
 

 

 

Eesti Triatloni juhatuse Teams  koosoleku Nr. 3 protokoll 

Aeg:  14.03.2022 

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

Lepik  ja Tiina Pallas 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade Europe Triathlon presidentide kokkusaamisest  

2. 2022 Eesti Triatloni karikasari, 10 etapile ühisregistreerimine, 2022 ET karikasarja ajavõtt 

3.  Ajakirja „Jooksja“ pakkumine 

4. Rahvusvahelises konkurentsis võistelda soovivate sportlaste korrigeeritud eelarvete esitamise 

tähtaja muudatus 

5. Audentese Spordigümnaasiumisse kandideerimine 2022.-2023. õppeaastal 

6. 2022 I poolaasta riikliku stipendiumi taotlus 

  

Protokoll: 

1. Europe Triathloni presidentide kokkusaamine toimus Hispaanias La Nucias 11.-12.03.2022. 
Eestit esindas Eesti Triatloni president Indrek Hääl.   
 
Europe Triathlon tunnustas Eesti Triatloni arengut ja nomineeris Eesti 2021 Europe Triathlon kõige 
enam arenevate alaliitude kategoorias, kus võitjaks tunnistati Türgi Triatlon. 
 
Eesti Triatlon esitas 2022 Europe Triathlonile kolm arenguprojekti, mille raames taotlesime toetust 
treenerite koolitamiseks  ja rahvusvahelise koostöö elluviimiseks 1500 eurot, kohtunike koolitusteks 
ja TO-de  rahvusvahelise koostöö arendamiseks 500 eurot ning juuniorite ja noorte sportliku taseme 
ning rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks 2000 eurot. Kohapeal toiminud projekti kaitsmises 
õnnestus Eestil saada maksimum toetus ehk 4 000 eurot.  
 
Taotlesime 2023. aastaks  WT level 1 taseme koolitust Eestisse, kuid suure tõenäosusega seda 
taotlust ei rahuldata kuna Eestis on juba väga palju Level 1 tasemega kohtunikke ning oluline oleks 
suurendada nende tegevuse aktiivsust.  Samas saame vajadusel osa võtta teistes lähiriikides 
toimuvatel koolitustel.  
 
Koostöös Läti, Leedu ja Eesti Triatloniga arutati teatetriatloni arendamist Baltimaades ning 
vastavad vestlused jätkuvad, et teemat konkreetsemalt käsitleda 2023 hooajaks 
 
2. Kinnitati 2022 ET karikasarja üldjuhend.  
 
Eelregistreerimine 10 etapile korraga toimub Eesti Triatloni kodulehel  17.03.-17.04.2022 

soodushinnaga, mis moodustub kõigi karikaetappide soodsaimate registreerimisvoorude 

osalustasude summast, sportlane tasub sellest 80% ja alaliit  kompenseerib korraldajale 20%.  

Kõigile 10 etapile registreerunutele väljastatakse ET poolt tasumiseks stardimaksu arved.  



 

 

 

Kinnitati 2022 ET karikasarja ajavõtuteenuse pakkumine  RaceResult V2 Active kiipidega ja 4 
ajavõtumatiga kohtades: ujumisest väljumine;  vahetusala sisse; vahetusala välja;  finiš. 
 
 
3. Ajakri “ Jooksja” soovib laiendada ajakirja levikut triatloni harrastajate hulgas, pakkudes ET 
litsentsiomanikele tellimise võimalust soodushinnaga. 
 
Eesti Triatlon edastab “Jooksja” pakkumise litsentsiomanikele. 
. 

 4.  Sportlased, kes kvalifitseeruvad alaliidu poolt rahastatud võistlustele ja laagritesse (vt. ET 

juhatuse koosoleku protokoll Nr.2) ja on oma esitatud eelarvetes planeerinud ka alaliidu poolt 
rahastatud võistluste kulud, peaksid oma eelarveid korrigeerima. Vastavad juhised edastatakse 
sportastele treenerite kaudu. Korrigeeritud eelarvete esitamise tähtaega  otsustati  pikendada kuni 
18.04.2022. 
 

5. Audentese spordigümnaasiumisse soovivad kandideerida  2022/2023. õppeaastal Rasmus 

Boisen 11.klassi ja Gert Martin Savitsch 10. klassi. 

6. Eesti Triatlon esitas 2022 I poolaasta riikliku stipendiumi kandidaadiks Kaidi Kivioja. 

 

Koosolekut juhatas Indrek Hääl 

Protokollis Tiina Pallas 


