Eesti Triatloniliidu sportlaskomisjoni koosolek
PROTOKOLL

Koht ja aeg: Zoomi veebikeskkond, 16.02.2022, 18:30-19:30
Osalesid: Kaidi Kivioja, Katrin Zaitseva, Johannes Sikk
Päevakord
1. Esindaja valimine. Kolmeliikmelise sportlaskomisjoni esindajaks valiti Kaidi Kivioja.
2. Esimeste ideedede ja ettepanekute tegemine.
2.1. Eesti triatloni karikasarja etappidele registreerimisel saavutus- ja noortespordi tegevusele
annetamise võimaluse loomine.
Ettepanek lisada võistlustele registreerimise vormile võimalus toetada saavutus- ja noortesporti
annetades kas 5 või 10 eurot. Või kui tehniliselt on võimalik, siis võiks saada ise valida summa, mida
annetada soovitakse. Saadud raha oleks mõeldud sportlaste välisvõistlustele saatmisega seonduvate
kulude katmiseks.
2.2. Sportlaskomisjoni meiliaadressi loomine. Ettepanek luua meiega ühenduskanali loomiseks
meiliaadress, võimalusel sportlaskomisjon@triatlon.ee. Soovime luua meililisti kõikide teiste
sportlaskomisjoni kandideerinud sportlastega ja koondise kandidaatidega, et luua nendega vahetu
kontakt ja saada tagasisidet, mida nemad meilt ootavad ja milliseid ettepanekuid neil on. Lisaks
sellele võiks see meiliaadress olla avalik triatlon.ee kodulehel ja seda võiks avalikult kuulutada, et
kõik triatloni harrastajad teaksid, kuidas meie poole oma ideede või muredega pöörduda.
2.3

Eesti

Triatloni

koondiste

kinnitamise

kriteeriumid

2022.

Uurides

koondisesse

kvalifitseerumise tingimusi tekkis meil küsimus. Europe Triathlon Championships Olsztyn 2628.05.2022 ja juuniorite Euroopa MV’ile kvalifitseerumiseks arvestatakse lisaks 2022 aasta Euroopa
karikaetappide tulemustele ja koondise katsevõistlusele Keilas ka tulemusi 2021 aasta võistlustelt2021 Europe Triathlon Baltic Championships Otepääl ja 2021 CREO Eesti Triatloni karikasarja V
etapp, triatloni Eesti MV Valgas. Kas sportlased olid enne neid võistluseid teadlikud, et neid
arvestatkse 2022. aasta EM’ile kvalifitseerumisel? Kui ei olnud siis on see sportlase suhtes ebaaus ja
seda võiks tulevikus vältida.
2.4. Koondise päeva taaselustamine. Sportlaskomisjon soovib olla seotud koondise päeva
taaselustamisega. Katrini kogemusest olid need koos treenimised ja loengutes osalemised väga
kasulikud ja väärt taaselustamist. Kindlasti aitaks see meie väikest koondist muuta ühtsemaks ja

teistelt ja üksteiselt õppimine on väga oluline. Ühistrennide ideed: jalgratta tehniliste oskuste
lihvimise päev, ÜKE teooria ja ühistrenn. Konkteetsetele seminaride ja vestlusringide teemadele saab
mõelda, kui saab tagasisidet, mis teemadest huvitatud ollakse.
2.4.1 Koolitus harrastajatele. Oleme saanud juba tagasisidet harrastajatelt, et ka nemad oleksid
huvitatud erinevatest koolitustest. Tulevikus võiks korraldada neile koolitusi, kuhu kaasata eksperte
ja ka meie saavutussportlaseid oma kogemusi jagama. Idee: kui osalemine oleks harrastajale tasuline
võiksid tulud minna saavutus- ja noortespordi toetuseks.
2.5. Ühine koondise vorm ja rattariided. Ettepanek leida toetaja, kes aitaks luua koondisele ühise
vormi ja rattariided. Ettevõtted kellele võiks koostöö ettepaneku teha: moomoo, Trimtex.
2.6. EMV stardimaksu soodustus koondisesse kuulumise kriteeriumid täitnud sportlastele.
Võistluste stardimaksud on päris kallid ja tihti on võistlusel osalemise kulud suuremad kui tulud.
Seega teeme ettepaneku, et vähemalt EMV võiks koondise sportlastele teha stardimaksu soodustuse,
kas siis võistlusekorradaja või alaliidu poolt.
Protokollis: Kaidi Kivioja

