
 

 

 

Eesti Triatloni juhatuse Teams  koosoleku Nr. 10 protokoll 

Aeg:  14.11.2022 kell 9:30 – 11:00 

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

Lepik  ja Tiina Pallas 

Päevakord: 

1. Eesti Triatlon (ET) tunnustab 

2. 2023 ET karikaetappide korraldamise tehnilised tingimused 

3. 2023 ET lastevõistluste eakohastamine 

4. Sportlaskomisjoni ja saavutusspordi toimkonna ettepanekud 

5. 2023 ET karikasarja projekt 

6. Jooksvad küsimused 

 

Protokoll: 

1. Juhatus kinnitas Eesti Triatloni 2022.a. hooaja parimad. 

Autasustamine toimub 2022.a. triatlonihooaja pidulikul lõpetamisel laupäeval, 19. novembril 2022 

algusega kell 14:00 Radisson Blu Hotel Olümpias. 

2. Eesti Triatloni tehniline toimkond kohtus 2022 CREO Eesti Triatloni karikaetappide korraldajatega 

ning koos arutati läbi vajadused ja võimalused, kuidas  karikasarja veelgi turvalisemaks muuta. 

ET tehnilise toimkonna koostatud 2023 ET võistluste korraldamiseks vajalikud tehnilised tingimused 

kooskõlastati ET juhatusega, avalikustati ET kodulehel ja saadeti korraldajatele . 

3.  ET lastevõistluste eakohastamiseks koostati raamdokument, mis arutati läbi lapsi ja noori 
treenivate triatlonitreeneritega.  Ettepanek on 2023.a. hooajast muuta ET triatlonivõistlustel laste E, 
D ja C vanuseklassides  võistlemist: 
 
a) alates 2023.a.  hooajast Eesti meistrivõistlusi Laste E, D ja C klassile ei toimu; 
 
b) alates 2023.a.  hooajast Eesti Triatloni  karikasarja etappidel: 
Lapsed E (2014-2015) läbivad võistluspäeva ilmaoludest lähtuvalt kas akvatloni või triatloni (distantsil 
vahemikus 50-100m ujumist/ 2-4km ratast/ 400-800m jooksu) ;  
ühise stardiga poistele ja tüdrukutele; 
ilma ajavõtuta;  
ilma autasustamiseta;  
kõik osalejad saavad sama meene;  
 
Lapsed D (2012-2013) läbivad triatloni (distantsil 150m ujumist/ 4km ratast/ 1km jooksu) ;  
stardid poistele ja tüdrukutele eraldi;  
ajavõtuga;   
ilma autasustamiseta;  
kõik osalejad saavad sama meene; 
Eesti Triatloni karikasarja punktiarvestus vanuseklassile jääb;  
 
 
 



 

 

 

Lapsed C (2010-2011) läbivad triatloni (distantsil vahemikus 150-400m ujumist/ 4-8km ratast/  
1-2km jooksu);  
stardid poistele ja tüdrukutele eraldi, olenevalt etapist kas koos Lapsed D või Noored B klassiga; 
ajavõtuga;  
ilma Lapsed C klassi eraldi autasustamiseta ( kui võisteldakse koos Noored B klassiga, siis 
autasustatakse absoluutjärjestuse 3 esimest) ;  
kõik osalejad saavad sama meene;  
Eesti Triatloni karikasarja punktiarvestus vanuseklassile jääb; 
 
Ettepanekud saadeti tutvumiseks ja kooskõlastamiseks 21CC Triatloniklubile, Tabasalu 
Triatloniklubile, Ujumise Spordiklubile, klubile Yess, Vinni Vaba Aja Keskusele, Triathlon Estoniale 
ja klubile Triatleet – need on klubid, kus triatlonitreeneri juhendamisel treenitakse lapsi ja noori. Oma 
hinnangu andis ka ET tehniline toimkond. 
 
OTSUSED :  
a) alates 2023.a.  hooajast Eesti meistrivõistlusi Laste E, D ja C klassile ei toimu;  
b) 2023 Eesti Triatloni  karikasarjas lastedistantse eakohastatakse vastavalt raamdokumendile; 
c) Lapsed E läbib distantsi ajavõtuta ja kõik raja läbinud lapsed saavad sama meene; 
d) Lapsed D ja C võistlevad ET karikasarjas endale jõukohasel distantsil ja autasustatakse 1.-3. koha 
saavutanud lapsi; 
e) 2023 Eesti Triatloni  karikasarja kokkuvõttes tunnustatakse kõikidel etappidel osalenud lapsi 
meenega. Lapsed D ja C klassi punktiarvestus 1.-3. koha  saavutanud lapsi autasustatakse karikaga.  
 

