
Eesti�Spordiseltsi�Kalev
alev 

INFOKIRI                 
nr�1/2014�

 

INFOKIRI
E, 26. novembril kl 16.00 
Eesti Spordiseltsi Kalev 
juhatuse koosolek.

T, 27. novembril kl 16.00 
EMT liikumissarja “Käime 
koos!” hooaja pidulik lõpe-
tamine ning toetajate ja 
koostööpartnerite tänamine 
Kalevi Sportlasklubis (Pärnu 
mnt 41).
Lisainfo: www.kaimekoos.ee

T, 27. novembril kl 19.00 
jalgpalliklubi Tallinna Kalev 
esindusvõistkondade hooaja 
lõpetamine Vana Villemi 
pubis.
Lisainfo: www.jkkalev.ee

R, 30. november: 
Hasartmängumaksu Nõukogu 
ning Tallinna spordi- ja 
noorsooameti tähtajad 
taotluste esitamiseks 
(Tallinn: 2008. a rahvusvahe-
lised suurvõistlused).

L, 1. detsembril kl 13.00 
Eesti naiste korvpalli 
meistriliiga: Kalev/Profimaa 
vs Tartu Ülikool/Loctite Võru 
Spordihoones.

Värskeimat informatsiooni 
Kalevi sündmuste kohta leiad 
internetist aadressil 
www.eestikalev.ee 

•

•

•

Kaire Leibak

Kalev/Profimaa senised 
tulemused korvpalli 
naiste meistriliigas:
Audentes – Kalev/Profimaa
TLÜ/Volta – Kalev/Profimaa
TÜ/Loctite - Kalev/Profimaa
Kalev/Profimaa - BC Star
Living – Kalev/Profimaa
Kalev/Profimaa – TLÜ/Volta
Kalev/Profimaa - Audentes
BC Star – Kalev/Profimaa
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Täna, 26. novembril kogunev Eesti 
Spordiseltsi juhatus valib 
Kalevi 2007. aasta parimad 
sportlased, kus suursoosikuteks on 
kergejõustiklased Gerd Kanter ja 
Kaire Leibak.

Tallinna Spordiseltsi Kalev liikmeskonda kuuluv 
Gerd Kanter krooniti tänavu maailmameistriks 
kettaheites, Tartu Spordiseltsi Kalevi kasvandik 
Kaire Leibak oli võitmatu juunioride Euroopa 
meistrivõistlustel kolmikhüppes.

Eesti Spordiseltsi Kalev korraldatud küsitlusele 
laekus seekord koguni 12 liikmeseltsi ja 
spordikooli  vastused, Kanterit ja Leibakut peeti 
parimateks pea üksmeelselt.

kus on tugevaid kandidaate mitu. “Selle üle 
tunnemegi kõige rohkem rõõmu, sest see näitab, 
kui tõsist ja head tööd meie spordikoolid 
teevad,” hindas Kalevi 
aseesimees Reio Ojavere. “Kindlasti saab selles 
kategoorias parima nimetamine seltsi juhatuse 
jaoks kõige suuremaks pähkliks.”

Kokku tunnustab Kalev oma liikmeskonda kuu-
luvaid inimesi ja organisatsioone kolmeteist-
kümnes kategoorias: parima mees- ja naissport-
lase ning juuniori kõrval pälvivad tunnustust 
edukaim võistkond, ja parimad treenerid, 
liikmesorganisatsioonid, spordiüritused, 
veteranid, noorsportlased, vabatahtlikud, 
sponsorid ja mitmed teised.

Juhatuse koosolek algab kell 16.00, tulemused 
peaksid selguma orienteeruvalt kell 18.00 ja 
avaldatakse koosoleku lõppedes seltsi 
koduleheküljel.

Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki 
kalevlasi 20. detsembril kl 18.00 
spordiaasta pidulikule lõpetamisele 
Kalevi Tõnismäe spordibaasi (Pärnu 
mnt 41).

“Autasustame Kalevi 2007. aasta parimaid 
sportlasi, treenereid ja teisi, kuulame kontserti 
kaunitest jõululauludest ja meenutame mööduvat 
aastat kohvilauas,” tutvustas Kalevi personalijuht 
Eha Vällik ürituse sisu.

Kutseid üritusele saab tellida telefonil 644 5706 
või e-aadressil eha@eestikalev.ee. Üritus on 
kõikidele kalevlastele tasuta! 

2007. aasta sisse mahub Kalevil rida suurepäraseid 
tulemusi. Tallinna Spordiselts Kalev võib kindlasti 
uhkust tunda loodud Kalevi tiimi üle, kuhu kuulub 
maailmameister Gerd Kanteri kõrval Ksenia Balta, 
Risto Mätas ja Kristo Galeta.

