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Austatud kalevlased! 
 

ESS Kalev täna, homme ja ülehomme. Ei hakka kulutama palju „eetriaega“ eilsele, vaid võtan selle lühidalt 

kokku: ESS Kalev ei ole enam riiklikult keskne ja rahastatud sporditegemist ühendav spordiorganisatsioon. 

ESS Kalev on MTÜ ja seda üks paljudest, so ca 7000 sporditegemist koondavast MTÜ-st. MTÜ ESS Kalev 

on tänaseks nimi, sümbol, nimiüritused ja rikast spordiajalugu kandev organisatsioon. MTÜ ESS Kalev on 

märk ja ülestähendus,  mis väärib esiletoomist tänu tema rikkalikule ning väärikale eilsele päevale. Olgu 

selle kinnituseks kasvõi hiljutised EV100 sündmused, kus Kalev ja kalevlus sai korduvalt ära märkimist 

Eesti iseseisvumise ja omariikluse loomise juures. 

Tänane ESS Kalev on „ravinud“ oma haavad ja toimetab oma võimaluste ning suutlikkuse piiril. Tänane 

keskkontor on 4 liikmeline, tegevjuhatus ühe liikmeline. Liikmes-klubid oleluse ja/või muutustega 

kohanemisel. Nii mõnedki piirkondlikud seltsid, klubid on jäänud endise teovõime varju ning on ennast 

hakanud reorganiseerima. Võtmesõnad on siin noortesport ja rahastus. Tänaseks oleme kõik eraldiseisvad 

juriidilised isikud ja olustik erinevates Eestimaa maakondades ei ole sarnane. Tänase keeruka spordisüsteemi 

edasiviivateks jõududeks on algatused ja raha ning loomulikult ka bürokraatia. ESS Kalev on täna oma 

liikmes-klubidele piiratud vastutusega partner (LLP) ehk otsest juhtimisvõimet ei rakendata (MTÜ-de 

seadus, kesksete ressursside jagamatus). Me jagame kokkulepitud alustel ühiseid väärtusi, teadmust ja 

kaubamärki. 

Viimased kaheksa aastat on meile andnud ärkamist ja kohanemist. Õigupoolest on see kohanemiseaeg olnud 

parim AUDIT JA SANEERIMINE, mille tulemusena on meil täna jäänud võime- ja ajakohased selged 

sambad/suunad, mille peale on võimalik üles ehitada tänases spordisüsteemis toimiv uues kuues vana hea 

Kalev! 

Vaadates tagasi oma presidentuuri viimast nelja aastat, siis oleme saavutanud hea platvormi – see on 

stabiilsus, ilma kohustusteta jätkusuutlik stabiilsus ning ajajärgule vastu pidanud märgilased tegevussuunad 

ja sündmused. Oleme samuti saavutanud organiseerituse nii juhtimises kui ka rahaasjades. Tänan siinkohal 

meie volikogu ja tegevjuhti olulise panuse eest kindla teeraja kujundamise eest. Oleme saanud tagasi võime 

korraldada iseseisvalt sadadesse tuhandetesse eurodesse maksvaid suurüritusi ja toimida usaldusväärse 

partnerina kogu ESS Kalevis akumuleerunud ekspertiisi spektris sporditaristu arendamisel. Oleme 

arendamas ju järjekordset Kalevi jaoks märgilist projekti ja sümbolit, mille nimeks on Kalevi Keskstaadion! 

Selles keerukas piltmõistatuses olen oma meeskonnaga tegutsenud parima eesmärgi nimel ja loen, et 

tänaseks on kohanemise aeg läbi. Oleme tänaseks saavutanud hea platvormi, et põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamine saaks toimida stabiilselt ja peaks vastu väliskeskkonna mõjudele. Ei häbene öelda, et olen oma 

presidentuuri ajal palju õppinud ja samuti saanud anda palju oma senist kogemust. Selle suurepärase 4 

aastase perioodi taustal soovin ma Teile teada anda oma valmisolekust kandideerida järgmisele perioodile. 

Palun Teie usaldust, toetust ja kaastööd, et astuda nüüd samme edasi sellelt stabiilselt platvormilt ja võtta 

raske töö kõrvalt juba olulisi võite kalevluse, noorte kalevlaste ja meie sümboli Kalevi arendamisel. 

Liikumine on areng, areng võimendab „musklit“ ja jõudu. See üleskutse sisaldab minu varsti avaldatavas 

platvormis noortespordi, kui Kalevi jätkusuutlikkuse jõustamist, kalevlust, kui liikumist, meie sümboli Kalev 

kaitsmist ja laiapindset tutvustamist, teadmuse akumuleerimist ja levitamist.  

 

Teenin ESS-i Kalev ja hoian Kalevi pärandit!  

