
ETL juhatuse  koosoleku Nr. 2  protokoll
Aeg:  N 5.03.2020 
Osalesid: ETL president Margus Lepik, ETL juhatuse liikmed Geil Siim, Marko Albert,  Marek Antoniak,
Urmas Laur, Jaanus Juss  ja  peasekretärTiina Pallas

Päevakorras:
1. Vastuseks ETL kohtunike ja korraldajate nõudmistele
2. Ajavõtt ETL 2020 karikasarjas ja Eesti meistrivõistlustel
3. ETL liikmelisus
4. EOK presidendi ja täitevkomitee valimised
5. Jooksvad küsimused

Protokoll:
1. ETL juhatus jääb oma ettepaneku juurde ja soovib anda noorte B ja A klassi neidudele võimalust
arendada oma tuulessõidu oskusi Eestis toimuvatel triatlonivõistlustel.
ETL juhatus tunnistab,  et  2020 ETL karikasarja etappide korraldamisõiguse taotluste esitamise ajal
(oktoobris 2019) ei olnud korraldajatele teada antud, et alaliidu juhatus soovib sellist muudatust ellu viia
ja antud teemat ei arutatud läbi ka enne 2020 ETL karikasarja üldjuhendi kinnitamist. Sellest tulenevalt
ei  ole see reegel 2020.a. ETL karikaetappidel  elluviimiseks kohustuslik,  vaid on soovituslik nendele
korraldajatele, kes on nõus antud ettepanekuga kaasa tulema. 

Kõigil  triatloni-  ja  duatlonivõistlustel  on  kõige  tähtsam  ohutus.  Laste  võistlustel  stardikorralduse
muutmise ettepanek oli lõpuni läbi mõtlemata. Kui ETL karikasarjas olevatele duatlonivõistlustele sobib
selline stardikorraldus, kus enne stardivad poisid ja hiljem tüdrukud, siis triatlonivõistluste korraldajate
hinnangul  see  ei  sobi  ja  ETL  juhatus  on  nõus,  et  Laste  võistluste  stardid  antakse  viitstartidena
korraldaja  võimalustest ja traditsioonidest lähtuvalt. 

Ajalimiitide kehtestamise eesmärk ei  saa olla see,  et sportlasel ei  võimaldata distantsi  lõpetada.  Et
korraldajad ja kohtunikud on ühel meelel, et 2019.a. ajalimiidid olid piisavad, siis ETL juhatus kinnitab
ajalimiitideks:
Lastedistantsil   35 minutit
Supersprindi distantsil 1h 10 minutit 
Sprindidistantsil 2h
Olümpiadistantsil  4h

2.  Eesti  Triatloni  Liit  soovib  jätkuvalt  toetada  ETL  karikaetappide  ja  Eesti  MV  korraldajaid  ühtse
ajavõtuteenuse pakkumisega.
Et 3-aastane ajavõtu koostööleping Tolknet OÜ-ga on lõppenud, siis 2020.a. ajavõtupakkumise tegid 2
pakkujat:
1) MTÜ Karksi Sport – sooviga aega võtta 2 ETL karikaetapil: Karksi-Nuia ja Valgjärve triatlonil;
2)  Tolknet  OÜ  –  sooviga  aega  võtta  10  ETL  karikaetapil  +  Pärnu  Jõe  krosstriatloni  Eesti
meistrivõistlustel.
OTSUS:  Sõlmida  1-aastane  koostööleping   Tolknet  OÜ-ga  kõigi  11  võistluse  ajavõtuks,  kusjuures
Tolknet OÜ võib delegeerida teenuse osutamise osadel etappidel MTÜ-le Karksi Sport.
ETL poolt tasutakse kuni 200 osaleja ajavõtt. Suuremate võistluste korral, kus osalejaid on rohekm kui
200, tasub  korraldaja ülejäänud  (201+) sportlase ajavõtu ,  iga  registreerunud võistleja eest 2.20.- €
Kahepäevase ürituse puhul (Pärnu triathlon Weekendil) jääb korraldaja kanda ka ajavõtu meeskonna 3
inimese majutuse kulu.

3. MTÜ JooksMatkad, juhatuse liige Toomas Ellmann, soovib astuda Eesti Triatloni Liidu liikmeks.
OTSUS: Võtta MTÜ JooksMatkad (Reg. 80577736)  Eesti Triatloni Liidu liikmeks.

4. EOK presidendivalimised toimuvad 15.04.2020.
Oma soovist EOK presidendiks kandideerida on teada andnud Urmas Sõõrumaa, Toomas Tõniste ja 
Jaanus Kriisk.



(ETL juhatuse koosoleku ajal tuli teade, et Jaanus Kriisk taandas oma kandidatuuri.)

