
 

 

 

Eesti Triatloni juhatuse Teams  koosoleku Nr. 9 protokoll 

Aeg:  10.10.2022 kell 8:30 – 10:00                                                                                                                                        

Osalesid Indrek Hääl, Robert Kitt, Jaanus Juss, Marek Antoniak, Margus Lepik ja Tiina Pallas 

Päevakord: 

1. 2022 ET karikasarja kokkuvõte 

2. 2023 ET karikasarja etappide korraldamisõiguse väljakuulutamine  

3. 2022 ET karikasarja punktisüsteem  

4. 2023 ET litsentseerimise kord 

5. ET lastevõistluste eakohastamise ettepanekud 

6. 2022/2023 noortesari Uju ja Jookse   

7. Sportlaskomisjoni ettepanekud  

8. Triatlonihooaja pidulik lõpetamine 

9. Jooksvad küsimused 

Protokoll: 

1. Tunnistati, et 2022 ET karikasarja etappide korralduslik tase oli väga erinev ja karikaetapile 

kehtestatud nõuded ei olnud kõigil etappidel täidetud: näiteks mõnel etapil ei olnud võistluskeskuses 

selgelt nähtavat meditsiinilist abi,  mõnel veekogul ei olnud piisavat arvu päästealuseid, ühel 

võistlusel ei olnud kommentaatorit ega muusikat. 

ET tehniline toimkond korraldab 2022 CREO ET karikasarja etappide korraldajatega ümarlaua 

esmaspäeval, 24.oktoobril algusega kell 18:00 ZOOMis. Juhatus ootab ära tehnilise toimkonna 

esindajate ülevaate ja teeb sellest lähtuvalt 2023 ET karikasarja planeerimise otsused.   

2. OTSUS: Kuulutada välja 2023 Eesti Triatloni  võistluste korraldamisõigusele kandideerimine 
triatloni sprindi-, standard- ja poolpika distantsi, teatetriatloni ja duatloni Eesti meistrivõistluste ning 
Eesti Triatloni karikasarja etappide korraldamiseks.  

Eesti Triatloni liikmete taotluste esitamise tähtajad: 

25. oktoober 2022 Taotluste vastuvõtmise alguskuupäev 

31. oktoober 2022 Taotluste vastuvõtmise lõppkuupäev 

November 2022 Hindamisperiood ja läbirääkimised  

1. detsember 2022 ET võistluste kinnitamine 

Märts 2023 Peakohtuniku kinnitamine 

Aprill 2023 Rajaskeemide kooskõlastamine 

Võistluste korraldamisõiguse taotlemisel arvestada ET tehnilise toimkonna koostatud juhendiga 
“Eesti Triatloni võistluste korraldamiseks vajalikud tehnilised tingimused”; 



 

 

 

3. 2022 CREO Eesti Triatloni karikasarja punktisüsteemi muutmine lõpptulemustes suuri muudatusi 
kaasa ei toonud. Lisapunktide andmine osaalade kiirematele oli katsetamist vääriv  eksperiment, 
kuid hooaja kokkuvõttes lõppkohti ei muutnud. 

OTSUS: 2023 ET karikasarja punktiarvestuses osaalade kiiremaid lisapunktidega ei premeerita. 

4. Eesti Triatloni litsentseerimise uuendatud kord avalikustatakse ET kodulehel.  

5.  Juhatus arutas lastevõistluste eakohastamise ettepanekuid, tuginedes World Triathloni 
soovitustele, milles rõhutatakse, et lapsed peaksid eelkõige rõõmu tunda liikumisest, mitmekülgse 
vastupidavusala harrastamise (triatloni) väljakutsetest ja koos sõpradega mõõduvõtmistest.  Laste 
võistluste eesmärgiks ei tohiks olla keskendumine võistlusspordile.  
Teemat arutatakse Eesti triatloniklubide ja treeneritega  pühapäeval, 30.oktoobril 2022 kell 10:00 
Keila Tervisekeskuses. Kujundatakse välja ühine suund, mille eesmärgiks on seada 8-13 aastaste 
laste hulgas esiplaanile lapse/noore areng ja vältida laste  liiga varast spetsialiseerumist ning 
võistlustulemuste nimel pingutamist.  
 
6.  2022/2023 noortesarja Uju ja jookse etapid : 

I etapp P 30. oktoobril 2022 : Keilas - korraldaja Triathlon Estonia 
Ujumine Keila Tervisekeskuses  ja jooks Keila kooli staadionil 
II etapp P 11. detsembril 2022: Tartus - korraldaja  AOK Arendus 
Ujumine Aura Keskuses ja jooks TÜSKi sisehallis 
III etapp P 29. jaanuaril 2023: Tallinnas – korraldaja 21CC Triatloniklubi 
Ujumine ja jooks Audentese Spordikeskuses 
IV etapp P 7. mail 2023: Suure-Jaanis – korraldaja Suure-Jaani Tervisekoda 
Ujumine Suure-Jaani Tervisekojas ja jooks Suure-Jaani staadionil 
Alaliidu toetus korraldajatele on seni olnud 500eurot etapi kohta.  

OTSUS: Seoses hindade tõusuga toetada korraldajaid sisehallis toimuvate jooksuetappidega 

võistlustel (Tartu ja Tallinn) 900 euroga ja välistaadionitel toimuvate jooksuetappidega võistlustel 

(Keila ja Suure-Jaani) 750 euroga. 

7. ET sportlaskomisjon kohtus saavutusspordi juhi Marko Albertiga, pidas nõu  ja esitas ET 
juhatusele  sportlaste tulemustepõhise toetamise ettepanekud.  
Et Marko Albert ei saanud ise ET juhatuse koosolekul osaleda, otsustati teema arutamine edasi 
lükata järgmiseks ET juhatuse koosolekuks.  
 
8. 2022.a. triatlonihooaja pidulik lõpetamine, 2021/2022 noortesarja “Uju ja jookse” võitjate 

autasustamine, 2022 CREO Eesti Triatloni karikavõitjate autasustamine ja ühine tordisöömine 

toimub laupäeval, 19. novembril 2022 algusega kell 14:00 Tallinnas Liivalaia tn. 33, Radisson Blu 

Hotel Olümpia, saalis Alfa. 

9.1. Marathon100 andmebaasis on salvestatud triatlonivõistluste tulemused aastani 2016. Pikema 

ajaloo tekitamiseks tuleb kaasata vabatahtlikke ning Robert teeb seda hooaja lõpetamise üritusel. 

9.2. 2022 Multispordi Balti karikasarja koondarvestuse punktitabel on vastavalt üldjuhendile 

parandatud.   

Koosolekut juhatas Indrek Hääl                                                                                                                                           

Protokollis Tiina Pallas 

 

 


