
CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide koolitusprogramm 
 

CSIT poolt ellu kutsutud Noorte liidrite koolitusprogrammis osalevad noored Eestist, Itaaliast, Soomest ja 

Hispaaniast. 2019.aasta jooksul on planeeritud kolm ühist seminar-koolitust, kus noored kohtuvad Tortosas 

(Hispaania), Helsingis ja Roomas.  

Selles programmis osalevad noored kalevlased Mikk Meerents Tallinna Kalevi Kergejõustikukoolist, 

Eliise Abel Võimlemisklubist Jaanika Võru, Hannali Pihlamägi Võimlemisklubist Piruett, Angelina 

Semjonova Spordiklubist Trefoil ja Daniel Kozelski Kalevi Jalgrattakoolist. 

Koolitusprogrammi eesmärk on võimendada ja mitmekesistada noorte liidrite ambitsioonikust, teadmust, 

kogemust ja suhteid ning seda üheskoos Maailma Töölisspordi Konföderatsiooni eliidiga. 

Oleme kindlad, et valitud noored liidrid leiavad juba lähitulevikus võimaluse seda kogemust praktiseerida 

Spordiseltsi Kalev sees.  

 

Tuult tiibadesse meie noortele juhtidele! 

 

 
 

Avalik konkurss 2021.a VI Eestimaa võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks 

Võimlemispidude ajalugu kandub juba möödunud sajandisse kui Ernst Idla kaasas võimlejad Eestimaa 

mängudele. Eesti Spordiselts Kalev, kui võimlemiskantsi kandja ja hoidja, on seda traditsiooni elus 

hoidnud ka taasiseseisvunud Eestis.  Aastal 1996 peeti Kalevi mängude raames esimene üle-eestiline 

võimlemispidu Kalevi Keskstaadionil.  Taasiseseisvunud Eestis on traditsiooni  hoitud elus  23 aastat ja 

traditsioon jätkub, sest juba käivad ettevalmistused ning välja on kuulutatud uus VI Eestimaa 

võimlemispeo konkurss.  
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Ootame meie võimlemisrahvast ja tantsurahvast konkursil osalema! Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda 

võimlemispoe konkursi tingimustega Kalevi kodulehel - http://www.eestikalev.ee/uudised/avalik-konkurss-

2021-aasta-vi-eestimaa-voimlemispeo-kunstiliseks-teostamiseks/ . 

Võimlemispeo kunstilise toimkonna 

moodustavad pealavastaja, kava autorite ja 

assistentidega. Võimlemispeo kunstilisel 

toimkonnal lasub vastutus loomingulise 

konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt 

tervikliku ning väärtuspõhise VI Eestimaa 

võimlemispeo ühise loomise eest. VI 

Eestimaa võimlemispeo korraldamise ja 

rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts 

Kalev. Pealavastaja konkursi võitja kinnitab 

Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu hiljemalt  

16.september 2019. 

VI Eestimaa võimlemispidu toimub 4.juulil 2021.a Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil. 

Meriküla Spordi- ja Õppekeskus 
 

2018.aasta suvest alustas tegevust Meriküla Spordi- ja Õppekeskus (Tilgu tee 53, Meriküla, Harku vald). 

Meriküla keskus asub Tabasalust ca 8 km kaugusel mere ääres keset ilusat loodust – erinevad loodus- ja 

matkarajad. Rand – meri asub keskusest vaid mõnesaja meetri kaugusel, lisaks on läheduses Tilgu Sadam, 

kus on võimalik liiva peal rannavõrkpalli mängida. Sel aastal on plaanis rajada territooriumile väli 

korvpalliväljak ning jalgpalliväljak, mis aitaksid laagrilistel ka vaba aega sisustada. Keskuse läheduses 

asub ka huvilistele Muraste discgolfi rada ning Muraste vaateplatvorm, kus võimalik nautida maalilisi 

vaateid päikeseloojangust.  

 

Keskuse saab jagada kolmeks osaks: spordihoone, majutuskompleks ja õppekompleks.  

 Spordihoones on olemas täismõõtmetes spordisaal (782 m2) koos kõrge laega, kus saab teha 

võimlemistreeninguid, lisaks mängida korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, sulgpalli, käsipalli jne. Kõigi 

alade jaoks on olemas vastavad jooned ning mängupallid. Spordihoones on olemas ka matisaal koos 

poksikottidega, kus saab harrastada erinevaid üldfüüsilisi tegevusi. Lisaks leiab spordihoonest 

vastvalminud jõusaali koos täiesti uue tehnikaga.  

Pärast väsitavaid trenne on võimalik lõõgastumiseks kasutada saunasid.  

 Majutuskompleks majutab kuni 160 inimest, igas toas wc ja pesemisvõimalused. Toad on üldiselt 

3-kohalised, kuid leidub ka kahe ja nelja kohalisi tube. Igal korrusel on olemas kööginurk koos 

töötava tehnikaga (pliit, külmkapp, toidunõud), kus vajadusel saab ise kokata. Kompleksis on 

samuti olemas sauna kasutamise võimalus ning kõigile külastajatele avatud WiFi-võrk. 

