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ÕNNITLUSED Markole, kes võitis Uus-Meremaa Ironmani!
Talitriatloni Eesti meistrid selgusid Lähtel
Võistlussarja Triatlon Kõigile! soodusregistreerimine on alanud
Triatlonitreenerite kutseeksam
Noore sportlase preemia konkurss
Sisakaitseakadeemia kutsub sportlikke noori õppima

1. Marko Albert saavutas 1. märtsil Uus-Meremaa Ironmanil oma karjääri esimese
täispika triatloni võidu ajaga 8 tundi 17 minutit ja 33 sekundit.
Marko alustas oma tänavuse hooaja esimest täispikka triatloni täis jõudu ja tahtmist, väljudes
ujumisetapilt talle omaselt veest esimesena, läbides 3,8 km pikkuse distantsi 46 minuti ja 10
sekundiga.
Rattaetapil hakkas peagi sündmuste käiku dikteerima 10-meheline juhtgrupp, kuhu kuulusid
lisaks Markole ka hea ratturina tuntud prantslane Romain Guillaum, Uus-Meremaa Ironmani
10-kordne võitja Cameron Brown ning möödunud aasta võistluse parim Bevan Docherty. 180
km pikkuse rattadistantsi teisel poolel algas aga Marko soolo, kes grupi peagi endast maha
jättis ning konkurentide ees aegamööda, aga kindlalt edu suurendama hakkas. Rattasadulas
veedetud aeg 4:36:42 andis teise vahetusalasse sisenemisel järgnevate ees juba 6-minutilise
edu, mida Marko seekord käest ei kavatsenud anda. Ehkki jooksuraja esimesel kolmandikul
moodustunud ohtlik uus-meremaalaste kolmik Brown, Docherty ja Terenzo Bozzone püüdsid
Markole järele jõuda, polnud täna siiski nende päev särada. Tõsi, vahe küll jooksu lõppfaasis
vähenes, ent mitte piisavalt, et Alberti elu esimest Ironmani võitu vääratada.
"Selliseid päevi ei tule just tihti ette. Sain võimaluse ja võtsin sellest maksimumi. Nii kui
rattas minema sain, panin niipalju kui tuli! Edasine oli ellujäämise küsimus," rääkis Albert
vahetult pärast võistlust. "Tunne ei olnud kehva. Ujumine oli okei. Ratta alguses oli päris
jahe, aga katsusin sellest lihtsalt üle olla. Edasi läks välistemperatuur soojemaks ja enesetunne
ka paremaks. Eks igal Ironmanil ole viimased viis kuni seitse kilomeetrit väga rasked, kuid
täna teadsin, mis mind finišijoonel ees ootab: elu esimene Ironmani võit!"
Võiduajaga 8:17:33 triumfeerinud Albert edestas teisena lõpetanud Cameron Browni 4 minuti
ja 21 sekundiga. Kolmas oli Bozzone. Võistluse suurfavoriit, möödunud aasta esikohamees
Bevan Docherty katkestas 20 km enne lõppu. Naistest võitis Uus-Meremaa Ironmani
ülekaalukalt Meredith Kessler. Rajarekordiga 9:08:45 lõpetanud ameeriklannat ei pidurdanud
isegi rattakummi lõhkemine, mille vahetamisega paari minuti jagu aega kaotsi läks.
2. Vaatamata kehvadele lumeoludele ja varasemalt Eesti Triatloni Liidu poolt
avaldatud teatele, et tänavused talitriatloni Eesti meistrivõistlused üldse ära jäävad, suutis
Eesti talitriatloni hing ja ala edendaja Andres Kübar Tartumaal Lähtes võistlusteks vajaliku 1
km pikkuse suusaraja korda seada ja Eesti MV talitriatlonis ikkagi ära korraldada. Nii antigi
pühapäeval, 2. märtsil kell 13.00 Lähte Spordihoone juurest start tänavustele talitriatloni Eesti
meistrivõistlustele, kus osalejatel tuli võistlusdistantsidena läbida 3,6 km jooksu, 9 km
maastikurattasõitu ning 5 km suusatamist. Võistlusele andsid tooni kaks meie kangeimat
talitriatleeti - Urmas Utar ja Sander Linnus, kellest esimene näitas päeva parimat aega
jooksudistantsil, teine aga rattasõidus. Viimasele alale, 5 kilomeetrisele suusadistantsile,
läksid kaks kanget vastu 5,9 sekundilise vahega Linnuse kasuks. Kättevõidetud edu hetkel
Kuperjanovis sõdurielu elav Sander enam käest aga ei andnud ning kindlustas oma kolmanda
järjestikuse talitriatloni meistritiitli ajaga 47 minutit ja 4 sekundit. Utar kaotas võidumehele
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lõppkokkuvõttes 25 sekundiga. Kolmandana finišeerunud noorteklassi sportlane Henry Räppo
jäi maha juba peaaegu viie minutiga. Naiste meistriks tuli Greete Steinburg ajaga 55 minutit ja
33 sekundit. Teisena lõpetas Marliin Odamus ning kolmandana Maris Õispuu.
3. 21CC Triatloniklubi kutsub osalema võistlussarjas „Triatlon Kõigile!“:
http://www.21cc.ee/triatlonkoigile/
Võistlussarja kuuluvad 21CC Triatloniklubi poolt korraldatavad võistlused. Loodud
võistlussarja eesmärgiks on pakkuda triatlonisõpradele võistlemise võimalust varakevadest
sügiseni. Sel hooajal selgitatakse võistlussarja raames välja Eesti meistrid nii triatlonis kui
duatlonis.
