
 

 

 

Eesti Triatloni juhatuse Teams  koosoleku Nr. 1 protokoll 

Aeg:  10.01.2022 

Osalesid Indrek Hääl, Geil Siim, Marko Albert, Marek Antoniak, Jaanus Juss, Robert Kitt  ja Tiina 

Pallas 

 

Päevakord: 

1. Eesti Triatloni eelarve 2022 

2. Eesti Triatloni sportlaskomisjoni hääletus 

3. Uuendused 2022 Eesti Triatloni karikasarja korralduses 

4. Rahvusvahelises konkurentsis võistelda soovivate sportlaste hooaja plaanide ja eelarve esitamine 

5.  Eesti Triatloni treenerite koosolek 

6. Taotlus Tallinna Linnavalitsusele 

7.  Lähetused 

8. Jooksvad küsimused  

Protokoll: 

1. Toimus Eesti Triatloni 2022.aasta eelarve tutvustus ja esialgse projekti üle vaatamine. Tulude 

maht on hetkel 99 924 eurot ning loodetavasti suureneb kuna juhatuse poolne tegevus sponsorite 

otsimisel jätkub. Tulud-kulud on tasakaalus.  

Team Estonia juuniorite koondisele eraldatud sihtotstarbeline toetus läheb juuniorite ettevalmistuse 

ja võistluskulude katteks, eraldatud lisatoetus 10000 eurot jaguneb Kaidi Kivioja ja Henry Räppo 

vahel võrdselt.   

OTSUS: Eelarve järgmine lugemine ja võimalusel ka kinnitamine toimub juhatuse veebruarikuu 

korralisel koosolekul 14.02.2022. 

2.  Eesti Triatloni sportlaskomisjoni loomise eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende 

seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Triatloni juhatusele. Laekus kümme (10)  avaldust, ET 

sportlaskomisjoni kandidaatide tutvustused  ja visioonid on leitavad ET kodulehel: 

https://www.triatlon.ee/organisatsioon/sportlaskomisjoni-kandidaadid/ 

Eesti Triatloni sportlaskomisjoni valimisel saavad hääletada 2021 Eesti Triatloni litsentsi omavad 

sportlased, kes on 2005.a. ja varem sündinud. Hääleõiguslik litsentsiomanik hääletab kümne (10) 

sportlaskomisjoni kandidaadi hulgast kolme (3) sportlaskomisjoni liikme poolt. Valituks osutuvad 

kolm (3) kõige enam hääli kogunud sportlaskomisjoni kandidaati, kellest üks (1) sportlaskomisjoni 

liige on teisest soost. Kui kolm enim hääli saanud kandidaati on ühest soost, siis kolmandal kohal 

olev kandidaat vahetab kohad vastassoost enim hääli saanud kandidaadiga.  

Hääletuse protsessiga on plaanis alustada 11.01.2022 ning hääletus kestab kuni 31.01.2022.  

 

https://www.triatlon.ee/organisatsioon/sportlaskomisjoni-kandidaadid/


 

 

 

3.  2022 Eesti Triatloni karikasari koosneb 10 etapist, mis on geograafiliselt hajutatud. Uue ET 

karikasarja etapina on lisandunud karikasarja Tallinna triatlon. Kalendri koostamisel on läbirääkimiste 

käigus saavutatud võistluste korraldajatega kompromiss, olles teadlikud, et mõned karikaetapid 

toimuvad välisvõistlustega samadel nädalavahetustel.  

Kuupäev Võistlus 

21.05.2022 Eesti Triatloni I karikaetapp Jõulumäe duatlon 

05.06.2022 Eesti Triatloni II karikaetapp Paide triatlon 

19.06.2022 Eesti Triatloni III karikaetapp Otepää triatlon 

02.07.2022 Eesti Triatloni IV karikaetapp Elva XXXV triatlon 

10.07.2022 Eesti Triatloni V karikaetapp Valga triatlon, Eesti MV standarddistantsil 

16.07.2022 Eesti Triatloni VI karikaetapp Kose triatlon 

24.07.2022 
Eesti Triatloni VII karikaetapp Tallinna triatlon, Eesti MV lastele, noortele ja 

juunioritele 

30.07.2022 Eesti Triatloni VIII karikaetapp Karksi-Nuia triatlon, Eesti MV teatetriatlonis 

28.08.2022 Eesti Triatloni IX karikaetapp Valgjärve triatlon 

24.09. 2022 Eesti Triatloni X karikaetapp Saaremaa XXVII duatlon, Eesti MV  duatlonis 

 
Ettepanekud: 
3.1. Vastu tulles sportlaste soovile pakkuda välja võimalus registreerida korraga kõigile kümnele (10) 

ET karikaetapile summaarse soodushinnaga. Soodsaim registreerimine kestab kuni 2022 ET I 

karikaetapi, Jõulumäe duatloni soodusvooru lõpuni ning 10 etapi registreerumistasu on 80% kõigi 

karikaetappide soodsaimate registreerimisvoorude osalustasude summast.  