Suurepärase töö tegid ära Pärnu Spordiseltsi Kalev 
Allar Raja, Jaan Laos, Alvar 

Räägel ja Rauno Talisoo, tulles Eesti koosseisus 
kaheksapaadil juunioride maailmameistriks. Kalevi 
Jalgrattakooli õpilane Daniel Novikov krooniti seevas-
tu treki sprindidistantsil B-grupi maailmameistriks ning 
Kalevi Purjespordikooli õpilane Deniss Karpak pälvis 
purjetamise MMil Laser-klassis pronksmedali. Pekingi 
olümpiamängudele kindlustas pääsu ka Kalevi 
Ujumiskooli kasvandik Martin Liivamägi.

Nii et olümpia-aasta on kujunemas Kalevi ja kogu Eesti 
spordi jaoks kindlasti erakordseks ja lootusterohkeks.

Kalevi parimad 2013

Kalevi e-pood

Kalevi uus president on Kaitseliidu ülem Meelis Kiili ad Kalevi parimad

Kalevi spordiaasta lõpetatakse 20. detsembril

NB! Sel nädalal!

•

Eesti Spordiselts Kalev, Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn, telefon 615 4280, e-postiaadress info@eestikalev.ee

12.jaanuaril 2014 toimus Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses Eesti Spordiseltsi 
Kalev erakorraline üldkogu, kus valiti spordiseltsile uus president, asepresidendid ja 
volikogu. Vastavalt Eesti Spordiseltsi Kalev põhikirjale otsustas Kalevi juhatus 
esitada üldkogule presidendi kandidaadiks Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis 
Kiili, kelle ka üldkogu üksmeelse hääletustulemusena presidendiks valis. 
Brigaadikindral Meelis Kiili tänas kõiki kalevlasi talle osutatud au ja usalduse eest 
ning lubas anda olulise panuse Kalevi hea nime, käekäigu, hiilguse ja arengu 
hoidmisel ja edendamisel. Brigaadikindral Meelis Kiili sõnul saab tema presidentuuri 
ajal fookuses olema inimene ehk täpsemalt töö noortega ja laialdane järelkasv, sest 
organisatsiooni jätkusuutlikkuse kandja on eelkõige inimene. 
Seltsi volikogu liikmeteks valiti üldkogul - Kalle Klandorf (asepresident), Henn 
Vallimäe (asepresident), Matti Killing, Raido Mägi, Mall Kalve, Kristiine Agu, Martin 
Plaser, Kari-Paavo Koch, Aadu Kana ja Toomas Niinemäe. Seltsi revisjonikomisjoni 
liikmeteks valiti Ülo Kotkas ja Eve Ello. Seltsi uuteks liikmeteks võeti vastu 
Võimlemisklubi Rütmika ja Orissaare Sport. Seltsi liikmete hulgast arvati välja Siiri 
Oviir, Jürgen Ligi ja Ott Karolin.

Eesti Spordiseltsi Kalev 2013 aasta parimad sportlased on:
Aasta meessportlane  Gerd Kanter
Aasta naissportlane   Julia Beljajeva
Aasta noorsportlane  Rasmus Haugasmägi
Aasta võistkond   Epee naiskond
Aasta treener   Natalja Kotova
Aasta veteransportlane  Nora Kutti

Eesti Spordiselts Kalev on avanud oma kodulehel e-poe, kust 
on võimalik osta erinevaid Kalevi sümboolikaga tooteid. 
Toodete valikust leiate Nike kaubamärgiga dressipükse, 
dressipluuse, spordisärke ja polosid. Samuti on valikus fliisist 
vestid ja jakid ning soft-shell jakid. Sümboolikast saab osta 
vihmavarjusid, seljakotte, rinnamärke, helkureid, pastakaid, 
saunalinasid, käsilippe, fännisalle jne.
Kalevlastele kehtib soodustus tavahinnast. Soovi korral saab 
riietele lisada oma klubi logo või embleem.
Ostu on lihtne sooritada otse kodulehelt lisades soovitud tooted 
ostukorvi. Tellimuse võib esitada ka e-posti teel aadressil 
tellimus@eestikalev.ee.



