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Eesti Spordiseltsi Kalev veebipood

 
Eesti Spordiselts Kalev on avanud oma kodulehel e-
poe, kust on võimal ik osta er inevaid 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, 
sel jakotte, r innamärke, helkureid, pastakaid, 
saunalinasid, käsilippe, fännisalle jne.
Kalevlastele kehtib soodustus tavahinnast. Soovi korral 
saab riietele lisada oma klubi logo või embleem.
Kõikide kalevlaste ja Kalevi sõprade rõõmuks on 
valminud ka Kalevi retro dressipluusid. Dressipluusid 
valmisid koostöös ettevõttega Norrison. Norrison OÜ on 
Eesti ettevõte, mis asutati aastal 1996 ning tegeleb 
kvaliteetkudumite disaini ja tootmisega. Dressipluus on 
kootud 50% peenest merino villast ja 50% polüakrüülist. 
Värvus sinine/valge. Rinnale kootud punase/valgega 
nimi "Kalev".
Ostu on lihtne sooritada otse kodulehelt lisades soovitud 
tooted ostukorvi. Tellimuse võib esitada ka e-posti teel 
aadressil tellimus@eestikalev.ee.
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26.aprillil 2014 toimus Kalevi Spordihallis juba 21-st korda 
Võimlemisfestival "Kauni rühiga ellu". Võimlemisfestivali 
eesmärgiks on arendada kauneid liikumisharjumusi ning 
tagada hea rüht, tuua uusi rühmi võimlemise juurde ning 
rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega. 
Selle aasta võimlemisfestivalil "Kauni rühiga ellu" osales 
rekordarv harrastusvõimlejat - 730, kokku 58 kava. Kõige 
väiksemad osalejad olid 3-aastased Paide Spordiklubist 
Hotsport. Välja anti 29 kuldplaati, 26 hõbeplaati ja 3 
pronksplaati. Terve Eesti Eest eriauhind läks VK Janika Tallinna 
kavale „Kava isadega“(kava autor ja treener Carina Kukk). 

Võimlemisfestival „Kauni rühiga ellu”

 
Tallinna XVI Võimlemispidu

Eesti Spordiselts Kalev korraldas 1.juunil 2014 Pirita Spordikeskuses Tallinna XVI Võimlemispeo 
"KÄSIKÄES", pealavastaja Ulvi Mägi. Võimlemispidu, mis on iga aastaga muutunud järjest 
populaarsemaks, täitis oma eesmärgi, võimaldades jätkata väljakujunenud traditsiooniga võimlemispeo 
korraldamist. Võimlemispeo korraldamisele pandud ootused täitusid, kuna planeeritud osavõtjate ja 
pealtvaatajate arv oli oodatust suurem võrreldes eelmise aastaga. Kokku osales võimlemispeol üle 2000 
osaleja.
Beebide ja väikelaste kavas tuli platsile korraga 295 väikest osalejat koos vanematega, mis oli tõsine 
väljakutse nii vanematele kui ka korraldajatele. Tagasiside osalejatelt oli väga hea ja kindel soov 
järgmistel aastatel uuesti osaleda. Mööda mängumaad koos sõpradega jõudsid platsile 450 mudilast. 
Terve pika kooliaasta on 1-3 klassi jütsid käinud käsikäes õppe ja mänguga. Neid oli võimlemismurul 240. 
4-6 klassi kavas oli osalejaid 180. Omal mehelikul moel, peole rahvasporti tegema kutsutud 250 suurt ja 
väikest meest, said suure aplausi osaliseks. Nende seas tegi kaasa ka Kalevi tegevjuht Aleksander 
Tammert. Neidude kavas osales 120 võimlejat. Naiste kavas oli osalejaid 240. Spordiklubi Trefoil tõi 
platsile korraga 60 suurt ja väikest akrobaati. Neile järgnevas kavas võis näha 250 rühmvõimlejat klubist 
PIRUETT kavaga „Tsirkus“. Külalisesinejatest olid seekord 24 Keila Võimlemisklubi Sistrum võimlejat. 
Võimlemine ja tants käivad sõbralikult käsikäes, nii juhatati sisse rahvatantsublokk 230 rahvatantsijaga.
Kõikidele suurtele ja väikestele osavõtjatele andis Premia tasuta jäätist, Värska tasuta vett ning eraldi 
sooduskupongi pani välja VIKING LINE.
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41. Kalevi Suvejooks

Kalevi laste spordipäev

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 12-13.juulil 

Lääne-Virumaal, Kõverjärvel rahvusvahelise 

o r i en tee rum isvõ i s t l use  XL I  Ka lev i 

Suvejooks. Kalevi Suvejooks on iga-aastane 

rahvusvaheline orienteerumisvõistlus, kuhu 

oodatakse võistlejaid Eestist, Lätist, 

Soomest, Rootsist. Võistlus toimub 38 

erinevas vanuseklassis: N8NR, N10NR, 

N12, N14, N16, N18, N20, N21A, N21B, 

N21C, N35, N40, N45, N50, N55, N60, N65, 

N70, M8NR, M10NR, M12, M14, M16, M18, 

M20, M21A, M21B, M21C, M35, M40, M45, 

M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80. 

Kõige pisemad saavad läbida nööriga tähistatud paarisajameetrise tilluraja. Kahepäevasel 

võistlusel antakse välja kokku 38 medalikomplekti. Kalevi Suvejooksu esimese päeva tulemused 

lähevad Printcenteri Eesti noorte orienteerujate karikasarja arvestusesse. Kalevi Suvejooksule 

traditsiooniliselt peetakse teisel võistluspäeval tagaajamisvõistlus, kus starditakse vastavalt 

esimesel päeval saavutatud tulemustele.

 
27. augustil 2014 algusega kell 12:00 toimub Kalevi Keskstaadionil Tallinnas Kalevi laste spordipäev. 

Spordipäev on ESS Kalev piirkondlik spordiüritus, mis on suunatud eelkõige Tallinna ja 

lähiümbruskonna ESS Kalevi liikmes-klubide lastele, noortele. Spordipäev on koolivaheaja lõppu ja 

uue kooliaasta algust tähistav spordiüritus organiseerimaks kalevi lapsi uue hooaja künnisel. Heade 

sõpradena on kaasatud Kaitseliidu Tallinna ja Harju maleva noorkotkad ja kodutütred.Spordipäeva 

eesmärgiks on ESS Kalev ja kalevlaste aadete ja ühiste väärtuste propageerimine, ESS Kalev 

liikmes-klubide laste üksteisega tutvumine läbi ühistegevuste, sportimine läbi mängu ja osalemise 

rõõm, ESS Kalev liikmes-klubide vaheliste sidemete tugevdamine, kehaline tegevus vabas õhus 

enne kooliaasta algust, võistlusspordiga tegelevate laste ja noorte kogunemine enne hooaja 

algust.Osalema on oodatud kõik tüdrukud ja poisid kuni 16 eluaastani (16 kaasaarvatud). 

Teatevõistlused viiakse läbi kolmes vanuserühmas - kuni 10 eluaastat, 11 kuni 13 eluaastat ja 14 kuni 

16 eluaastat. Auhinnad ja ergutused panevad välja ESS Kalev ja Kaitseliit. Kõigile osalejatele 

pakutakse jäätist.
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