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Eesti Triatloni (ET) juhatuse SKYPE  koosoleku Nr. 15 protokoll 
Aeg:  18.10.2021  
Osalejad: Margus Lepik, Geil Siim, Marko Albert, Marek Antoniak, Jaanus Juss, Indrek Hääl, 
Robert Kitt ja Tiina Pallas 
 
Päevakord: 

1. ET üldkoosoleku väljakuulutamine 
2. ET presidendikandidaatide ülesseadmise kord 
3. ET presidendi ja juhatuse valimise reglement 
4. 2021 triatlonihooaja pidulik lõpetamine 
5. ET liikmelisus 
6. Jooksvad küsimused 

 
 
Protokoll: 

1. Eesti Triatloni üldkoosolek toimub pühapäeval, 21. novembril algusega kell 12:00 Keila 
koolis.  Kutsed osalemiseks saadetakse juriidilistele liikmetele 18. oktoobril 2021. 
 

ET üldkoosoleku päevakord: 
1.Hetkeseis 
2.Ettepanek valida juhatus kolmeks aastaks 
3.ET presidendi ja juhatuse valimised 
4.Jooksvad küsimused 
 
Eesti Triatloni liikmesklubid võtavad üldkoosolekust osa oma seaduslike esindajate või teiste 
esindajate kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Igal Eesti Triatloni liikmel on üldkoosolekul 
üks hääl ja igal Eesti Triatloni liikmesorganisatsioonil on üldkoosolekul üks hääleõiguslik 
esindaja. 
Eesti Triatloni üldkoosolekul osalemiseks nimelise registreerimise tähtaeg on 16. november 
2021. 
 
 

2. Eesti Triatloni presidendikandidaatide ülesseadmise kord. 
 
1.Presidendikandidaate  saavad üles seada ET juriidilised liikmed 
2.ET liikmed saadavad presidendikandidaadi CV ja  tegevuskava 
3.Presidendikandidaatide esitamise aeg on 2.- 14. november 2021 

 
Valituks osutunud Eesti Triatloni president esitab üldkoosolekule kinnitamiseks oma valitud 
juhatuse liikmete kandidaadid. 
 

 
 
 



      3.     Eesti Triatloni presidendi ja juhatuse valimise reglement  

 
Eesti Triatloni presidendi valimine: 
1.  ET president valitakse nõuetekohaselt ülesseatud kandidaatidest.  
2.  Kandidaadid saavad tutvustada oma seisukohti ja tegevuskava kuni 15 minutilises 

ettekandes üldkoosolekul.  
3. Presidendikandidaadid kantakse valimiseks ühele valimisbülletäänile nende valimisteks 

kvalifitseerumise järjekorras. 
4.  Poolt hääletamiseks tuleb märkida ühe kandidaadi nime ette selgelt eristatav märge. 

Bülletääne, kus on märgistatud enam kui üks kandidaat või ei ole märgistatud ühtegi 
kandidaati või kandidaadi nimi (kandidaatide nimed) on läbi kriipsutatud või muul moel 
rikutud, häälte lugemisel ei arvestata. 

5.  Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud ET  
liikmetest. 

6.  Kui ükski presidendikandidaat ei saa esimeses hääletusvoorus üle poole hääletamisel 
osalenud ET liikmete häältest, korraldatakse teine hääletusvoor, millest jääb välja esimeses 
hääletusvoorus kõige vähem hääli saanud kandidaat (ka juhul, kui kandidaate esimeses 
hääletusvoorus oli kaks). 

7. Kui esimeses või teises voorus kandideerib või on jäänud kandideerima ainult üks kandidaat,  
    kes ei  kogu üle poole hääletamisel osalenud ET liikmete häältest, loetakse valimised 
    läbikukkunuks ja kuulutatakse välja uued valimised. 
 
 
Eesti Triatloni juhatuse liikmete valimine 
1. Valitud Eesti Triatloni president esitab üldkoosolekule kinnitamiseks 1-9 juhatuse liikme 
    kandidaati.  
2.  Poolt hääletamiseks tuleb märkida kandidaatide nime ette selgelt eristatav märge  
3. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud ET 
    liikmetest. 
 
 

4.   ET üldkoosolekule järgneb 21. novembril algusega kell 13:00 Keila koolis 2021.a. 
triatlonihooaja pidulik lõpetamine, 2020/2021 noortesarja “Uju ja jookse” võitjate 
autasustamine, 2021 CREO Eesti Triatloni karikavõitjate autasustamine ja ühine 
tordisöömine. 
 
5.  Multisport Estonia MTÜ esitas 5.10.2021 avalduse sooviga astuda Eesti Triatloni 
liikmeks.                                                                                                                                                 
Multisport Estonia MTÜ registrikood nr. 80601860, juhatuse liige Vladimir Galkin, tel. 
+372 56577320 

OTSUS: Võtta Multisport Estonia MTÜ Eesti Triatloni liikmeks. 

 

6. 2022 Eesti Triatloni karikasarja etappide ja Eesti meistrivõistluste korraldamisõiguse 

taotlemist ei saa enne välja kuulutada, kui KOV valimised ja Eesti Triatloni juhatuse 

valmised on toimunud. 

 
Koosolekut juhatas Margus Lepik 
Protokollis Tiina Pallas 