Meeste turnipidu

Toimunud sündmused

8.märtsil 2014 seitsmendat korda toimunud Meeste turnipidu tõi 
Tallinnasse kokku suured ja väikesed tegijad mehed, et taas anda 
naistepäeva puhul show õrnemale soole. Meeste turnipeol osales 234 
suurt ja väikest meest. Tõestamaks, et võimlemine ei ole ainult naiste ala, 
astus 15 erinevat rühma turnipeol üles nii akrobaatiliste kui ka 
liikumiskavadega. Turnipeol hindas kavade sooritamist, meeste rühikust, 
soorituse puhtust ja rühma koostööd ainult meestest koosnev 10-
liikmeline žürii. Välja anti 14 kuldplaati ja 1 hõbeplaat. Žürii 
maksimumpunktid teenis Võimlemisklubi Tallinna Ülikool oma kavaga 
„Turnitudeng”. Võist lejatele pani auhinnad välja AS Suva, 
ergutusauhinnad Premia ja eriauhinnad Kaitseliit.

Kalevi lahtised MV rühmvõimlemises
29.märtsil 2014 toimusid Kalevi Spordihallis Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. 
Kalevi lahtistel meistrivõistlustel osales 61 rühma ligikaudu 600 osalejaga. Tegemist on Eesti suurima 
rühmvõimlemise võistlusega. Võisteldi nii vabakavas kui vahendiga kavas kuues vanusegrupis: 
6-8-aastased miniklass1 vabakava (võitja VK Piruett rühm Rubiin), 8-10-aastased miniklassis2 
vabakava (võitja VK Rütmika rühm Siidisabad MINI), 10-12-aastased lasteklass A vabakava (võitja 
VK Janika Tartu rühm Mireth) ja B vabakava

10.-12. jaanuaril 2014. aastal korraldas Eesti Spordiselts 
Kalev 23. korda Paul Kerese mälestuseks traditsioonilise 
kiirmaleturniiri "Meenutades Paul Kerest." Tänavu kutsuti 
põhiturniirile viis tippmaletajat (Igor Kovalenko Lätist, Igor 
Khenkin Saksamaalt, Tomi Nyback Soomest, Jaan Ehlvest 
USA-st, Kaido Külaots Eestist) ja läbi eelturniiri pääses 
lõppvõistlusele samuti viis maletajat. Eelturniir ja 
finaalturniir toimusid Sokos Hotell Viru konverentsi-
keskuses. 23. kiirmaleturniiri  "Meenutades Paul Kerest" 
võitis Igor Kovalenko (Läti) 7 punktiga 9st, teise koha sai 
Igor Khenkin (Saksamaa) 6,5, kolmanda Jaan Ehlvest 
(USA) 6, neljanda Tomi Nybäck (Soome) 5,5 ja viienda 
Meelis Kanep (Eesti) 5 punktiga. 

 

 (võitja VK Rütmika rühm Ülenurme) ning lasteklass A 
vahendiga kava (võitja VK Janika Tartu rühm Scareltt) ja 
lasteklass B vahendiga kava (võitja VK Rütmika rühm 
Kuukristallid), 12-14-aastased noorteklass A vabakava 
(võitja VK Janika Tartu rühm Rosett) ja noorteklass B 
vabakava (võitja VK Rütmika rühm Elevation) ja 
vahendiga kava (võitja VK Rütmika rühm Elevation), 14-
16-aastased juuniorklass A vabakava (võitja VK Janika 
Tallinn rühm Junior Elite) ja juuniorklass B vabakava 
(võitja VK Rütmika rühm Illusioon) ja vahendiga kava 
(võitja VK Rütmika rühm Illusioon), 16-aastased ja 
vanemad meistriklass vabakava (võitja VK Piruett rühm 
Flamingo).

Kiirmaleturniir „Mälestades Paul Kerest”

Tänavusest turniirist võttis osa 78 maletajat 6st riigist (Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Saksamaa, 
USA). Turniiril osales meestest 10 GM´i, 3 IM´i, 1 FM ja naistest 1 WGM,  1 WIM´i, 2 WFM´i. 
Eestlastest osales turniiril kogu Eesti maletipp, kes pidas vajalikuks oma osavõtuga mälestada Paul 
Kerest. Suur osalejate arv on märk sellest, et vahepeal tagasihoidlikuma osalejate arvuga turniir on 
taas kujunemas Eesti maleelu üheks tipphetkeks. 

Eesti�Spordiseltsi�Kalev�infokiri

Eesti Spordiselts Kalev, Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn, telefon 615 4280, e-postiaadress info@eestikalev.ee



Tulevased sündmused
Käime koos 2014

Kauni rühiga ellu
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Eesti Spordiselts Kalev, Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn, telefon 615 4280, e-postiaadress info@eestikalev.ee

Eesti Spordiseltsi Kalev toetajad ja koostööpartnerid:


