ETL treenerite ZOOM koosolek
Aeg: E 8.02.2021 kell 18:00 – 19:35
Osalesid: Margus Lepik, Marko Albert, Ago Arro, Indrek Hääl, Geil Siim, Margus Tamm, Tiina Angerjärv,
Hanna-Lisett Lubi, Maret Mets, Toomas Kutsar, Ain-Alar Juhanson, Johhanna Räppo, Kati Raudsepp,
Andres Kübar, Krista Savitsch, Hanno Kroon ja Tiina Pallas

Päevakorras: saavutussport aastal 2021.
Protokoll:
1.1. Lapsed ja Noored B – võistlemiskogemuste saamine Eestis ja võimalusel ka Balti karikasarjas.
Balti karikasarjas osalemise eelduseks on turvalisus. Kui poliitiline või meditsiiniline olukord ei võimalda,
siis 2021 Balti karikasarja etappidele ei sõideta.
Läti, Leedu, Valgevene ja Eesti Triatloni Liitude koostöös on Balti karikasari toiminud üle 10 aasta.
Valgevene on kaasatud ennekõike sealse alaliidu väga meeldivate inimeste ja nende noorte kõrge
sportliku taseme tõttu. Valgevene sportlaste kõrvalejäämise korral kogu sarja sportlik tase langeks.
Samuti on Valgevene huvitav kultuurilises mõttes, kuid sinna sõitmisel ootaksid lapsevanemad alaliidult
suuremat tuge.
Et Eestis on hästi toimiv kohalik karikasari, siis Eesti sportlaste huvi Balti karikasarjas osalemise vastu on
viimastel aastatel langenud. Balti karikasarja juhend ei toeta Eesti sportlasi, sest Eesti ja Balti karikasarja
etappide kuupäevad kohati kattuvad. Ettepanek on Balti karikasarja üldreeglid kohandada nii, et eestlastel
oleks suurem huvi osalemiseks: nt. sportlased ei peaks võistlema neljas erinevas riigis jne.
Balti karikasarja etappidel puudub oma visuaalne identiteet ja Eesti karikaetapid ei eristu Balti
karikaetappidest. Probleemiks on, et Balti karikasarja vanuseklassid erinevad Eesti karikaetappide
vanuseklassidest.
Kuidas meelitada triatloni juurde nooremaid lapsi kui karikasarjas osaleda lubatakse? Et nad tunneksid
ennast ka kaasatuna, oleks neile vaja pakkuda võistlemisvõimalusi jooksmises, aquatlonis, uju ja jookse
suvises versioonis vms. Tore oleks, kui väikestel lastel oleks võimalus osaleda linnalaagri põhimõttel
toimuvas nn. triatloni suvelaagris, kus tuntud tegijad tutvustavad alade kaupa triatloni. Võiks mõelda
mobiilsete telkide püstitamisele linnadesse, kus ETL karikaetapp on toimumas. Kelle vastutus on uute
laste spordiala juurde toomine? Siin vajaks korraldaja alaliidu tuge.
1.2. Lastele on klubide ülese treeninglaagri korraldamine vajalik ja ühistreenimine on oluline.
Treener Geil Siim on jätkuvalt nõus korraldama lastele ühislaagrit Kuperjanovi ÜJP-s. Vastav kokkulepe
Eesti Kaitseväega on saavutatud ja laagrit on võimalik organiseerida 24. juunist kuni uute sõdurite
saabumiseni juulis.
Geil Siim kaasab ühislaagrisse erinevate alade treenereid ja saadab kutsed laagris osalemiseks kõigile
Lapsed E, D ja C vanuseklasside sportlastele, kes 2020 ETL karikasarja kokkuvõttes saavutasid I – VI koha.
Laagri korraldamist aitab rahastada ETL.
1.3. 2006-2004.a. sündinud (Noored B vanem vanus ja Noored A):
võistlemine Eestis, Baltimaade MV, välisvõistlustest Youth vanuserühma EM Türgis Alanyas 30.0902.10.2021.a.