Esimene võimalus stardijoonele asuda on juba 26.aprillil Jüris ja võistlussuve lõpetame 30.
Augustil Kiilis. Osalemisrõõmu jagub nii lastele, noortele, rahvasportlastele kui ka eliitklassi
võistlejatele.
Erinevad sarja võistlused annavad võimaluse punkte koguda Eesti Triatloni Liidu triatloni ja
duatloni karikasarjas. Triatloni võistluse põhidistantsidel on võimalus osaleda ka
võistkondlikult, kus iga osaala läbib üks võistleja.
Triatlon Kõigile! võistlustel on lastele võistlemine TASUTA ja erinevaid soodustusi ka
kohalike valdade sportlastele. Eelregistreerimine võistlussarja kodulehel on soodsam, kui
võistluspäeval kohapeal. Online registreerimine lõppeb kolm päeva enne vastavat võistlust.
Registreerides korraga kogu sarja võistlustele on märtsis registreerunutele soodustus -21%.
Soodsamad osalemistingimused kuni 1.aprillini, varane võistlushooaja planeerimine annab
võimaluse paremaks vormi seadmiseks!
Võistlustele registreerunutele pakub sarja rattapartner Rademar/Trek http://www.rademar.ee/
soodustusi võistluseelsel nädalal oma kauplustes ja võistluspäevadel võistluskeskustes.
Igal võistlusel autasustatakse vanuseklasside kolme paremat naist ja meest ning võistlussarja
lõppedes loositakse välja auhinnad nende vahel, kes osalevad kõigil neljal võistlusel!
REGISTREERI : http://www.21cc.ee/triatlonkoigile/
STARDIS NÄEME!
Võistlussarja Triatlon Kõigile! meeskond 21CC Triatloniklubi
www.21cc.ee, www.facebook.com/21CC.ee
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.
Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on laekunud 4 avaldust. Kutseeksamile on tulemas Geil
Siim ja Olve Palumägi Tartu Ujumisklubist ning Kaity-Marin Tiitmaa ja Karl Rauno Miljand
21CC Triatloniklubist.
5.
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi noore
sportlase preemiale ja võistkonnapreemiale.
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ja Nordea Pank kuulutavad välja
noore sportlase preemia kevadise taotlusvooru, kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. aprill
2014 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot. Teist korda on
võimalik esitada avaldusi ka võistkonnapreemiale, mille suurus on 3200 eurot.
Noore sportlase preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale
noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude
katteks või varustuse soetamiseks. Võistkonnapreemiale võivad kandideerida võistkonnad
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alates kahest liikmest (näiteks sõudemeeskond või - naiskond, võimlemisrühm,
jalgpallimeeskond või -naiskond jne). Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära
arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.
Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid,
spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed.
Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada:
kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;
noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);
kooli soovituskiri ja iseloomustus;
treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus;
põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või
treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).
Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi
preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi
nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli,
spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.
Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi abikaasa
allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050) või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee
Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu koostöös Nordea Pangaga välja kümnendat
korda. Võistkonnapreemiat antakse Nordea Panga toetusel välja teist korda.
Lisainfo: Piret Arukaevu, SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
Piret.Arukaevu@vpk.ee Tel.: +372 631 6202
6.
Sisekaitseakadeemia kutsub lahtiste uste päevale!
Juba neljandat aastat on akadeemiasse sisseastujail võimalik kandideerida kogu õppeaja
spordistipendiumile 700 eurot semestris, mis pakub ehk tippspordiga tegelejaile täiendavat
motivatsiooni õpingute jätkamiseks Sisekaitseakadeemias – politsei- ja piirivalve-, justiitsning finantskolledžis või sisejulgeoleku magistriõppes. See on lisaks tavastipendiumile, mida
meie kadettidele makstakse.
Neile, kellele ei ole võimalik eraldada kogu õppeaja stipendiumit, jääb võimalus õppeajal
kandideerida semestri spordistipendiumitele.
Päästekolledži päevases vormis kõrgharidusõpet sel aastal ei avata, päästeteenistuse erialast
huvitatuil soovitan õppimisvõimaluste infot küsida otse kolledžist.
Konkurss
kogu
õppeaja
spordistipendiumi
saamiseks
kuulutatakse
välja
vastuvõtudokumentide esitamise ajaks, mis kestab kuni 04.07.2014. Vaadake juunis
http://www.sisekaitse.ee/ska/akadeemiast/spordikeskus/spordistipendium/.
Konkreetsema huvi korral palun alaliidul või sportlasel endal akadeemi spordikeskusega
ühendust võtta. Et kandideerimist mugavamaks muuta, on soovijail võimalik enne
vastuvõtukatsete ametlikku algust ära teha kehalised katsed. Sel aastal toimuvad eelkatsed
juba 29. mail algusega kell 12 Tallinnas, Kase 61. Kõigil aladel lävendi täitnud ei pea siis
enam juulis kehalisi katseid tegema.
Kindlasti oleks akadeemias õppimisest huvitatuil mõistlik tulla osalema avatud uste päevale
19. märtsil kell 9:00. Täpsem info: http://www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/avatud-uksed/.
Rohkem infot:
Tiina Pallas, tel. 56-951593

