
 
 
 
 
 
 
 
ETL juhatuse  e-mail koosoleku Nr. 6 protokoll 
Aeg:  25.03.2021  
Osalesid: Margus Lepik, Geil Siim, Marko Albert, Marek Antoniak, Jaanus Juss, Robert Kitt, Indrek 
Hääl, David Vallner  ja Tiina Pallas 
 
Päevakorras: 
1.  Alaliidu sümboolika ja kodulehe uuendamine 
2. Triatlonivõistluste tulemuste andmebaas 
3. 2021 ETL võistluskalendri muudatused   
4. Turunduse ja meedia toimkond 
 
 
Protokoll: 

1. ETL juhatuse otsusega uuendab firma 363 agentuur Eesti Triatloni Liidule (ETL) logobrändi ja 
logoraamatu. Lisaks uuendatakse tööde käigus ka www.triatlon.ee koduleht ning viiakse üle 
Wordpress platvormile ning luuakse kodulehele e-poe võimekus. 

Kokku ETL kulu 3264.- Eurot. 
Eesti Triatloni Liidu nimetuse muutmise ekspertarvamuse saamiseks on nimi Eesti Triatlon 
kooskõlastamisel Eesti Keele Instituudi ja Eesti Keeleametiga. 
 

2. Kohtuti Marathon100 juhi Janek Oblikasega ja arutati Eesti Triatloni Liidu võistlustulemuste 
andmebaasi ülevõtmise tingimusi. 

Esialgne igakuine halduse hinnapakkumine oli alaliidu rahalisi võimalusi arvestades liiga kõrge. 
Otsustasime, et ETL teeb ära eeltöö ja annab Marathon100-le teada, millistel võistlustel on eestlased 
stardis ning sisestab  ka osalevate eestlaste tulemused Excelisse. Selleks on vaja leida lisajõudu, kes 
tulemusi sisestada aitaksid. Vabatahtlikud on oodatud kaasa lööma. 
Loodetavasti jõuame Marathon100ga mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppeni. 
 

3. Tänast koroona seisu Eestis vaadates on karta, et Noortesari "Uju ja jookse" jääb ka sellel 
hooajal 2 etapiliseks. Basseinid on suletud ja lapsed/noored treenida ei saa. Planeeritud 
Tallinna etapp jäi ära, Tabasalu ja Rakvere etapi korraldamise võimalused on väga kahtlased.  

 
Ka poliitiline olukord Valgevenes ei ole näidanud paranemise märke ja Baltimaade Meistrivõistluste 
korraldamise võimalus 10.-11. juulil Minskis muutub aina ebareaalsemaks. Läti, Leedu ja Valgevene 
Triatloni Liitude ühine ettepanek on, et 2021 Baltimaade Meistrivõistlused võiksid toimuda Eestis, 25. 
juulil Rummu triatlonil. Läbirääkimised käivad. 
Balti karikasarja kokkuvõttes lähevad koondarestuses arvesse karikasarja 5 parimat tulemust , 
kusjuures 4 etappi neist peavad olema läbitud neljas erinevas riigis. Esialgsete plaanide kohaselt 
toimuvad etapid: 

1. 24.04.2021 basseinitriatlon Panevežises, Leedus 
2. 22.05.2021 duatlon Jõulumäel, Eestis 
3. 05.06.2021 triatlon Kupiškis, Leedus 
4. 11.07.2021 triatlon Minskis, Valgevenes 
5. 25.07.2021 triatlon Rummus, Eestis 



6. 07.-08.08.2021 triatlon Riias, ET junior Cup, Lätis 
7. 19.09.2021 duatlon Vitebskis, Valgevenes 
8. 02.10.2021 duatlon Daugavpilsis, Lätis 

Kui epidemioloogiline olukord Eestis võimaldab ja piisavalt suurel arvul sportlastel on soov mõnel 
kaugemal etapil osaleda, siis Eesti Triatloni Liit on valmis tellima võistlustele sõiduks ühise bussi. 
 
 

4. Turunduse ja meedia valdkonnas alustab tööd Kati Raudsepp. 
Kati on magistriõppe raames läbinud ajakirjanduskursuse ning omab oskusi ja tahet kajastada eestlaste 
tegemisi triatlonimaailmas.  
Katil on plaanis anda ülevaade meie tublide sportlaste tegemistest, tutvustada vanuseklasside 
sportlastele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise võimalusi, puudutada dopingu teemasid ja palju 
muud. Kui Eestis kodune võistlushooaeg alata saab, siis on oodata uudiseid ETL karikasarja 
võistlustest. Loodame, et ETL uudised leiavad tee ka Eesti meedia huviorbiiti.  
  
Töö on mahukas ja soovime Katile edu. Loodame, et Kati töö tulemusena leiab oluliselt rohkem eestlasi 
endas soovi osaleda rahvusvahelistel AG tiitlivõistlustel ja kõik see aitab kaasa triatloni populaarsuse 
tõusule Eestis. 
 
 
 
Koosolekut juhatas Margus Lepik 
Protokollis Tiina Pallas 
 
 
  


