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1. EESMÄRK 

- Täispikk dok kogu üritusest 

- 15 min lühifilm 

- 5 min kiirülevaade filmina parimatest hetkedest 

- Ohtralt korralikku pildikraami iga võistleja leiab endast 100+ pilti 

- 30 parimat pilti eraldi kausta 

- Fotod toetajatele, kus võistlejad on kenas poosis reklaami taustal 

- Finišifotod kõikidest lõpetajatest, kus oleks näha nii kell kui Triathlon Estonia logo ning detailsed 

emotsioonid 

2. PÄEVAKAVA 

http://triathlonestonia.ee/programm/ 

3. ÜLDINE TÖÖJAOTUS 

Pildistamine 

Fotograaf 1 – stardi- ja finisiala 

07:00 ettevalmistus stardialas 

08:00 täispika start kaldalt paremalt küljelt 

08:01 laste start kaldalt ja veest väljumine 

08:15 finišiala 

09:30 rattaraja värskenduspunkt ja rattaringi algus 

11:00 poolpika start ja kõik ujujate veest väljumised 

12:00 rattaraja värskenduspunkt 

13:00 söögipaus 

14:00 jooksurada 

15:00 finišiala 

 

Fotograaf 2 – vahetusala ja lähiümbrus 

07:00 ettevalmistus vaheusalas 

08:00 täispika start kaldalt vasakult küljelt 

08:01 laste start kaldalt 

08:05 vahetusala 

12:00 söögipaus 

http://triathlonestonia.ee/programm/#Logo-Kadarbiku


13:00 olümpiadistantsi start kaldalt vasakult küljelt 

13:10 vahetusala 

17:00 söögipaus 

18:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

 

Fotograaf 3 – rada 

07:00 ettevalmistus stardialas 

08:00 täispika sart paadist 

08:01 laste start ja ujumine paadist 

08:15 harrastajate start ja ujumine paadist 

08:20 täispika ujumine paadist 

08:50 täispika kõik veest väljumised 

10:00 rattarada kuni tagasipöördeni 

12:00 söögipaus 

13:00 rattarada vastupäeva terve lühikese ringi erinevatest kohtadest 

14:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

18:00 söögipaus 

19:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

 

Filmimine 

Operaator 1 

07:00 ettevalmistus stardialas, intervjuud 

08:00 täispika start kaldalt paremalt küljelt 

08:01 laste start kaldalt ja veest väljumine 

08:15 finišiala 

09:30 rattaraja värskenduspunkt ja rattaringi algus 

11:00 poolpika start ja kõik ujujate veest väljumised 

12:00 rattaraja värskenduspunkt 

13:00 söögipaus 

14:00 jooksurada 

15:00 finišiala, intervjuud 

 

Operaator 2 

07:00 ettevalmistus vaheusalas 

08:00 täispika start kaldalt vasakult küljelt 

08:01 laste start kaldalt 

08:05 vahetusala 

12:00 söögipaus 

13:00 olümpiadistantsi start kaldalt vasakult küljelt 

13:10 vahetusala 

17:00 söögipaus 

18:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

 

Operaator 3 

07:00 ettevalmistus stardialas 

08:00 täispika sart paadist 

08:01 laste start ja ujumine paadist 

08:15 harrastajate start ja ujumine paadist 

08:20 täispika ujumine paadist 

08:50 täispika kõik veest väljumised 

10:00 rattarada kuni tagasipöördeni 

12:00 söögipaus 

13:00 rattarada vastupäeva terve lühikese ringi erinevatest kohtadest 

14:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

18:00 söögipaus 



19:00 jooksurada vastupäeva terve ringi erinevatest kohtadest 

 

 

Droon 

07:00 hommikused vaated kõrgelt ja madalalt 

08:00 täispika sart 

08:01 laste start 

08:15 harrastajate start 

08:50 täispika liidri veest väljumine 

10:00 rattarada kuni tagasipöördeni 

12:00 söögipaus 

13:00 rattarada vastupäeva terve lühikese ringi erinevatest kohtadest 

14:00 jooksurada kohtadest 

16:00 finišiala ja liidrite finišid 

21:00 loojuv päike ja viimased rajal 

4. 1-MINUTI KLIPP 

Eks ta võib tulla gramm pikem kui minut. 

Täispika start 

Ind liidri väljumine veest 

Vahetusalas kiiver pähe ja ratta võtmine 

Rattale hüppamine 

Ratta teeninduspunktist 

Möödumine aeglasemast 

Teise vahetusalasse sisenemine 

Joogilaua juures 

Finiš 

1 – 2 küsimust värskelt võitjalt 

 

5. MEELESPEA 

 

2 päeva enne: 

 - varu vähemalt ca 3 tunni jagu vaba salvestusruumi; 

 - lae kõik akud; 

 - puhasta objektiiv; 

 - pane kaamera kell õigeks; 

Eelmine päev: 

- paki vajalik varustus (kaamera, statiiv, tühi salvestusruum, akulaadija, laadija juhe) ühte kotti, et 

mitte hommikul midagi unustada; 

- suhtle teistega ja tee oma ülesanne selgeks; 

- salvesta tiimikaaslaste kontaktid; 

- Pane säriaeg vähemalt 1/500 peale 

 

Filmimise ajal: 

- lepi kokku vastutavaga tööjaotus (aeg ja koht)  

- filmi kokkulepitud kohas; 

- kasuta statiivi või tuge või hoia kahe käega kaamerat; 

- väldi filmimist ise samal ajal kõndides; 

- võimalusel filmi nii, et päike oleks selja taga ning enda vari ei jääks pildile; 

- filmijana ära ise räägi, veel vähem karju, ega erguta vms, ehk ole tasa ja filmi; 

- Intervjuude korral kasuta abilist, kes räägib; 



- Küsimuste korral, mõtle enne läbi, kuidas sellele võiks vastata ja mida sel juhul edasi küsida. 

Kasuta mõõdukalt emotsioonide provokatsiooni; 

- Püüdke emotsioone ja detaile. Enne starti hankige prognoose, pärast esimesi emotsioone ja 

hinnanguid. Autasustamisel pisaraid ja liigutavaid hüvastijätmisi; 

- Ole loominguline ja julge, ebaõnnestumisi saab läbi rääkida ja välja lõigata. Teisel juhul pole 

pärast isegi midagi kokku võtta. Õnnestumise korral on võimalik hea film kokku panna. 

Paiguta asjad pildile: https://siimsemiskar.ee/kumme-tegevust-mis-muudavad-su-spordifotod-paremaks/ 

 

https://siimsemiskar.ee/kumme-tegevust-mis-muudavad-su-spordifotod-paremaks/

