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Rakvere Spordiselts Kalev 100! 

Novembri keskpaigas tähistasid ligi poolsada endist ja praegust kalevlast Rakvere Spordiseltsi Kalev sajandat 

aastapäeva piduliku vastuvõtuga hotellis Wesenberg Rakveres. 

Rakvere Spordiselts Kalev asutati Peterburi linna Eesti 

Jõukarastuse Seltsi Kalev osakonnana 1917. aasta sügisel. 

Asutamise koosolek toimus Rakveres Pikk tänav 35, seltsi 

esimeheks valiti Oskar Pedriks. Algas aktiivne sporditegevus 

ja peagi oli seltsil liikmeid üle 350. Kalevis harrastati 

eelkõige kergejõustikku, aga ka jalgrattasporti, jalgpalli, 

uudse alana purjetamistki. Kalevi selts osales Tõrma 

suusahüppemäe taastamises ning haldas ka Rakveres 

välisujulat. Kalevil on teeneid kohaliku tennise- ja maleelu 

edendamisel. 

Käesoleval ajal korraldab Rakvere Spordiselts Kalev 

eelkõige mitmesuguseid traditsioonilisi tervisespordiüritusi (maakondlikud liikumisrühmade festivalid, 

kepikõnniretked). 

Valdek Murd 75! 

13.novembril tähistas Seltsi füüsilisest isikust liige, kauaaegne juhatuse liige ja aukalevlane Valdek Murd oma 

75-ndat juubelisünnipäeva. Eesti Spordiselts Kalev hindab kõrgelt Valdek Murdi panust kalevluse 

edendamisel ning soovib kõikide kalevlaste nimel palju õnne ja tervist!  

Kalevi parimad sportlased ja treener 2017 

2017.aasta on lõppemas ning aeg teha kokkuvõtteid möödunud spordiaasta kohta. Igal aastal on Kalevi 

liikmed üheskoos enda seast valinud aasta parimad sportlased ja treeneri.  

Ootame ka sel aastal kõigepealt klubide ja seltside ettepanekuid kandidaatide kohta kuni 7.detsember 2017.   

Kategooriad: 

aasta meessportlane 

aasta naissportlane 

aasta noorsportlane 

aasta võistkond 

aasta veteransportlane 

aasta treener 

Kõik esitatud kandidaadid märgitakse ankeedile, 

mis saadetakse välja Kalevi liikmetele lõplikuks 

hääletamiseks alates 11.detsember 2017a. Parimad valitakse nagu tavaliselt enim hääli saanud tulemuste 

põhjal. Hääletus toimub kuni 28.detsember 2017. 

Kalevi parimad sportlased ja treener 2017 kuulutatakse välja 13.jaanuaril 2018 Eesti Spordiseltsi Kalev 

uusaasta vastuvõtul. Täpsem info uusaasta vastuvõtu kohta tuleb lähiajal.  
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Kalevi järelkasvukoondise treeningtoetuse konkurss 

ESS Kalev kuulutab välja 2018 I poolaasta treeningtoetuse konkursi Kalevi liikmes-klubide noorsportlastele. 

JKK treeningtoetuse fondi suurus on 2018 I poolaasta 6000 eurot, millest antakse välja kuni 10 treeningtoetust 

(sealhulgas kuni kaks (2) mitteolümpiaala). Treeningtoetuse suurus on 600 eurot perioodi 1. jaanuar 2018 kuni 

30. juuni 2018 eest.  

Treeningtoetusele kandideerimise aluseks on Eesti Spordiseltsi Kalev Järelkasvukoondise (edaspidi JKK) 

juhend.  Juhend on avaldatud ESS Kalev veebileheküljel: http://www.eestikalev.ee/. Treeningtoetuse 

taotlemiseks tuleb saata taotlus aadressile anneli@eestikalev.ee mitte hiljem kui 31. detsember 2017. 

ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks ja tagamaks parimate Kalevi  sportlaste paremaid 

võimalusi intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute klassis. 

Kalevi uus koduleht 

2018.aasta alguses valmib Eesti Spordiseltsi Kalev uus koduleht. Kodulehe ja veebipoe uuendamise 

eesmärgiks on seda kaasajastada, et leht pakuks nii kasutajatele kui haldajale kasutusmugavust tänapäeval 

kasutatavate tehnoloogiliste vahenditega (lauaarvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti). 

Uue võimalusena pakume oma liikmetele, kellel ei ole kodulehte, luua oma koduleht alalehena Seltsi 

veebilehel. Täpsem info anneli@eestikalev.ee või telefonil 516 2840. 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 

 1.detsember 2017 – Eesti Noorsootöö Keskus taotlusvoor „Huviala valdkondade kvaliteedi toetus“ 

 1.detsember 2017 – Tallinna 2018. a toimuvate rahvusvaheliste spordiprojektide taotluste esitamise 

tähtaeg 

 2.detsember 2017 – Treenerite koolitused – tasemekoolitus „Üldained EKR 3“ 

 2.detsember 2017 – Treenerite koolitused – täiendkoolitus „Jõutreeningute baasharjutused, vigastused 

raskejõustikus ja nende ennetamine“ 

 5. Detsember 2017 - Treenerite koolitused – täiendkoolitus „TT 2017. Harrastussportlase 

õlaprobleemid ja -vaevused.“ 

 5.detsember 2017 - EOK vastuvõtt rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalistidele (2017 II poolaasta) 

 7.detsember 2017 – Kalevi parimate sportlaste ja treenerite kandidaatide esitamise tähtaeg 

 7.detsember 2017 – Treenerite koolitused – täiendkoolitus „Mängime trennis: kuidas kasutada mänge, 

et teha trenni huvitavaks, tõsta variatiivsust ja õpetlikkust?“ 

 8.detsember 2017 – Treenerite koolitused – täiendkoolitus „Развиваем самостоятельно мыслящих 

спортсменов: как научить спортсменов направлять и анализировать свои действия?“ 

 15.detsember 2017 – Tallinna meistrivõistluste projektitaotluste esitamise tähtaeg 

 27.detsember 2017 - Spordiaasta Tähed 2017 auhinnagala Nordea Kontserdimajas 

 28.detsember 2017 - Kalevi parimate sportlaste ja treeneri valimise tähtaeg 

 28.detsember 2017 - Kodanikuühiskonna Sihtkapital – „EV100 teavitustoe taotlusvoor“ 

 31.detsember 2017 - Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 11.jaanuar 2018 – Kodanikuühiskonna Sihtkapital – „2018. aasta vabaühenduste arenguhüppe 

taotlusvoor“ 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/
mailto:anneli@eestikalev.ee
mailto:anneli@eestikalev.ee
https://www.entk.ee/huviala-valdkondade-kvaliteedi-toetus
http://www.sport.ee/event/135/uldained_ekr_3
http://www.sport.ee/event/224/joutreeningute_baasharjutused_vigastused_raskejoustikus_ja_nende_ennetamine
http://www.sport.ee/event/224/joutreeningute_baasharjutused_vigastused_raskejoustikus_ja_nende_ennetamine
http://www.sport.ee/event/208/__tt_2017_harrastussportlase_olaprobleemid_ja_vaevused
http://www.sport.ee/event/208/__tt_2017_harrastussportlase_olaprobleemid_ja_vaevused
http://www.sport.ee/event/187/mangime_trennis_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenni_huvitavaks_tosta_variatiivsust_ja_opetlikkust
http://www.sport.ee/event/187/mangime_trennis_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenni_huvitavaks_tosta_variatiivsust_ja_opetlikkust
http://www.sport.ee/event/188/razvivaem_samostoqtelxno_mslqshtih_sportsmenov_kak_nauchitx_sportsmenov_napravlqtx_i_analizirovatx_svoi_dejstviq
http://www.sport.ee/event/188/razvivaem_samostoqtelxno_mslqshtih_sportsmenov_kak_nauchitx_sportsmenov_napravlqtx_i_analizirovatx_svoi_dejstviq
https://kysk.ee/ev100-tt17
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
https://kysk.ee/ah18
https://kysk.ee/ah18


Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri                3 
 

 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Harrastusvõimlemise koolitus ja festival Pärnus 
3-4.november 2017 Pärnu 

Novembrikuu esimesel nädalavahetusel vallutasid suvepealinna harrastusvõimlejad, kes sõitsid Pärnusse üle 

Eesti, et saada osa harrastusvõimlemise festivalist „Sügisesära“.  

Eesti Spordiselts Kalev on harrastusvõimlemise 

suursündmuste korraldajana Eestis palju tuntust 

kogunud. ESS Kalev tutvustab oma 

harrastusvõimlemise programmi igal aastal eri 

maakonnas ja seda juba 25 aastat järjest.  

Esimesel päeval korraldas Selts koos oma 

liikmesklubiga VK Rüht koolituspäeva, kuhu 

kaasati litsentsiga treenerid ning kus jagati laste 

juhendamiseks näpunäiteid 51-le treenerile, 

kehalise kasvatuse õpetajale ja lasteaedade 

liikumisõpetajale. Teisel päeval toimus 

võimlemisfestival koos maakonna 

harrastusvõimlejate ja külalistega mujalt maakondadest. Festivalil oli kõigil huvilistel võimalus näha 42 

põnevat võimlemiskava. Osalejate vanuse skaala ulatus beebidest eakateni. Rõõmu teeb, et festivalist 

osavõtjate arv tegi sel aastal võrreldes eelmise aastaga suure hüppe. Kui mullu osales festivalil 250 võimlejat, 

siis tänavu  juba 600. 

Miks me sellist spordipidu teeme? Niisuguseid sündmusi, mis on osavõtumaksuta ja kus ei limiteerita 

osalejate hulka, Eestis rohkem pole. Palju positiivseid elamusi, hästi korraldatud festival ja võimlejad ise 

toovad igal aastal kohale järjest rohkem inimesi. Tuleval aastal korraldab ESS Kalev koolituse ja reklaamib 

võimlemist Viljandis. 

Kalevi lahtised meistrivõistlused cyclo-crossis 
11.november 2017 

Pirita Velotrekil ja Pirita jõe ürgoru kallastel toimusid novembri 

keskpaigas 154 ratturi osalusel Kalevi lahtised meistrivõistlused 

cyclo-crossis.  

Eliit arvestuses oli parimaks Kalevi Jalgrattakooli esindajaks Robin 

Pruul, kes saavutas 12nda koha.  

M/N 12 klassis saavutas esikoha meeste arvestuses Henri Valsem 

ning naiste arvestuses Karolina Surva. Antud klassi parim kalevlane 

oli meeste arvestuses Kermo Tamm ja naiste arvestuses Mia Carla Tegelmann. 

M/N 14 klassis saavutas esikoha meeste arvestuses Frank Aron Ragilo, kes oli ka parim Kalevi Jalgrattakooli 

esindaja. Naiste arvestuses sai parima koha Elisabeth Ebras ning parim kalevlane oli Annabrits Prants. 

M/N 16 klassis saavutas parima koha meeste arvestuses Joosep Mesi ning teisele kohale sõitis ennast Kalevi 

esindaja Gleb Karpenko. Naiste arvestuses oli parimal kohal Kalevi rattur Kätlin Kukk. 

M/N Vaba klassi võitis meestest Aleksei Kushnir ja naiste parim oli Grete Jaeski. Naised + Seeniorid hulgast 

oli parim mees Priit Tuisk ning naistest Mari-Liis Mõttus. 
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Kalev Open 2017 
11-12.november 2017 

Kaks päeva kestnud ujumisvõistlus viidi sel aastal läbi 

vast valminud Sõle ujulas. Võistlused toimusid 

tiitlivõistluste formaadis, mis nägi ette hommikul 

eelujumisi ning õhtul finaale. Kokku osales võistlusel 

214 ujujat. Võistluste parimad tulemused ujusid välja 

Martin Allikvee, Kertu Ly Alnek ja Kregor Zirk. Kalevi 

parimaks osutus Kristina Jaamul, kes sai kahe päeva 

jooksul kaela kolm medalit! 

Klubide arvestuses oli edukaim Garanti Spordiklubi 20 

medaliga, millest kümme olid kuldsed. Nendele järgnesid 

Ujumise Spordiklubi (10/7) ja Audentese Spordiklubi 

(19/5). 

 

XXVII rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest“ 
12-14.jaanuar 2018 

12.-14.01.2018 toimub Sokos Hotels Viru Tallinn Konverentsikeskuses 27-s rahvusvaheline kiirmaleturniir 

„Meenutades Paul Kerest“. Turniiri korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maleliidu ja 

Rahvusvahelise Profimaletajate Assotsiatsiooniga (ACP).  

7.jaanuaril 2018 möödub 102 aastat Eesti sajandi parimaks sportlaseks valitud malesuurmeister Paul Kerese 

sünnist. Võistlusega tähistatakse maailma ühe suurema maletaja 102st sünniaastapäeva. Paul Keres esindas 

kogu oma malekarjääri jooksul maleturniiridel nii Kalevit kui Eestit. ESS Kalev Eesti vanima ja suurima 

spordiorganisatsioonina hoiab juba 27ndat aastat elus Paul Kerese mälestust läbi mälestusturniiri 

korraldamise. 2016 aasta oli FIDE kalendris Paul Kerese 

aasta. See fakt näitab, et meie Keres on endiselt 

malemaailmas kõrgelt lugupeetud sümbol mille üle peaks 

Eesti uhke olema! Eesti Spordiselts Kalev on võtnud oma 

südameasjaks hoida Kerese nime ka edaspidi au sees! 

Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis 11 vooruga. 

Ajakontroll on 15+15 min. partiile, +10 sekundit igale 

käigule. Võistlustel kehtivad FIDE reeglid. Võistlus kuulub 

FIDE rahvusvahelisse kalendrisse ja ühtlasi ka ACP 2018. 

aasta karikaturniiride sarja. Võistluste auhinnafond kokku on 

6 000 eurot, mis läheb jagamisele kõikidele osalejate vahel.  

„KÄIME KOOS“ Sitsiilias 
20-27.mai 2018 

Eesti Spordiselts Kalev on liikumisharrastuse osas ette 

valmistamas osalemist IVV Europiaadil Sitsiilias. Sündmus leiab 

aset 20.–27. mail 2018 majutusega maalilises Selinutes, hotellis 

Miramare. 

Kõikidel huvilistel palume ühendust võtta projekti juhiga Henri 

Riska, +372 5802 6523, kaimekoos@eestikalev.ee. 

 

mailto:kaimekoos@eestikalev.ee
https://3.bp.blogspot.com/-r05nMqzQu_4/Wgm5Qy9kptI/AAAAAAAAEQE/HYyNJP2E3LYOdsvSAWpj9yZrgWvoKFb4ACLcBGAs/s1600/23435102_1743517609001481_7002187196260344321_n.jpg
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


