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Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine 2018-2019 

Head kalevlased, 
 

annan Teile lühiülevaate Kalevi staadionil toimuvatest 

renoveerimistöödest ja plaanidest kuni 2019 aasta 

Üldtantsupeo toimumiseni.  

Sissejuhatuseks Kalevi staadioni rekonstrueerimisprojekti 

kohta niipalju, et arhitektuurivõistlusest väljunud võidutöö 

andis Linnaplaneerimise Ametile kõvasti tööd kogu 2018. 

aastaks. Kuna detailplaneering on praegu linnas viimasel 

kooskõlastusringil ja peale linna poolt toimuvat DP 

vastuvõtmist peab läbima ka avalikustamise ja 

kehtestamise, siis kahjuks enne Üldtantsupidu saame me tegeleda vaid renoveerimistöödega. Suuremate 

rekonstrueerimistöödega loodame alustada peale DP kehtestamist, ehitusloa menetlust ja 2019 Tantsupidu. 

Enne tantsupidu saab vana rajakate värskendatud, mille tööd praegu 

juba käivad. Oktoobri alguses peaksid tavapärased treeningud 

staadionil jätkuma. Talvel on plaanis hankida uus varustus 

kergejõustiklastele ja jalgpalluritele, et kevadel saaks alustada 

täisväärtuslike treeningutega. 

Staadion saab pinkide asemel uued toolid ja nende hange on praegu 

teoksil. Me loodame, et eelarves on piisavalt vahendeid 

klapptoolideks, vastasel juhul tulevad uued kausstoolid. Istekohtade 

arv on ca 10 000, aga täpsustub hanke käigus. Praegu käib staadionil 

usin töö, kus eemaldatakse tribüünidelt vanad pingid ja puhastatakse 

betoonpind samblast, et teha ruumi uuele. 

Staadionile on planeeritud ka uus piire ja loodame selle valmis saada enne tantsupidu. Samuti 

renoveeritakse enne tantsupidu peaväljakul olemasolevad hooned ja tualetid. 

Sügisel hakkame tegelema harjutusväljaku olmehoone renoveerimisprojektiga, et peale Tantsupidu minna 

Kalevi staadioni rekonstrueerimisprojektiga edasi. 

 

Mõistvat suhtumist ja kannatust, head kalevlased! 

 

Tervitades, 

Aleksander Tammert 
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.september – 31.oktoober 2018 - Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti 

spordiregistris 

 7.september 2018 – Tasemekoolitus Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite erialane koolitus 

tasemetele EKR 3 ja EKR 4 

 7.september 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 5 

 14. september 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 

 10.september – 7.oktoober 2018 – TradeHouse Noorsportlase Stipendiumi konkurss 

 15.september 2018 - EOK ja HTM haridusstipendiumite taotluste tähtaeg 

 17. september 2018 - Pirita olümpiapurjeregati renoveeritud olümpiatule aluse taasavamine 

 18. september 2018 - 4.detsember 2018 - Loengusari TREENI TEADLIKULT 

 20 - 27. september 2018 Täiendkoolitus Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse 

liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis 

 21. September 2018 – Täiendkoolitus Kuidas õpetada paraspordialasid: erivajadustega 

treenitavatega tegelemise spetsiifika ja reeglid 

 23 - 30. september 2018 – Spordinädal 2018 

 27.september ja 31.oktoober 2018 – EOK koolitusprogramm Metoodilise enesekehtestamise baas- 

ja kompleksoskused (spordijuhtide ja sporditöötajate grupp) 

 28. September 2018 – üle-eestiline Liikumispäev 

 29.september 2018 – Täiendkoolitus Terve ja rahulolev tervisesportlane 

 30.september 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 4.oktoober 2018 Täiendkoolitus Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt. 

 10. oktoober 2018 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine 

IV kvartal 

 15. november 2018 - IX Eesti Spordi Kongress Paides 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kalevi lahtised meistrivõistlused trekisõidus 
2.august 2018 Helsinki 

Kalevi lahtised MV trekisõidus toimusid juba teist aastat järjest 

Helsinkis, Soomes. Võistlustel oli kavas 4 ala: individuaalne 

jälitussõit (3km), scratch (10km), keirin ja meeskonna sprint. 

Erinevaid võistlusklasse oli kokku 6: ME, MSen1, MSen2, 

MSen3, MSen4, MSen5 ja MSen6. Individuaalse jälitussõidu 

võitis üldarvestuses küllaltki kindlalt Gert Kivistik (HWE), 10 

km scratch´i võit kuulus üldarvestuses Juri Molevile. Keirini A-

finaalis toimus tõsine võistlus, millest väljus võitjana Gert 

Kivistik ning teise koha saavutas Juri Molev. Meeskondlik sprint 

oli päeva viimaseks alaks. Võitjaks tulid Tõnu Tõnov/Jüri Savitski. 

 

Protokolliga on võimalik tutvuda SIIN. 

 

 

 

https://www.spordiregister.ee/et/post/14/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine
https://www.spordiregister.ee/et/post/14/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine
http://www.sport.ee/event/363/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr_3_ja_ekr_4
http://www.sport.ee/event/363/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr_3_ja_ekr_4
http://www.sport.ee/event/312/uldained_ekr_5
http://www.sport.ee/event/307/uldained_ekr_3
https://tradehouse.ee/stipendium/
https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/algas-stipendiumikonkurss-tippsportlastele-korg-voi-kutsehariduse-omandamiseks
https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/eok-avab-tallinna-olumpiapurjeregati-renoveeritud-olumpiatule-aluse
https://www.tlu.ee/treeniteadlikult
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=8804D60C4372F209
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=8804D60C4372F209
http://www.sport.ee/event/342/kuidas_opetada_paraspordialasid_erivajadustega_treenitavatega_tegelemise_spetsiifika_ja_reeglid
http://www.sport.ee/event/342/kuidas_opetada_paraspordialasid_erivajadustega_treenitavatega_tegelemise_spetsiifika_ja_reeglid
http://www.spordinadal.ee/
http://www.spordinadal.ee/uudised/28-septembril-toimub-esimene-ule-eestiline-liikumispaev
http://www.sport.ee/event/329/terve_ja_rahulolev_tervisesportlane
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=287183A3C28362B4
http://www.sport.ee/event/328/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/328/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iv_kvartal
https://www.ejl.ee/voistlus/kalevi-meistrivoistlused-trekisoidus-eesti-trekisoidu-sari-ii-etapp/tulemused/
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Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas 
4-5.august 2018 Pärnumaa 

Augusti alguses toimusid Sauga Valla spordisaalis Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised MV koroonas. 

Võistlustele olid oodatud noored, täiskasvanud ja veteranid. Kahepäevasel võistlusel sai näha põnevaid 

üksikmänge ning ka väga huvitavaid paarismänge. 

Üksikmängul osales kokku 36 võistlejat, 

segapaarismängul 8 paari ning nais- ja 

meespaarismängus võttis kokku osa 15 paari. 

Meestest tuli 20 punktiga ESS Kalev meistriks klubi 

Ring võistleja Kaupo Helm-Roosin. Teise koha saavutas  

Mihkel Lepist ja kolmanda Kalev Raidlepp mõlemad 

esindasid klubi Tirts ning said täpselt 18punkti. Naiste 

arvestuses tuli 17 punktiga Kalevi meistriks klubi Tirts esindaja Andrea Uustulnd. Naiste teise koha ning 

naisveteranide meistritiitli sai 16 punktiga klubi Kadrina esindaja Õie Malberg, kolmandaks tuli klubi 

Saare Mäng-i esindav Aurika Vaho.  

 

Tulemused 

Kalevi lahtised meistrivõistlused sõudmises 
11-12.august 2018 Pärnu 

11-12. augustil 2018 toimusid Pärnus Kalevi lahtised meistrivõistlused sõudmises. Kahepäevasel võistlusel 

osales rohkem kui 200 sõudjat.  

Laupäeval, 11.augustil toimusid päeva esimeses 

pooles eelvõistlused ja hiljem juba finaalsõidud 

ning pühapäeval, 12.augustil toimusid hommikul 

eelsõidud, millele järgnesid kohe finaalid.  

Täielik protokoll on nähtav SIIN.  

Kalevi Firmaspordi meistrivõistlused tennise segapaarismängus 
2.september 2018 Tallinn 

2. septembril 2018 toimus Tallink Tennisekeskuses Eesti Spordiseltsi Kalev Firmaspordi segapaarismängu 

tenniseturniir. Ettevõtetele suunatud turniiri korraldamise 

eesmärgiks oli populariseerida sportlikke eluviise, firmasporti ja 

tennist.  Turniiri käigus selgitati välja parimad võistkonnad, 

kellele tehakse ettepanek esindada Eestit 2019 Euroopa 

Firmaspordi Suvemängudel 26.-30.06.2019 Salzburgis, Austria. 

Firmaspordi meistriteks tennise segapaarismängus tulid Telia 

Spordiklubi esindajad Liisi Ots ja Sven Vismann, teiseks jäid 

Karin Kanepi ja Mikk Mikker Elisa Spordiklubist ning 

kolmandaks Saku Õlletehasest Jaana Helm ja Jaan 

Härms. Kolme parimat võistkonda autasustati medalite, karikate 

ning esemeliste auhindadega. 

Kokku osales 22 paari ehk 44 tennisisti 17 ettevõttest. 

Tulemused 

 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/07/kalev2018tulemused.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpMgNLYtSO0uanHmtLXec7U70-HPG5ryydpsVXO0IIQ/edit#gid=1190612015
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/08/02.09.2018-tenniseturniiri-tulemused-Alagrupid.pdf
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Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“ 2018 
Aprill – oktoober üle Eesti 

Eesti Spordiselts Kalev korraldas liikumisharrastussarja „Käime Koos“ 

raames öökäimise Tallinna vanalinnas, mis osutus vägagi populaarseks. 