 Õppekompleksis on 3 suuremat klassiruumi + lisaks väiksemad kabinetid ja töötoad. Olemas on ka 

konverentsiruum ja aula koos töötava tehnikaga (WiFi, heli, projektorid, mikrofonid). Kompleksis 

on ka suur sööklaruum ning toitlustaja, kes pakub väga huvitavaid toite igale maitsele. 

Lisaks on territooriumil olemas ka 6 kämpingut, mis mahutavad kokku 30-35 inimest.  

 

Facebook: https://www.facebook.com/Merik%C3%BCla-Spordi-ja-%C3%95ppekeskus-

129337317939567/  

 

Täpsema info saamiseks võib pöörduda andre.sandla@strantum.ee, telefon 5336 3817. 

http://www.eestikalev.ee/uudised/avalik-konkurss-2021-aasta-vi-eestimaa-voimlemispeo-kunstiliseks-teostamiseks/
http://www.eestikalev.ee/uudised/avalik-konkurss-2021-aasta-vi-eestimaa-voimlemispeo-kunstiliseks-teostamiseks/
https://maps.google.com/?q=Tilgu+tee+53&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/Merik%C3%BCla-Spordi-ja-%C3%95ppekeskus-129337317939567/
https://www.facebook.com/Merik%C3%BCla-Spordi-ja-%C3%95ppekeskus-129337317939567/
mailto:andre.sandla@strantum.ee
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 15.märts 2019 – Tasemekoolitus - Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite erialane koolitus 

tasemetele EKR3 ja EKR4 

 20.märts 2019 – Täiendkoolitus Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse 

väärkohtlemise ennetamiseks 

 21.märts 2019 – Täiendkoolitus Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 25.märts 2019 – ENTK noortelaagrite toetusvooru tähtaeg Noorte tervistav ja arendav puhkus 

 22.märts 2019 – Täiendkoolitus Inimese anatoomia ja füsioloogia 

 28.märts 2019 – Täiendkoolitus Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni 

läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine 

 1.aprill 2019 – Täiendkoolitus Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või 

treeningus 

 4.aprill 2019 - ERASMUS+ Sport taotluste tähtaeg 

 5.aprill 2019 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Pärnumaa III võimlemispidu „Päikeseratas“ esimene õppepäev 
4.november  2018 Pärnu 

4.novembril toimus esimene õppepäev Pärnumaa III võimlemispeo “Päikeseratas” osalejatele. Õppepäevast 

võtsid osa päris pisikesed beebid koos emadega ja 

ka väärikas eas daamid, kes ei karda suure publiku 

ette minna. Loomulikult ei puudunud õppepäevalt 

lasteaialapsed, 1–4.klassi võimlejad, 4–7.klassi 

võimlejad ning graatsilised daamid.  

Võimlemispidu toob Pärnu publikule näha inimese 

elukaare - meie hetked elus - sünd, sirgumine, 

iseseisvaks saamine, armumine, armastamine, 

elamine, peatumine ja tagasi vaatamine ....  Kõik 

see läbi võimlemiskavade.  

 

Miss Valentine 
1-3.märts  2019 Tartu 

Möödunud nädalal toimus Tartus 25. korda iluvõimlemise ja rühmvõimlemise võistlus Miss Valentine. 

Neljal päeval võistlesid nii iluvõimlejad (RG), iluvõimlejate rühmad (RG groups) kui ka rühmvõimlejad 

(AGG). Võistlejaid oli sel korral 36 riigist. 

FIG seeniorite arvestuses saavutas eestlastest parima tulemuse Carmen Marii Aesma, kes võitis 

rõngakavaga pronksmedali. Kuldmedali Aesma ees võitis venelanna Karina Kuznetsova ning hõbemedali 

kreeklanna Eleni Kelaiditi. 

FIG iluvõimlemise rühmkavade arvestuses tegi eestlastest parima tulemuse rahvuskoondis, kes saavutas 

viie rõnga kavaga teise koha. Eesti koondist edestas Venemaa koondis ning kolmanda koha Valgevene 

koondis. 

Rühmvõimlemise juuniorklassis saavutas VK Janika rühm Gristele teise koha. Esimesele kohale tuli 

Venemaa võistkond Victoria Strela ning kolmandale kohale samuti Vene rühm Kalina Svet. 