4. ET sportlaskomisjon pidas nõu saavutusspordi juhi Marko Albertiga  ja tegi ET juhatusele  
järgmised ettepanekud:  
4.1. saavutusspordi toimkonda peaks kuuluma lisaks Marko Albertile veel inimesi;  
4.2. sportlaste eelarvete esitamise ja toetuste taotlemise süsteem peaks jätkuma; 
4.3. luua Eesti sportlaste oma edetabel, mille alusel toetusi eraldada;  
4.4. töötada välja süsteem sportlaste tulemustepõhiseks premeerimiseks juhul,  kui sportlane 
saavutab riiklikku toetust suurendava tulemuse: noorte, juuniorite, U23 ja täiskasvanute tiitlivõstluste 
esi 12 tulemus olümpia ala eakohasel distantsil (OM, MM, EM); 
4.5. noorte ja juuniorite arengu hindamisel vaadata viimase kahe aasta tulemusi Euroopa 
karikaetappidel, Balti  ja Eesti karikasarjas, arvestada nii üldist kui ka üksikalade arengut ning "Uju 
ja Jookse” tulemusi; 
4.6. järgmiste aasta raha jagamise kriteeriumid ja koondisesse kvalifitseerumise tingimused peaksid 
tulema välja võimalikult vara, et sportlased teaksid, millisteks võistlusteks oma vormi ajastada.. 
 
OTSUSED: 
a) saavutusspordi toimkond jätkab tööd samu protseduurireegleid järgides: kõigepealt räägitakse 
läbi treeneritega, seejärel tehakse ettepanekud juhatusele ja ET juhatus kinnitab otsused; 
 
b) saavutusspordi toimkonda laiendatakse;  
 
c) noorte kuni U23 vanuseklasside sportlastele, kes esindavad või võivad esindada 2023.a. Eestit 
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, jätkatakse hooaja ettevalmistustoetuse (laagritoetuse) maksmist ka 
2023.a.; 
 

d) Eesti Triatloni edetabelit, kus World Triathloni ja Eesti Triatloni võistluste tulemused arvutatakse 

läbi koefitsiendiga, võttes arvesse võistluste erinevat taset ja kaotust võitjale – ei koostata. 

Paremusjärjestuse määramisel on aluseks omavaheline konkurents ja koht World Triathloni 

rankingutabelis; 

 



 

 

 

e) sportlasele, kelle tulemus  (noorte, juuniorite, U23 ja täiskasvanute olümpiaala tiitlivõistlustel (OM, 

MM, EM) saavutatud 1.-12.koht) suurendab alaliidu riiklikku rahastust, lisatakse  isiklikku eelarvesse 

preemiasumma; 

 

f) noorte kuni U23 vanuseklasside sportlaste arengut hinnatakse 2 viimase aasta jooksul saavutatud 

tulemuste põhjal.  Toetuse määramisel arvestatakse ainult triatlonivõistlustel saavutatud tulemusi. 

Uju ja jookse  ning  üksikalade tulemused  näitavad  küll üldist arengut, kuid nende põhjal triatloni 

toetusi ei määrata.                                                                                                                                                                

g) 2023 tiitlivõistlustel Eestit esindavad sportlased kinnitatakse 2023.a. võistlustel saavutatud 

tulemuste põhjal.  Kvalifikatsioonivõistlused lepitakse eelnevalt treeneritega kokku.                             

Võistlustoetuste taotlemiseks esitavad sportlased oma hooaja plaanid ja  eelarve.   

2023.a. hooaja olulisemad stardid: 

1.  20-23.07.2023 Europe Triathlon Youth Championships Festival Banyoles (noorte EM); 

2.   5-6.08.2023 Europe Triathlon Championships Balikesir (juuniorite/U23 EM).  

 

Eestit esindavad sportlased valitakse välja koostöös treeneritega. Eestit esindavad sportlased 

kinnitab ET juhatus. 

 

5. 2023 ET karikaetappide korraldamisõiguse taotlusi laekus viielt klubilt 12 karikaetapi 

korraldamiseks. 

ET tehniline toimkond tutvustas ET juhatusele 2022.a. karikaetappide tagasisidet ja tegi oma 

ettepanekud 2023 ET karikasarja korraldusliku taseme ühtlustamiseks.  

 

6. Kaidi Kiviojale määrati 2022.a. II poolaasta riiklik spordistipendium; 

6.11.2022 toimunud triatlonitreenerite kutseeksamil omistati Eleri Etverkile EKR5 triatlonitreeneri 

kutse ja pikendati Andres Hiiemäe EKR4 triatlonitreeneri kutset. 

 

Koosolekut juhatas Indrek Hääl 

Protokollis Tiina Pallas 

 

https://triathlon.org/events/event/2023_europe_triathlon_youth_championships_festival_banyoles
https://triathlon.org/events/event/2023_europe_triathlon_championships_balikesir