2021 ETL karikasari pakub suurepäraseid võistlemisvõimalusi.
Baltimaade meistrivõistlustele Minskisse sõidetakse ainult juhul, kui poliitiline olukord seda võimaldab.
Kui Minskisse võistlema minek on võimalik, siis tellib ETL ühise bussi ja viisad.
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1.4. Eestit esindava võistkonna valimine Youth EM-ile Alanyasse.
Eestit esindava võistkonna määramise kriteeriumid kinnitab ETL juhatus peale treenerite arvamuse
hääletust.
Hääletusele lähevad 2 varianti:
1. kas
Youth EM-il
Eestit
esindava
võistkonna
liikmed
kinnitatakse
Valgas
Eesti MV saavutatud tulemuste põhjal : Eestit esindama sõidavad 1. ja 2. koha võitnud
sportlased; 3. koha saavutanutel on võimalus (kui Eesti saab lisa stardikoha) sõita oma
vahenditega;
2. kas Youth EM-il Eestit esindava võistkonna liikmed kinnitatakse peale Elva triatloni, kusjuures
Valgas Eesti MV 1. koha võitnud sportlane saab kindlasti koha võistkonnas ja 2. (ning lisa
stardikoha saamisel 3. ) sportlane otsustatakse treenerite koosolekul 2021 hooaja jooksul
saavutatud tulemuse põhjal.
1.5. 2004-2002 Noored A ja juuniorid:
võistlemine Eestis, Baltimaade MV, Riia Euroopa KV etapp juunioritele ja supersprindi EM, Kitzbühel 1820.06.2021.
Eestis võistlemiseks on noortel suurepärased võimalused, nad saavad startida erinevatel distantsidel, nii
tuulessõiduga kui ilma toimuvatel võistlustel.
Kitzbühelis Eestit esindava võistkonna kinnitamisel võetakse aluseks 2020 ETL karikaetappide ning Uju ja
jookse etappide tulemused. Uju ja jookse võistlused näitavad arengut. Üldiselt on sportlaste tase teada.
Kui tuleb keegi uus suurüllataja ja võidab nt. Uju ja jookse võistlustel seniseid peafavoriite, siis võetakse
aluseks ikka ka triatlonivõistlustel saavutatud tulemused.
Treenerite kokkusaamine toimub 9. mail Rakveres, peale Uju ja jookse etappi.
1.6. 2001-1998 U23 – ootame ettepanekuid võistluste osas sportlaste treeneritelt.
ETL-i poolt U23 supersprindi EM Kitzbühel 18-20.06.2021
U23 MM Edmontonis Kanadas 17-22.08.2021?
U23 vanusekategoorias on Merili-Mai Kivimets, Henry Räppo, Kevin Vabaorg jt.
Kui keegi Eesti U23 sportlastest jõuab ITU rankingutabelis nii kõrgele kohale, et saab õiguse startida
standarddistantsi
Euroopa
meistrivõistlustel,
siis
ETL
toetab
nende
osalemist.
1.7.
Materiaalse
toetuse
taotlemise
kriteeriumid
leitavad
ETL
kodulehel:
http://www.triatlon.ee/upload/fck/2021_ETL-toetuse-taotlemise-kriteeriumid-1.pdf
Otsuse taotluse rahuldamise kohta teeb ETL-i juhatus, kusjuures Marko Albert otsustamisel ei osale.
1.8. Planeeritav ühislaager
Rahvusvaheline triatlonilaager toimub 19-25.07.2021 Keilas koostöös Läti ja Soome koondistega. Eestist
osalevad 10 triatleeti (5 poissi ja 5 tüdrukut), vanuseklassides Noored B ja Noored A (ehk 2007-2004).
Kokku on Keila hostelis 43 kohta, see seab suurema arvu riikide kaasamisele piirid.
Mõeldav on, et treeninglaagris osalevad ka Leedu ja Norra noored triatleedid.

Koosolekut juhatas Marko Albert
Protokollis Tiina Pallas
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