Soodsaimate registreerimistasude vahe (20%) kompenseerib korraldajale alaliit. 

3.2. Alaliit tagab korraldajatele ühtse ajavõtuteenuse kokkulepitud mahus. Võrreldes 2021.a. 

standardpaketiga tellitakse juurde 1 ajavõtumatt, et tagada ajavõtukoht ka veest väljumisel. 

Standardpaketis on ajavõtuteenus kuni 200 sportlasele ja 5 ajavõtumatti. 

3.3. Alaliit tagab sportlaste litsentseerimise ja kindlustuse õnnetusjuhtumite korral. 

3.4. Valga triatlonil Eesti MV standarddistantsi ja Tallinna triatlonil Eesti MV laste, noorte ja juuniorite 

distantsl punktid arvestatakse koefitsiendiga 1,5. 

Saaremaa duatlonil Eesti MV kõigi vanuseklasside võistlejate punktid arvestatakse koefitsiendiga 

1,3. 

Valgjärve triatlonil (hooaja viimasel triatlonivõistlusel) kõigi vanuseklasside võistlejate punktid 

arvestatakse koefitsiendiga 1,2. 



 

 

 

3.5.  2022 Eesti Triatloni karikasarja punktiarvestuses saavad lisapunkte iga osaala kiireimad. 

Ettepanek on hakata lisapunkte andma kõigis vanusekategooriates igal osaalal (ujumine, ratas, 

jooks) 10% võitja punktisummast ehk ET karikasarja etapil saab kiireim ujuja, kiireim rattur ja kiireim 

jooksja 10 lisapunkti, triatloni Eesti MV-l Valgas ja Tallinnas 15 lisapunkti, duatloni Eesti MV-l  

Saaremaal (nii I jooksu, rattaetapi kui II jooksu eest) 13 lisapunkti ja triatloni finaaletapil Valgjärvel 

12 lisapunkti.  

2022 hooaja kokkuvõttes autasustatakse lisaks iga vanusekategooria karikavõitjatele ka parimaid 

ujujaid, rattureid ja jooksjaid. 

3.6. 2022 Eesti Triatloni karikasarja kokkuvõttes määratakse paremusjärjestus kümnest (10) etapist 

kuuel (6) paremal saadud punktide kokku liitmise teel. Arvesse lähevad nii duatloni kui triatloni 

tulemused. Kokkuvõttes lähevad arvesse kõigi võistlejate tulemused, kes on osalenud vähemalt 

kolmel (3) etapil. 

Eesti Triatloni juhatuse ettepanekud saadetakse läbirääkimisteks ET tehnilisele toimkonnale ja 
võistluste korraldajatele.  
 

4. 2022.a. Eesti Triatloni toetuste taotlemiseks peavad Eliit, U23, juuniorid ja noored (2006.a. ja 

varem sündinud) esitama Eesti Triatloni juhatusele hooaja plaani, kus kajastatakse planeeritud 

treeninglaagrid ja võistlused koos eelarvega. Tulenevalt sellest, et paljudel sportlastel algavad 

esimesed ettevalmistuslaagrid juba veebruaris, palus saavutusspordi eest vastutav Marko Albert määrata  

hooaja plaanide ja eelarvete esitamise tähtajaks 1. veebruar 2022. 

5. Eesti Triatloni treenerite koosolek toimub Tallinnas peale Noortesarja “Uju ja jookse” autasustamist 

30.01.2022.  Kaasatud on kõik noortega tegelevad triatlonitreenerid. 

6. Esitada taotlus Tallinna Linnavalitsusele sooviga lisada triatlon Tallinnas eelisarendatavate 

spordialade nimekirja. 

7. OTSUS: Lähetada Kaidi Kivioja treeninglaagrisse Portugali Monte Gordosse 20.01.- 20.03.2022 

ja maksta talle päevaraha 60 päeva eest ( 15 x 50€ + 45 x 32€) kokku 2190€. 

8. Jooksvad küsimused. 

Juhatus arutas laekunud küsimusi ja otsustas, et individuaalselt laekunud küsimustele vastatakse 

personaalselt esimesel võimalusel. 

 

Koosolekut juhatas Indrek Hääl 

Protokollis Tiina Pallas 


