
Vastutavate treenerite 2012 hooaja kokkuvõte 
 

NIMI:  Tõnu Kaukis 

ALARÜHM: Mitmevõistlus 

VASTUTAV TREENER ALATES: ? 

 

 

 

Londoni OM-ile kvalifitseerunud alarühma sportlased: 

Nimi Ala Tulemus Koht Lisainfo 

     

Grit Sadeiko 7-võistlus 6013p. 23  

     

     

 

Kokkuvõte osalenud alarühma sportlaste võistlusest (seatud eesmärgid, ettevalmistuse 

käik, võistluste käik, võistluste analüüs, sportlase treeneri tegevus võistlustel, osalenud 

sportlase treeneri kommentaarid/analüüs) 

 

Võistluseks ettevalmistus jäi Gritil lünklikuks. Helsingi E.M-il saadud põlvevigastuse tõttu  

treeningutel kõrgust ja odaviset treenida ei saanud. Sellist head minekut kui oli Helsingis, 

Londonis tal enam ei olnud. 

 

Helsingi EM-i koondisse arvatud alarühma sportlased: 

Nimi Ala Tulemus Koht Lisainfo 

     

Grit Sadeiko 7-võistlus katkestas   

     

Tarmo Riitmuru 10-võistlus 7644p. 23  

     

     

     

 

Kokkuvõte osalenud alarühma sportlaste võistlusest (seatud eesmärgid, ettevalmistuse 

käik, võistluste käik, võistluste analüüs, sportlase treeneri tegevus võistlustel, osalenud 

sportlase treeneri komentaarid/analüüs) 

 

Grit oli Helsingis heas vormis ja oleks kindlasti Eesti rekordi püstitanud. Kahjuks tegi 

odaviskes põlvele haiget ja olümpiamänge silmas pidades katkestas võistluse. 

 

Tarmo tegi antud hetke vormile maksimum tulemuse. Tarmo ettevalmistust segas 

istmikunärvi põletik. 

 

Barcelona Juunioride MM-i koondisesse arvatud alarühma sportlased: 

Nimi Ala Tulemus Koht Lisainfo 

     

Grete Sadeiko 7-võistlus 5519p. 9  

Kristella 

Jurkatamm 

7-võistlus 5188p. 19  



Karl-Robert 

Saluri 

10-võistlus 7583p. V  

Markus Leemet 10-võistlus 7050p. 17  

     

 

Kokkuvõte osalenud alarühma sportlaste võistlusest (seatud eesmärgid, ettevalmistuse 

käik, võistluste käik, võistluste analüüs, hinnang sportlase treeneri tegevusele võistlustel, 

osalenud sportlase treeneri komentaarid/analüüs)  

 

Gretel oli kindlasti eesmärk tulla kolme parema hulka ehk medalile. Kevadine põlvevigastus 

kahjuks jättis tema sportlikule vormile pitseri. 

Kristella tegi hea võistluse ja kogus isikliku rekordi lähedase tulemuse. Tulevikku silmas 

pidades sai Kristella palju kogemusi juurde, mis peaksid teda tulevastel tiitlivõistlustel 

kindlasti aitama. 

Karl-Robertiga kaks aastat tagasi plaani tehes planeerisime tulemuse 2012.a. M.M-il 7600p., 

ja koht kuue hulgas. Karlil ei õnnestunud kõrgus ja tõkkejooks. Eelnevatel treeningutel lootsin 

talt nendel aladel enamat. 1500m oleks pidanud kiiremini jooksma. 

Markusel oli väga hea vorm. Kahjuks esimesel korral suurvõistlusel jäi Markusel 

võistluskogemustest puudu. 

 

Põhja- ja Baltimaade U23 meistrivõistlustel osalenud alarühma sportlased: 

Nimi Ala Tulemus Koht Lisainfo 

     

     

     

     

     

     

     

 

Lühikokkuvõte osalenud alarühma sportlaste võistlusest (seatud eesmärgid, 

ettevalmistuse käik, võistluste käik, võistluste analüüs, sportlase treeneri tegevus 

võistlustel, osalenud sportlase treeneri kommentaarid/analüüs) 

 

Mitmevõistlejad Põhja ja Baltimaade U-23 meistrivõistlustel ei osalenud 

 

 Balti Maavõistlusel osalenud alarühma sportlased: 

Nimi Ala Tulemus Koht Lisainfo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Kokkuvõte osalenud alarühma sportlaste võistlusest (seatud eesmärgid, ettevalmistuse 

käik, võistluste käik, võistluste analüüs, treenerite panuse analüüs) 

 

Talvisel noorte mitmevõistluse Balti matsil võitsid üldesikoha Eesti noored mitmevõistlejad. 

U-20 poisid.      1. M. Leemet   2.K.Rosenberg    7. R.Liitmäe 

U.-18                 1. Taavi.Tsernjavski 

U -20 tüdrukud 1. Grete Sadeiko 

U-18                  1. Kristella.Jurkatamm 2. Margot Meri 

 

Kevadisel noorte Balti matsil saavutati samuti nagu talvel üldesikoht. 

U-20                  2. R.Liitmäe 3.M.Leemet  4. G.Kivirand 

U-18                  1. T.Tsernjavski  2.T.Richter  3.T.Keskküla 

U-20 tüdrukud  1. Kristella Jurkatamm  2. Mari-Liis Murula 

U-18                  2. Margot Meri  3.Getter Marie Lemberg  4. Grete-Kai Teeäär 

 

 

1. Üldhinnang alarühma hooajale 

2. Läbi viidud treening- ja/või õppekogunemised (millal, kellele, osavõtt). Kogunemiste 

eesmärgid, käik ja tulemused 

3. Tehtud töö koondiste komplekteerimisel (probleemid, küsimused, lahendused) 

4. Hinnang 2012 hooajal tiitlivõistluste koondise joone alla jäänud sportlaste arengule,         

potentsiaalsed uued koondislased hooajal 2013 

 

 

Mitmevõistluses oli vigastuste aasta ja ebaõnne aasta. Mitmevõistluses toimub põlvkondade 

vahetus( meeste osas). Naiste osas on olukord  mitte kõige parem.. Viimase kolme aasta  

noorte mitmevõistluse meistrivõistlusi analüüsides selgub, et osavõtt on järsult 

kahanenud.Vähe või ei ole üldse võistlejaid Pärnust, Viljandist Raplast. Samuti on Tartu noori 

mitmevõistlejaid vähemaks jäänud. 

Hooajal oli palju vigastusi(Raja ja Pahapill pidid isegi hooaja vahele jätma). Vigastuste tõttu 

jäi paljudel sportlastel parem tulemus tegematta. 

Täiskasvanute koondise kandidaate toetas alaliit kevadiste laagrite korraldamisel. 

Balti matsi koondisele kooraldasime kaks õppe treeningkogunemist    2011.a. oktoobris 

Jõulumäel ja 2012.a. mais Tallinnas. 

 

ETTEPANEKUD 2013 HOOAJAKS 

 

Ala vastutavad treenerid peaksid olema sportlase ja alaliidu vaheliste lepingute allakirjutamise 

juures. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Täitmise kuupäev: 28.10.2012 

Nimi/Allkiri: Tõnu Kaukis 