 

 

 

Kindralmajor Meelis Kiili 

ESS Kalev president 
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.märts 2018 - Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 

kandideerimise taotluste tähtaeg (koopia) 

 2.märts 2018 – Täiendkoolitus Üldained EKR 3 

 3.märts 2018 - Täiendkoolitus Lisakutse personaaltreener EKR 5 koolitus 

 15.märts 2018 - Täiendkoolitus Riikliku spordistipendiumi taotlemine 

 16-18.märts 2018 – Täiendkoolitus Jõusaali-, kulturismi- ja fitnessitreeneri erialane koolitus (EKR 3 ja 

EKR4)   

 23.märts 2018 – Täiendkoolitus "Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: Praktiline fookuse 

treenimine"  

 23-24.märts 2018 - Täiendkoolitus Jõusaali-, kulturismi- ja fitnessitreeneri erialane koolitus (EKR 3 ja 

EKR4)   

 27.märts 2018 - EOK järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ esitlus 

 31.märts 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kalevi lahtised meistrivõistlused kalaspordis 
10-11.veebruar 2018 Paunküla 

10.–11.veebruaril 2018 korraldas Eesti Spordiselts Kalev 

koostöös Tallinna Kalaspordi Klubiga Kalevi lahtised 

meistrivõistlused talipüügis. Võistlused toimusid Paunküla 

veehoidlal. Võisteldi kahel etapil eraldi sektorites, arvesse 

läksid kõik seadusega püüda lubatud mõõdulised kalad. 

Mõlemal päeval viibisid võistlejad jääl 3h. 

Kõige parema tulemuse sai kirja Denis Manov, kes esimesel 

päeval püüdis välja 1199 grammi. Teise päeva püügi 

tulemused jäid tänu ilmastikuoludele tagasihoidlikuks ning 

parima tulemuse sai Jaak Visnapuu, kes püüdis välja 417g. 

 Kokku võttis lahtistest meistrivõistlustest osa 64 võistlejat 

ning 13 meeskonda. Üldarvestuses tuli võitjaks Alexander Andrusenko, naiste arvestuses Agneriin Heinmäe, 

noorte arvestuses Serena Sarapuu, juuniorite osas Anton Girlin ning parimaks meeskonnaks osutus Angler 

koosseisus Juri Sobolev, Denis Manov, Oleg Nepomnjaštši ja Andrey Turbin. 

Tulemused leiad siit – http://kalasport.kalastajateselts.ee/taliliiga/voistlused/kalevi-lahtised-2018-paunkula 

PILDIGALERII 

 
 

 

 

http://www.sport.ee/event/239/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg__koopia
http://www.sport.ee/event/239/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg__koopia
http://www.sport.ee/event/241/uldained_ekr_3
http://www.sport.ee/event/282/lisakutse_personaaltreener_ekr_5_koolitus
http://www.sport.ee/event/228/riikliku_spordistipendiumi_taotlemine
http://www.kulturism.ee/kutsekoolitus/
http://www.kulturism.ee/kutsekoolitus/
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795
http://www.kulturism.ee/kutsekoolitus/
http://www.kulturism.ee/kutsekoolitus/
https://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda/2018-jarelkasvutiim
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
http://kalasport.kalastajateselts.ee/taliliiga/voistlused/kalevi-lahtised-2018-paunkula
http://www.eestikalev.ee/gallery/kalevi-lahtised-meistrivoistlused-kalaspordis-10-11-02-2018/
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Meeste turnipidu 
10.märts 2018 Tallinn 

Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki koole, klubisid, lasteaedu ja teisi 

meestekollektiive osalema 10.märtsil 2018 kell 14.00 toimuvale 

Meeste turnipeole.  

Igat rühma hindab 7-liikmeline žürii 10 palli süsteemis. Punktide 

summa: 25 kuni 34  pronksplaat, 35 kuni 54 hõbeplaat, 55 kuni 

70  kuldplaat. Lisaks antakse välja žürii eripreemiad ja esinejaid 

autasustatakse meenetega. Rändkarika paneb välja Eesti Kaitsevägi.  

 

Žürii hindab: 

 Rühma üldist väljanägemist (riietus, korrektsus,  ) 

 Rühikust (pea- ja kehahoidu , esituse julgust ja hoogsust) 

 Rühma sisse- ja väljamarssi (vaba hoogsat kõndi) 

 Rühma koos tegutsemist 

 Kava soorituse puhtus ja ühtsus 

 Esituse emotsionaalsust, taset ja terviklikkust 

 Tegemist on heatahte žüriiga kaotajaid ei ole. 

 

 JUHEND 

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises 
24.märts 2018 Tallinn 

24.märtsil 2018 toimuvad Tallinnas Kalevi Spordihallis Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. 

Võistlused toimuvad vastavalt 2018 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga 

kavas. 

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas 

ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha 

saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku 

diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud 

rühma liikmeid autasustatakse A-grupis medalite ja 

diplomitega ning B-grupis diplomitega. 

 

JUHEND 
  

 

XXXI Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses 
6-7.aprill 2018 Tallinn 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maadlusliiduga korraldab 6-

7.aprillil 2018 Kalevi Spordihallis XXXI Kristjan Palusalu 

mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses. Kreeka-rooma 

maadluses võisteldakse kaalukategooriates 55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 

72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg ja 130kg. Vabamaadluses võisteldakse 

kaalukategooriates 57kg, 65kg, 70kg, 74kg, 79kg, 86kg, 97kg ja 125kg. 

Võistlused peetakse UWW reeglite järgi ühe muudatusega – kõikides kehakaaludes maadeldakse välja 

kolmandad kohad. Kolme kaalukategooria paremat autasustatakse diplomi, medali ja rahalise auhinnaga. 

Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika, auhinna ja diplomiga.  
 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/01/Juhend.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/02/JUHEND-Kalevi-MV-ruhmvoimlemises-2018.doc
http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