 

http://www.sport.ee/event/456/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/456/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/463/treeneri_voimalus_ja_oskus_lapse_voi_noore_seksuaalse_vaarkohtlemise_ennetamiseks
http://www.sport.ee/event/463/treeneri_voimalus_ja_oskus_lapse_voi_noore_seksuaalse_vaarkohtlemise_ennetamiseks
http://www.sport.ee/event/458/kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh_
https://entk.ee/toetused/noorte-tervistav-ja-arendav-puhkus/
http://www.sport.ee/event/438/inimese_anatoomia_ja_fusioloogia
http://www.sport.ee/event/434/_tanapaeva_noorte_uldfuusiline_baas_efektiivse_liikumistunni_labiviimine_ja_analuus__noorte_motiveerimine_
http://www.sport.ee/event/434/_tanapaeva_noorte_uldfuusiline_baas_efektiivse_liikumistunni_labiviimine_ja_analuus__noorte_motiveerimine_
http://www.sport.ee/event/432/kaitumisraskustega_lapsnoor_kehalise_kasvatuse_tunnis_voi_treeningus
http://www.sport.ee/event/432/kaitumisraskustega_lapsnoor_kehalise_kasvatuse_tunnis_voi_treeningus
http://www.sport.ee/event/468/erasmus_sport_taotluste_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/420/uldained_ekr_4
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Kõige väljapaistvama tulemuse Eesti võistkondadest saavutas rühmvõimlemise võistlustel VK Rütmika 

Elite Team, kes võitis seenioride arvestuses kuldmedali. Rütmika edestas kahte Venemaa rühma - teise 

koha omanikku Legendat ning kolmanda koha saavutanud Vdokhnovenie rühma. 

Traditsiooniliselt valiti ka võistluse missid. Miss Valentine 2019 tiilti pälvis Rebecca Gergalo (FIN), Miss 

Juunioriks valiti Maelle Millet (FRA), Miss Kohtunikuks Kristiina Noor (EST) ning Miss Fotgraafiks 

Maria Sergeeva (RUS). 

Neli päeva kestva Miss Valentine'i võistluse lõpetas galakontsert “Walking On Sunshine”, mis oli 

pühendatud ürituse 25. sünnipäevale. Galal esinesid nii VK Janika Tartu ja Tallinna võimlejad kui ka 

külalised Kanadast, Soomest, Venemaalt, Norrast, Jaapanist ning Ukrainast. 

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises 
30.märts  2019 Tallinn 

30.märtsil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. Võistlused 

toimuvad Kalevi Spordihallis. Kalevi lahtised 

meistrivõistlused on kõige suurema osalejate arvuga 

rühmvõimlemise võistlus vabariigis. Eelmisel aastal võttis 

osa 8 klubi 55 rühmaga. Võistlused toimuvad vastavalt 

2018.a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas 

kui ka vahendiga kavas, viies erinevas vanuseklassis, mini 

noorem, minivanem, noorteklass, juuniorklass ja 

meistriklass A ja B grupis. 

Registreerimine toimub –

 https://rgform.eu/event.php?id_prop=1216 

 
 
Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises 
5-6.aprill  2019 Tallinn 

 

3.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Orienteerumisklubiga TON Kalev firmaspordi 

meistrivõistlused orienteerumises. Võistkonnas on kuni 5 liiget. Võistkonda võivad kuuluda nii naised kui 

mehed. Naiste ja meeste arv võistkonnas ei ole määratud. Ühel ettevõttel võib olla mitu võistkonda. 

Osalejad stardivad loositud protokolli alusel võistlusklassi sees 1 minutiliste stardivahedega. Sama 

võistkonna võistlejaid ei loosita võimalusel järjest startima. Võistleja saab võistluskaardi 1 minut enne 

starti. 

 

AEG ja KOHT: 03.04.2019 Hiiu Staadion, Pidu 11, Tallinn 

AJAKAVA: 

16:30 – 17:30 Saabumine, instrueerimine ja märkevahendite jagamine 

18:00 stardi algus 

20:00 Autasustamine 

 

 

 

 

 

https://rgform.eu/event.php?id_prop=1216
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Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses 
5-6.aprill  2019 Tallinn 

5-6.aprillil 2019 toimuvad Kalevi Spordihallis juba 32-ndat korda Kristjan Palusalu mälestusvõistlused 

kreeka-rooma ja vabamaadluses. Võistlused korraldab Eesti 

Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maadlusliiduga.  

Tegemist on ainukese Eestis UWW kalendris oleva 

rahvusvahelise võistlusega kreeka-rooma ja vabamaadluses, mis 

annab Eesti maadlejatele (noored, täiskasvanud, seeniorid, 

tippmaadlejad, harrastajad) võimaluse võtta mõõtu 

välisvõistlejatega ning samuti saada ülevaade Eesti sisesest 

konkurentsist. Üritus kuulub ka Estonian Wrest-fest 2019 sarja! 

Kristjan Palusalu mälestusvõistlust kreeka-rooma ja 

vabamaadluses on kahel aastal peetud varasema sügise asemel 

aprillis ning see on ennast igati ära tasunud. 2017. aastal 

võistlusele lisandunud vabamaadlus on samuti huvi äratanud 

paljudes tugevates võistlejates. Lisamise otsus tuli sellest, et 

mälestada Kristjan Palusalu 1936.a Berliini Olümpia võite nii 

kreeka-rooma kui ka vabamaadluses.  

 

Maadlus on Eestis suurte traditsioonidega spordiala ning toonud 

meile kõigile suurepäraseid elamusi ja ka võite mille üle saame 

uhked olla!  

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


