
 
 
 
 

 

 

                           KOSE TRIATLON  

        CREO Eesti Triatloni karikasarja VI etapp   

17. juuli 2021 

1. TOIMUMISKOHT 

Paunküla veehoidla, Kose vald, HARJUMAA 
 

 
 

 
 

2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA 

 

MTÜ Tore Aeg, KL Harju malev Kose Malevkond 

Peakorraldaja: Toomas Kutsar, tel. 50 18 294, e-mail: kutsar.toomas@gmail.com 

Peakohtunik: Teet Reedi, tel. 50 59 086, e-mail: teet.reedi@gmail.com 

Toetajad: Kose Vallavalitsus, KL Harju Maleva Kose Malevkond 
 

mailto:kutsar.toomas@gmail.com


 
 
 
 

 

3. DISTANTSID 
 

 

Start         Aeg Vanusegrupp Distants 

1 12:00 Lapsed C, D, E 150 m ujumine / 5 km ratas / 1,25 km jooks 

2 13:30 

Noored B, A; Juuniorid; 

20-80+ (kõik mehed) 375 m ujumine / 10 km ratas / 2,5 km jooks 

3 15:15 

Noored B, A; Juuniorid; 

20-80+ (kõik naised) 375 m ujumine / 10 km ratas / 2,5 km jooks 

 

4. AJAKAVA 
 
 

LAUPÄEV 17.07.2021 

10:00 – 17:00 Võistluskeskus on avatud 

10:30 – 14:30 Stardimaterjalide  väljastamine 

11:00 – 11:45 1.   Lastedistantsi vahetusala avatud 

12:00 1.   Lastedistantsi start (150 m/5 km/1,25 km) 

12:50 – 13:15 2.   Supersprindi MEESTE vahetusala avatud 

13:30 2.   Meeste supersprindi start (375 m/10 km/2,5 km) 

14:30 – 15:00 3.   Supersprindi NAISTE vahetusala avatud 

15:15 3.   Naiste supersprindi start (375 m/10 km/2,5 km) 

13:45           Lastedistantsi võistlejate autasustamine 

17:00        Supersprindi distantsi võistlejate autasustamine 

 
 

5. VANUSEKLASSID 
 
 

 
NR Vanusegrupp Sünniaasta 

1 Lapsed E 2012 – 2013 a. sündinud 

2 Lapsed D 2010 – 2011 a. sündinud 

3 Lapsed C 2008 – 2009 a. sündinud 

4 Noored B 2006 – 2007 a. sündinud 

5 Noored A 2004 – 2005 a. sündinud 

6 Juuniorid 2002 – 2003 a. sündinud 

7 N/M 20-24 1997 – 2001 a. sündinud 

8 N/M 25-29 1992 – 1996 a. sündinud 

9 N/M 30-34 1987 – 1991 a. sündinud 

10 N/M 35-39 1982 – 1986 a. sündinud 

11 N/M 40-44 1977 – 1981 a. sündinud 

12 N/M 45-49 1972 – 1976 a. sündinud 



 
 
 
 

 

13 N/M 50-54 1967 – 1971 a. sündinud 

14 N/M 55-59 1962 – 1966 a. sündinud 

15 N/M 60-64 1957 – 1961 a. sündinud 

16 N/M 65-69 1952 – 1956 a. sündinud 

17 N/M 70-74 1947 – 1951 a. sündinud 

18 N/M 75-79 1942 – 1946 a. sündinud 

19 N/M 80+ 1941 a. ja varem sündinud 

 

6. REGISTREERIMINE JA OSALUSTASUD 

Kõikidele  distantsidele   saab  eelregistreeruda  internetis  www.triatlon.ee   Eesti  Triatloni 

kodulehel  kuni 14.07.2021 kella 21.00.  

Kohapeal registreerumine lõpeb 1 tund  enne vastava  distantsi  starti.  Stardimaterjalide  väljastamine  

lõpeb  30 minutit  enne  vastava  distantsi  starti, väljastamisel tuleb esitada pildiga dokument.  

 

I vooru osalemise kinnitamiseks tasuda ülekandega Tore Aeg MTÜ kontole EE852200221027828015 

hiljemalt 27.06.2021. Selgitusse märkida „KOSE“ ja enda nimi. 

II vooru osalemise kinnitamiseks tasuda ülekandega Tore Aeg MTÜ kontole EE852200221027828015 

hiljemalt 14.07.2021. Selgitusse märkida „KOSE“ ja enda nimi. 

 

Kes selleks hetkeks tasunud ei ole, siis kohapeal toimub arveldamine sularahas, neile kehtib 

III vooru hind. 

