
 

 

 

Eesti Triatloni juhatuse Teams  koosoleku Nr. 2 protokoll 

Aeg:  7.02.2022 

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

Lepik  ja Tiina Pallas 

 

Päevakord:                                                                                                                                                                                                      

1. Eesti Triatloni sportlaskomisjon 

2. Eesti Triatloni treenerite koosoleku kokkuvõte 

3. Taotlus Tallinna Linnavalitsusele 

4. Rahvusvahelises konkurentsis võistelda soovivate sportlaste hooaja plaanid ja eelarved 

5. 2022 CREO Kevadsari  

6. Ettepanekud 2023 Eesti Triatloni vanuseklasside muutmiseks 

7. Lähetused 

  

Protokoll:                                                                                                                                                                                                           

1. Eesti Triatlon kutsus ellu kolmeliikmelise sportlaskomisjoni, kuhu valiti hääletamise teel Kaidi 

Kivioja, Katrin Zaitseva ja Johannes Sikk.  Sportlaskomisjoni sissejuhatav koosolek toimub reedel, 

11.02.2022 algusega kell 12:00.Edaspidiselt lepivad sportlaskomisjoni liikmed omavahel kokku 

koosoleku toimumise ajad ning valivad enda seast komisjoni esindaja. 

2. Eesti Triatloni treenerite koosolekul 30.01.2022 Audenteses osalesid Kaja Haljaste, Geil Siim, Jüri 

Käen, Margus Tamm, Lembit Pallas ja Marko Albert.     

Arutati läbi  Eesti Triatloni sportlaste  erinevatele võistlustele  kvalifitseerumise 

kriteeriumid,  järelkasvu projektid ning sportlaste 2022 hooaja eelarvete ja toetuste taotlemise kord. 

Võistlustele kvalifitseerumise kriteeriumitesse tehti parandusi ning see on valmis Eesti Triatloni 

juhatusele kinnitamiseks.  

OTSUS: Kinnitada konsensuslikult Eesti Triatloni koondiste kinnitamise kriteeriumid 2022. 

3. Eesti Triatlon esitas Tallinna Linnavalitsusele taotluse sooviga, et triatlon lisataks Tallinnas 

eelisarendatavate spordialade nimekirja, et oleks võimalik esitada võistluse korraldamise toetustele 

taotlusi. Seda taotlust ei rahuldatud. 

4. Rahvusvahelises konkurentsis võistelda soovivate sportlaste hooaja plaane ja eelarveid on  
laekunud 15 sportlaselt, kokku on taotletud Eesti Triatlonilt toetust 32880 eurot. Täies mahus 

laekunud taotlusi rahuldada võimalik ei ole. 2022 Eesti Triatloni eelarves on saavutusspordi 

toetuseks kokku 20000 eurot. Sellest 10000 eurot on suunatud  Kaidi Kivioja ja Henry Räppo 

isiklikesse eelarvetesse ja juuniorite koondisele (järelkasvu tagamiseks) jääb 10000 eurot. 

 
 



 

 

 

Sellest katab Eesti Triatloni 2022.a. järgmised kulud (kokku üle 12000€): 

 Europe Triathlon Championships Olsztyn U23 Euroopa MV 2 sportlast  

 Europe Triathlon Championships Olsztyn juuniorite Euroopa MV 4 sportlast + treener  

 Juuniorite treeninglaager enne Euroopa MV 6 sportlast+ 1 treener  

 Europe Triathlon Youth Championships Festival La Baule 4 sportlast + treener  

 Noorte treeninglaager enne noorte EM-i 4+2 sportlast + 1 treener - planeerimisel 

 Eesti Triatloni lastelaager 25 sportlast + 3 treenerit 4 päeva  
 
Sportlased, kes kvalifitseeruvad üleval loetletud (alaliidu poolt rahastatud) võistlustele ja 
laagritesse,  kuid on oma eelarves need kulud planeerinud, peaksid oma eelarveid korrigeerima. 
Kõik Team Estonia toetust saavad sportlased - Henry, Mari-Mai ja Gregor – on jätnud saadava 
toetuse (Henryl 5000€ ning Mari-Mail ja Gregoril 3000€) omafinantseeringu hulka. Eelarvet ümber 
tehes palume arvestada, et see ei ole omafinantseering vaid alaliidu kaudu toimuv otsetoetus. 
 
Eesti Triatloni prioriteedid on: 

 U23, juuniorite ja noorte Euroopa MV; 

 Juuniorite treeninglaager (koos lähiriikide järelkasvu koondiste liikmetega); 

 Eesti Triatloni laste ühislaager; 

 Europe Triathlon karikaetapid ja Baltimaade MV (lähiriikides toimuvad võistlused); 

 Hooaja ettevalmistuslaagrid. 
 Sportlaste toetamine toimub vastavalt toetuse taotlemise kriteeriumitele:  
https://www.triatlon.ee/saavutussport/toetus/ 
 
Positiivne on, et nii paljud noored on minemas hooaja ettevalmistuslaagritesse ja on valmis 
panustama oma sportlikku arengusse.  
 
