
 
 
 
 
 
 
 
ETL juhatuse  Nr.3 koosoleku protokoll  
Koht: Maakri 25, Tallinn 
Aeg:  3.02.2021 kell 11:00 – 13:15 
Osalesid: Margus Lepik, Geil Siim, Marko Albert, Marek Antoniak, Jaanus Juss, Robert Kitt, Indrek 
Hääl, Ago Arro  ja Tiina Pallas 
 
Päevakorras: 
1. 2021 ETL karikasarja üldjuhend 
2. 2021/22 õ.-a. Audentese spordigümnaasiumisse kandideerimine  
3. Ideede kogumine toetajate leidmiseks 
 
Protokoll: 

1. Arvestades 28.01.2021 toimunud ETL võistluste korraldajate, kohtunike ja treenerite arvamust,  
avada 2021.a. PRO klass ainult Valgas, triatloni Eesti meistrivõistlustel.  

Nimetada PRO klass “absoluutklassiks” ja võimaldada neil startida enne vanuseklassi sportlasi eraldi 
lainena. Absoluutklassis võistelda soovivad sportlased teevad enda valiku enne Eesti MV-tele 
registreerimist: vanuse alumiseks piiriks on 18 a. ja  ülempiiri ei kehtestata (2003 a. ja varem sündinud).  
Absoluutklassis võistlemiseks kehtib oma vanuseklassi litsents. 
Absoluutklassi võitja kroonitakse 2021 Eesti absoluutseks meistriks ja absoluutklassi esikolmikutele 
(naised ja mehed) makstakse auhinnaraha. 
2021 ETL karikasarja punkte absoluutklassi sportlased ei saa.  
 
OTSUS: Kinnitada 2021 ETL karikasarja üldjuhend. 
 

2. Välja on kuulutatud konkurss 2021/22 õ.-a. Audentese spordigümnaasiumi 9. - 12. klassi 
kandideerimiseks.  Audentesesse õppima asumise eelduseks on õppursportlase kuulumine oma 
vanuseklassi rahvuskoondisesse või selle liikmekandidaadiks olemine. 
 

Triatleedid, kes soovivad oma õpinguid ja treeninguid jätkata Audentese spordigümnaasiumis, peavad 
saatma oma sooviavaldused Eesti Triatloni Liitu e-maili teel (info@triatlon.ee) 28.veebruariks 2021.a.  
Vastuvõtutingimused:   :                                                                                                                                            
Audentese spordigümnaasiumi riiklikule õppekohale võetakse õpilasi vastu Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Audentese vahel sõlmitud õppursportlaste koolitamise hankelepingu alusel. 
Õpilaskandidaatide nimekirjade koostajaks on spordialaliidud, kes esitavad need kinnitamiseks Eesti 
Olümpiakomiteele (EOK). Seejärel edastab EOK kinnitatud koondnimekirja Audentese 
spordigümnaasiumile.                                   

Vastuvõtupäeval peavad EOK kinnitatud koondnimekirjas olevad õpilaskandidaadid                                                                                                  
1) täitma enne 20. aprilli Audentese kliendikeskkonnas  elektroonilise sisseastumisavalduse ;                                                                                                                                   
2) läbima vastuvõtupäeval vestluse ning tegema taseme määramiseks inglise ja eesti keele ning 
matemaatika testi. 
Vastuvõtupäevale tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument; klassitunnistuse koopia (kohapeal koopiat 

teha ei saa); e-kooli hinnetelehe; treeningpäeviku; viimase koormustesti tulemused (kui ei ole 

kliendikeskkonnas ankeedis juba esitatud); pastaka, pliiatsi ja kalkulaatori. 
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3. Ideede kogumine toetajate leidmiseks jätkub. 
Koostamisel on väärtuspakkumiste pakett, kus igale sihtrühmale lähenetakse just neid kõnetava nurga 

alt. Vajalik on muuta ja kaasajastada nii Eesti Triatloni Liidu visuaalset identiteeti, muuta kodulehte kui 

ka alaliidu logo.  

Et suurendada triatloni tuntust ja anda edasi sõnum, et oleme kaasaegsed, professionaalsed ja 

esinduslikud, on vaja viia Eesti Triatloni Liidu visuaalne identiteet vastavusse World Triathlon ja Europe 

Triathlon identideediga.   Igale ettevõttele tuleb kasuks, kui tal on äratuntav visuaalne nägu. Stiiliraamat 

ehk CVI (corporate visual identity) on vajalik, et luua 2021 ETL karikasarjale ja edaspidi alaliidu 

kujundustöödele ühtne visuaalne ja kaasaegne stiil. 

OTSUS: Kuulutada välja konkurss Eesti Triatloni Liidu uue visuaalse identiteedi loomiseks. 

 

  

 Koosolekut juhatas Margus Lepik 
Protokollis Tiina Pallas 