 

Vanusegrupp Kuni 27.06.2021 28.06.-14.07.2021 Kohapeal 17.07.2021 

Lapsed C; D; E 5 € 5 € 10 € 

Noored B ja A; Juuniorid 15 € 20 € 30 € 

M/N 20-80+ 20 € 30 € 40 € 

 
 

Osalustasu sisaldab: 
 

• Võistleja numbrit (ratas/jooks) ja kiivri ning ratta kleebisnumbrit 

• Tähistatud radasid ja teenindust rajal 

• Turvalisuse tagamist ja arstiabi võistluse ajal 

• Elektroonilist ajavõttu 

• Spordijooki ning joogivett rajal ja finišis, toitlustus finišis 

• Tulemust lõpuprotokollis ja diplomit 

 

Stardimaterjalide väljastamine  lõpeb  30 minutit  enne  vastava  distantsi  starti.  

Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse 

üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. 

Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse 

ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.  
 

http://www.triatlon.ee/


 
 
 
 

 

7. LITSENTS 

 

Litsentsi omamine on kõigil võistlejatel kohustuslik.  

2021.a.  hooaja  litsentsi  on  võimalik osta  Eesti  Triatlonilt,  saates  taotluse   e-mailiga  aadressil: 

info@triatlon.ee.  

Ühepäevane  litsents on saadaval ka võistluste registratuuris kohapeal.  

Litsentseeritud võistlejatele garanteeritakse õnnetusjuhtumi kindlustus ja  CREO Eesti Triatloni 

karikasarja punktiarvestus. 
 

Detailsem litsentsi puudutav info: https://www.triatlon.ee/voistlused/litsentsid/ 
 
  Litsentside hinnad 2021 

Vanusegrupp                         Hooaja litsents                              Ühekordne 

1 Lapsed 5 € 1 € 

2 Noored 10 € 5 € 

3 Juuniorid 15 € 5 € 

4 Täiskasvanud (20+) 25 € 10 € 

 

8. VÕISTLUSRADA 

 

Ujumine toimub Paunküla veehoidla põhjapoolses alas Tudre järves. Rada on tähistatud poidega 

vastavalt distantsile – 150m ja 375m. 
 

Rattarada on osaliselt suletud liiklusega asfaltteel. 

Raja pikkused: 
 

• Laste distantsil 1 x 5 km edasi-tagasi lõigul, 

• Supersprindi distantsil 1 x 10 km edasi-tagasi lõigul. 
 

Tuulessõit ON LUBATUD. Kiivri kandmine rattaetapil on kohustuslik. 

Ratta ja kiivri vastavust  World Triathlon  reeglitele  kontrollitakse  varustuse vahetusalasse 

toomisel. 

  Jalgratastele on järgmised piirangud: 
  Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkse, mille juhtrauad on korgitud. 

  Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud. 

  Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud. 

  Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur. 

 

  Jooksurada on mööda Sae-Paunküla kanali kruusarada.  

  Joostakse laste distantsil 1 x1,25 km edasi-tagasi lõigul ,  
II ja III stardis 2 x 1,25 km edasi-tagasi lõigul. 

 
Vahetusala on piiratud aiaga. Rattad pannakse ja võetakse ära alas oleva ajagraafiku alusel ning 

suletakse 

15min  enne  igat starti.  Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järgi ei tulda, viiakse 

infotelki. 

 

 

 
  

https://www.triatlon.ee/voistlused/litsentsid/


 
 
 
 

 

9. AUTASUSTAMINE 
 

I  stardi  autasustamine kell 13:45;   

II-III  stardi  autasustamine kell 17:00.   

Iga stardi kolme paremat naist ja meest autasustatakse rahalise- või esemelise auhinnaga.  

Iga vanuse klassi parimait naist ja meest autasutatakse medali ja diplomiga.  

Diplomi võistlustulemustega saavad kõik võistluse lõpetanud. 
 

10. PROTEST 

 

Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu 

esindajast ja  võistluse peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.  

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 

minutit peale viimase võistleja finišeerimist.  Ajavõtu ja tulemuste protesti võib vaidlustada hiljemalt 24h 

peale mitteametlike tulemuste avaldamist. 

2021.a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel. 

11. MUU 

 Meditsiiniline abi on saadaval kogu võistluspäeva ajal ja asub       

 võistluskeskuses. 
 
Tehniline abi on saadaval kogu päeva ulatuses 

võistluskeskuses. 

 

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks.  Dopingkontrollist 

keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.  

 

Parkimine toimub Sae-Jägala kanali ääres. Palume võistlejatel ja osalejatel pidada kinni parkimise 

korraldajate      juhendamisest. Vastasel korral võivad teie autod jääda võistlejatele ette ja need võidakse 

teisaldatakse.  Võistluse ajal autoga parkimisalale ja sealt välja ei pääse! 
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