OTSUSED:  
            1. Toetada Eesti Triatloni reservfondist kokku 4800 euroga 12 sportlast (400 eurot sportlase 
kohta)  ja võimaldada neil osaleda hooaja ettevalmistuslaagrites. 
Treeninglaagri toetust saavad Kevin Vabaorg, Johannes Sikk, Hanne Grete Hanvere, Rasmus 
Boisen, Gregor Rasva, Liis Kapten, Mari Mai Ruus, Grete Maria Savitsch, Gert Martin Savitsch, 
Oskar Hein, Hanna-Liisa Värik ja Etriin Etverk. 
Henry Räppol tuleks rahastada enda hooaja ettevalmistuslaagri kulud temale ette antud 
saavutusspordi eelarvest. 
Armin Angerjärv ja Rinel Pius treeninglaagri toetusele ei kvalifitseerunud. 
 
            2. Rahvusvahelistel võistlustel osalemise toetused vaadatakse üle peale Eesti Triatloni 
koondise katsevõistlusi (toimuvad Keilas 9.04.2022).  
Katsevõistlused toimuvad Keilas, sest Panevežyse basseinitriatlonile sportlaste sõidutamine ning 
majutamine on väga kulukas ning ajamahukas tegevus. Keilas saavad sportlased võistelda kahel 
päeval järjest, Keila võistlus on disainitud erinevaks tavapärasest basseinitriatlonist - see on rohkem 
tuulessõidule ja tehnilistele oskustele rõhuv.  
 
            3. Parandatud eelarved palume esitada hiljemalt 01.04.2022.a. 
 
 
5. Uus võistlussari 2022 CREO Kevadsari toimub 3 etapilisena Keilas: 

             1. etapp – 9.04.2022  Basseinitriatlon: U R-J-R-J – KOONDISE KATSEVÕISTLUS 

             2. etapp – 10.04.2022  Topeltduatlon: J-R-J-20 min-J-R-J 

             3. etapp – 12.06.2022  Pööratud järjekorras basseinitriatlon: R-J U 

https://triathlon.org/events/event/2022_europe_triathlon_championships_olsztyn
https://triathlon.org/events/event/2022_europe_triathlon_championships_olsztyn
https://www.triatlon.ee/saavutussport/toetus/


 

 

 

2022 CREO Kevadsarja idee autori Marek Antoniaki arvates tasuks enne võistlushooaja algust 
proovida ka teistsugust, agressiivsema rattasõidu ja kiirema vahetusalaga formaati. Aprillis ja juunis 
Keilas toimuvatel võistlustel joostakse lühemaid jooksudistantse, et rattarajale minna suuremates 
gruppides. 

CREO Kevadsarjas on uuenduslik: 

 lühemad jooksudistantsid, 
 preemiasekundid rattaetapi vahefinišite parimatele, 
 ühisstardid rattaetapile, 
 rohkem vahetusalasid. 

Võistlusetapid pakuvad hea võimaluse noortele kogeda ägedat triatloni formaati ning on 

adrenaliinirohke võistlus kõigile huvilistele. Grupisõit kitsal ja kurvilisel rajal nõuab teravat tähelepanu 

ja kiiret reaktsiooni oma positsiooni hoidmiseks ja parandamiseks. Kolme võistluse lõpptulemuse 

moodustab aegade summa. 

INFO ja registreerimine:  https://triathlonestonia.ee/triatloni-kevadsari/  

Koondise katsevõistlusel treenerite palvel boonussekundeid ei arvestata.   

6. Ettepanek on muuta 2023. hooajast Eesti Triatloni vanuseklasse ja viia need vastavusse World 

Triathlon vanuseklassidega (moodustada üks noorte vanuseklass, mis kattub  WT Youth category’ga 

- on 3 aastakäiku - ning kaotada praegu kehtivad noorte A ja B vanuseklass). 

Alates 2023. hooajast jääksid Eesti Triatloni karikasarjas 3 laste vanuseklassi (2 aasta kaupa), 1 
noorte vanuseklass (3 aasta kaupa), 1 juuniorite vanuseklass (2 aasta kaupa) ja täiskasvanute 
vanuseklassid ( 5 aasta kaupa). Näide: 2023 hooajal oleksid: Juuniorid 2004-2005, Noored 2006-
2008, Lapsed C 2009-2010, Lapsed D 2011-2012, Lapsed E 2013-2014. 

Teha ettepanek klubidele aruteluks, et alates 2023 hooajast lõpetada Eesti meistrivõistluste medalite 
jagamine laste vanuseklassides. Läbirääkimised ja suurem arutelu veebruar-juuni 2022 ja muutuse 
otsustamine Eesti Triatloni üldkoosolekul 2022.  
See muutus teha Eesti Jalgrattaliidu eeskujul ning järgides Norras kasutusel olevat spordisüsteemi, 

mis oma edukuses on tõestanud oma toimimist.  Peamine põhjus oleks see, et suurendada laste 

liikumisrõõmu ning vähendada soorituspinget ja tulemuskohustust. 

7. OTSUS: Lähetada Margus Tamm treeninglaagrisse Benidormi 15.02.-17.03.2022. Vormistada 

Lähetus Nr. 2 ja maksta talle päevaraha 31 päeva eest 1262 eurot. 

 

Koosolekut juhatas Indrek Hääl 

Protokollis Tiina Pallas 

https://triathlonestonia.ee/triatloni-kevadsari/