5-6.septembril toimunud käimisel läbiti koos giidiga kummalgi päeval 

kokku ca 5km. Alguspunktiks oli Šnelli tiigi park ning lõpp-punktiks 

Vabaduse väljak. Läbiti erinevaid kõrvaltänavaid ning ka peatänavat. 

Kokku osales öökäimisel 50 inimest.   

15.septembril kutsume kõiki osalema 

33.Porkuni ümberjärve käimisel/jooksul. Kohal 

on ka Eesti Spordiselts Kalev  „Käime Koos!“ 

meeskond. Käimise start on kell 11.00 Porkuni vana kooli eest. Rajapikkuseks on 5-

7 km ning auhindade loosimine toimub kell 12.45. Osalustasu on 1eur ning kõiki 

ootab finišis ka soe supp! 

IVV Käimise MM Wildschönaus 
26-30.september 2018 Austria 

Juba 26.septembri varahommikul stardib   ESS Kalevi 38-liikmeline delegatsioon  Käimise 

Maailmameistrivõistlustele Wildschönaus Austrias. Rahvusvahelise Rahvaspordi Liidu (Internationalen 

Volkssport Verbands) poolt korraldatav Käimise MM, mis toimub sel aastal juba 16-ndat korda, on suurim 

liikumisharrastuse sündmus Euroopas. Igal päeval on korraldajatel  välja pakkuda kolm erineva 

raskusastmega  rada, mis algavad  1200m üle merepinna  ja 

kulgevad kuni 2600m üle merepinna. Kõik stardid distantsidele 

pikkusega 5, 11, 13, 21 km  ja maraton 42 km lähevad lahti 

Oberau küla keskelt. Rajakaardid on nähtavad interaktiivselt 

internetis - https://www.wildschoenau.com/en/summer/hiking-

tyrol/hiking-world-cup. 

Võistlustel on oluline riikide arvestuses läbitud kilometraaž ja 

aeg.  Loodame  Eestit vääriliselt esindada ja koguda kokku oma 

väikse meeskonnaga  hulga väärtuslike kilomeetreid. Kõigile 

kaasteelistele kivi kotti ja palju positiivseid emotsioone kaasa! 

XIX kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks 
27.september 2018 Viimsi 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Kaitseväe ja Kindral Johan 

Laidoneri Seltsiga korraldab järjekorras juba 19ndat korda Kindral 

Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu. Võistlus leiab aset 27. septembril 

algusega kell 15.00. Osalema ootame rohkem kui 400 võistlejat! 

Selle aastase võistluse teeb eriliseks see, et oleme muutnud rada! Kui 

eelmistel aastatel on võistkonnad jooksnud ühel ringil kaks vahetust, 

siis sellel aastal tänu uue terviseraja valmimisele saab joosta ühel ringil 

neli vahetust. Igas võistkonnas on 8 liiget ning kokku läbitakse ca 6km. 

Vahetusala pikkuseks on 650-750m.  

 

 

 

 

https://www.wildschoenau.com/en/summer/hiking-tyrol/hiking-world-cup
https://www.wildschoenau.com/en/summer/hiking-tyrol/hiking-world-cup
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Teatejooksul võisteldakse järgmistes võistlusklassides:  

- kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad 

- põhikooliealiste võistkonnad 

- gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad 

- gümnaasiumiealiste tüdrukute võistkonnad 

- sõpruskonnad/ korporatsioonid/ spordiklubid 

Eelregistreerimine kestab kuni 21. septembrini 2018. Lisa infot ja registreeruda saab telefonil +372 5802 

6523 või laidoner@eestikalev.ee.  

Kalevi Firmaspordi meistrivõistlused bowlingus 
29.september 2018 Tallinn 

Millises ettevõttes töötavad parimad kurikate pikali veeretajad ja millise firma töötaja 

viskab suurima personaalse punktisumma? Vastused selguvad juba 29. septembril, kui 

O´Learyse meelelahutuskeskuses (Kristiine Keskus) toimuvad Eesti Spordiseltsi 

Kalev Firmaspordi meistrivõistlused bowlingus. 

Võistlusele on oodatud asutuste 4-liikmelised võistkonnad, osaleva võistkonna 

koosseisus peab olema vähemalt üks naisterahvas. Iga võistkonna liige mängib 

eelvoorus kaks sarja, võistkonna tulemuseks on nelja võistleja kahe sarja summaarne punktisumma. 

Võistluse võitjaks on võistkond, kelle summaarne punktisumma on kõige suurem. Osalema pääseb 

maksimaalselt 27 esimesena registreerunud võistkonda! 

Võitjatel avaneb 2019. aasta juunis soovi korral võimalus Eestit esindada Euroopa Firmaspordi 

Suvemängudel Salzburgis. 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laidoner@eestikalev.ee