OTSUS: ETL paneb EOK presidendikandidaatidele kokku kirjalikud küsimused, mille vastuseid me 
uuelt presidendilt ootame. 

Esitatavad küsimused:
1.  kuidas  kommenteerite  seda,  et  olümpiaalana  on  ETL jäänud  ilma  igasugusest  noortetoetusest?
ETL on teinud kõik endast oleneva, et tagada ala jätkusuutlik areng ning on pööranud suurt tähelepanu
noortega tehtava töö tulemuslikkusele.  Meie laste ja noorte arv,  kes triatlonitreenerite juhendamisel
harjutavad  ja  võistlustel  osalevad,  ei  ole  aastatega  langenud.
Kultuuriministeeriumi Määruse alusel arvutati ETL-le 2020.a. noorteraha  üle 2 korra vähem kui 2019.a.
ja üle 5 korda vähem kui 2018.a. Et Määrus sätestas ka miinimumsumma, mis väljamaksimisele kuulub,
siis  otsustati  Triatloni  Liidu  arengut  toetada  0.-  euroga.  Sellega  on  pandud  alaliit  väga  raskesti
ületatavate takistuste ette.  Võrreldes suurte alaliitudega on ETL ilmselgelt  ebavõrdses olukorras ka
saavutuspunktide kogumisel. Kui suurtel alaliitudel on võimalus tiitlivõistlustel võistelda erinevatel aladel
(nt.  kergejõustikus),  distantsidel  (nt.  ujumises),  kaalukategooriates  (nt.  maadluses)  jne.,  siis
triatloninoortel on hooaja jooksul ainult 1 Euroopa MV stardivõimalus. Kuid Määruses käsitletakse kõiki
alasid  samade  kriteeriumite  järgi  ega  arvestata  eripäraga,  et  arvesse  mineva  1  tiitlivõistluse
stardivõimaluse  korral  on  väga  keeruline  saavutusspordi  punktidele  kandideerida.

2. kas peate õigeks laste ja noorte varajast spetsialiseerumist?
Triatlon  pakub  oma  treeningutega  võimalusi  noorte  mitmekülgseks  arenguks.
Kuid vastupidavusalade sportlaste ettevalmistus on väga pikk protsess.

3.  kas  peate  võimalikuks  Spordiregistris  kajastada  laste  ja  noorte  osalemist  mitme  spordiala
treeningutel?
ETL  teeb  igakülgset  koostööd  ujumis-,  jalgratta-  ja  kergejõustikuklubidega,  kelle  noored  osalevad
võistlusperioodil triatlonilaagrites ja -võistlustel. Meil on ellu kutsutud alade ülene laste ja noorte arengut
jälgiv  noortesari  "Uju  ja  jookse",  mis  on  noorte  hulgas  väga  populaarne  jne.
Spordiregistris  kajastatav  triatloni  harrastajate  arv  ei  vasta  tegelikkusele,  sest  väga  suur  hulk
triatlonilapsi ja -noori  on kirjas ujumisklubide (jt.  klubide) liikmetena,  kuigi need samad klubid on ka
Triatloni  Liidu  liikmed.

4. kas peate oluliseks spordialade mitmekesisust Eestis?
Hetkel  tundub,  et  triatlon  on  sattunud  "väljasuretatavate"  spordialade  hulka.

5. mida olete teinud selleks, et tippsportlastel oleks tagatud sotsiaalsed garantiid? 

Täitevkomitee on EOK juhatus, kuhu kuulub 18 hääleõiguslikku liiget: president, kaks asepresidenti ja
14 täitevkomitee liiget. Täitevkomiteel on erinevaid vastutusi, sealhulgas viib ellu täiskogu ja esindajate
kogu otsuseid, teostab EOK strateegilist juhtimist ja arendustegevust, kiidab heaks ja esitab täiskogule
kinnitamiseks  majandusaasta  aruande  ja  järgmise  aasta  eelarve  projekti,  otsustab  EOK vahendite
kasutamise esindajate kogu poolt kinnitatud eelarve piires, koordineerib EOK liikmetevahelist koostööd
ja lahendab vaidlusküsimusi ning otsustab muude täitevkomitee pädevusse antud küsimuste üle.

OTSUS: Eesti Triatloni Liit esitab EOK täitevkomitee liikme kandidaadiks endise kultuuriministri Indrek
Saare.

5. ETL juhatus kuulutab välja 2020 ETL üldkoosoleku toimumise IRONMAN 70.3 Otepää triatloni ajal  
Pühajärvel. Täpsem toimumise aeg selgub osapooltega läbirääkimiste käigus. 

Koosolekut juhatas Margus Lepik
Protokollis Tiina Pallas


