teadlikkuse tõstmisele suunatud ürituste
ettevalmistamine ja korraldamine, teabevahetuse edendamine;
teavituskeskkondade loomine, arendamine ja haldamine;
tele- ja raadiosaadete tootmine ja edastamine ning sihtgrupi teavitamine;
õppereiside korraldamine ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine.
Iga taotleja saab esitada konkursile kuni 2 projekti. Taotleja juriidilisele vormile pole
piiranguid seatud. Programmi kogueelarveks on 60 000 eurot, millest õpilaste ja üliõpilastega
seotud projektidele läheb 40 000 eurot. Omafinantseering pole nõutav.
Projektide esitamise tähtaeg on 05.03.2014.
http://www.projektid.ee/eas-avas-uue-ettevotlikkusprojektide-konkursi/
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7. Euroopa Triatloni Liit ja Rahvusvaheline Powerman Assotsiatsioon kutsuvad
duatlonisõpru 12.-13.04.2014 Hollandisse Horst duatlonile, Euroopa Meistrivõistlustele
sprindis ja pikal distantsil. Soodusregistreerimine lõpeb 28.02.2014.
Euroopa MV pikal distantsil toimuvad 15km jooksu (6 ringi)/ 60km rattasõitu (3 ringi) /7.5km
jooksu (3 ringi) eliidile ja vanusegruppidele.
Euroopa MV sprindidistantsil toimuvad 5km jooksu (2 ringi)/ 20km rattasõitu (1 ring)/ 2.5km
jooksu (1 ring) vanusegruppidele, U23, paraduatleetidele ja kõigile avatud klassis.
Rohkem infot: http://www.powerman.nl/
Euroopa MV registreerimine käib läbi Eesti Triatloni Liidu: info@triatlon.ee
8. ETU võistluskomisjonis (race comission´is) käib arutelu ETU võistluste
tulevikust. Palun kõigil ETL klubidel oma arvamust avaldada, kuidas ETU võiks oma
võistlustega edasi areneda. Kas peate vajalikuks hakata tulevikus korraldama Euroopa MV ka
sprindidistantsil, mida arvate Euroopa Klubide karikavõistlustest, kuidas kehtestada uus
Euroopa riikide edetabel juuniorite rankingusüsteemi baasil?
Arutelu käigus on seni on välja pakutud ETU kalendrisse 3 uut võistlust:
ETU Elite Sprint Championship
ETU U23 Sprint Championship
ETU Young Juniors (16-17) Sprint Championship
Loodetakse luua võimalus ka noortele (lühematel distantsidel) tiitlite nimel võistelda. Seni on
noortel Euroopa MV ainult teatetriatlonis ja väikeste riikide jaoks on võistkondlikult edu
saavutada väga raske.
2014 ETU kalendris on 9 juuniorite võistlust, millest mõned on Eliidiga koos ja mõned
omaette võistlused. Eesmärk on suunata alaliitude tähelepanu juunioritele ja suurendada
osalejate arvu.
ETU klubide karikavõistlused (Champion´s Leage) võiksid toimuda meeskondliku
eraldistardina, s.t. kogu riigi võistkond võistleb koos. Võistkond stardib koos ujuma, sõidab
jalgrattaga meeskonnasõitu ja lõpetab jooksu koos. Prantsusmaal ja Hollandis on seda
proovitud. Kas meie Eesti klubidele võiks olla selline võistlusviis huvitav?
Enrique Quesada arvas, et Euroopa riikide edetabel peaks baseeruma ETU juuniorite
individuaalsel rankingusüsteemil. Riikide rankingu määrab oma riigi 2 (või 3) parima nais- ja
meesjuuniori punktide summa. Auhinnaraha (10000,- eurot) jaguneks protsentuaalselt
vastavalt saavutatud kohtadele kas 3 või 5 vahel alljärgnevalt:
Position Top 5
Top 3
1
30%
50%
2
25%
30%
3
20%
20%
4
15%
5
10%
Arvesse läheksid kõikidel ETU juuniorite karikaetappidel kogutud punktid. Kokkuvõttes
saaksid punkte kõik riigid, kes osalevad.
Teise võimalusena oakuti välja, et arvesse peaksid minema kas 3 või 4 parimat tulemust.
Mida arvate teie? Palun saatke oma arvamused: info@triatlon.ee
Rohkem infot:
Tiina Pallas, tel. 56-951593

