
Eesti Spordiseltsi Kalev sportlased rahvusvahelistel võistlustel  
 

26-30.juuni 2019 toimusid Austrias Salzburgis 22. ECSG Euroopa Firmaspordi Mängud.  

 

Mängudel osales üle 7000 

sportlase, kellest eestlasi oli 46. 

Eestit esindanud sportlased olid 

pärit meie suurimatest ja sporti 

aktiivselt toetavatest ettevõtetest 

eesotsas Swedbanki, St. Gobain 

Glassi, Telia, Orkla ja Tallinna 

Lennujaamaga. 

Eestlased osalesid Firmaspordi 

Mängudel 12 spordialal ja kokku 

võideti 13 medalit- 7 kulda, 4 

hõbedat ja 2 pronksi. 

Edukamad medalivõitjad olid 

kergejõustiklased 4 kulla ja 1 

hõbedaga Swedbankist, ESS 

Kalevist ja Tallinna Lennujaamast; rannavõrkpallurid 1 kulla, 2 hõbeda ja 1 pronksiga Swedbankist ja 

Teliast; tennisistid 1 kullaga Teliast, orienteerujad 1 kullaga Swedbankist ning tänavakorvpallurid 1 hõbeda 

ja 1 pronksiga Swedbankist. 

Võistluste tulemused leiate: 

https://results.ecsgsalzburg2019.at/?l=en&p=competitions  

 

2-7.juulil 2019 toimusid Hispaanias Tortosas  CSIT VI Töölisportlaste maailmamängud.  

 

Maailmamängudel osales Kalevi võistkond 5 kergejõustiklasega, 

kes tõid võistluskäimises koju ühe hõbeda ja kaks pronksi. 

Mängudel osales üle 3000 sportlase 31 riigist. Nädal palavas 

Kataloonias oli täis nii sporti kui kultuuri ja meelelahutust.  

Võistluste link: https://2019.csit-world-sports-games.com/  

2021.aasta juulis toimuvad VII CSIT Mängud Horvaatia pealinnas 

Zagrebis: 

https://www.csit.tv/en/boxnewsarchivshow65-zagreb-is-host-of-

the-csit-wsg-2021   

https://results.ecsgsalzburg2019.at/?l=en&p=competitions
https://2019.csit-world-sports-games.com/
https://www.csit.tv/en/boxnewsarchivshow65-zagreb-is-host-of-the-csit-wsg-2021
https://www.csit.tv/en/boxnewsarchivshow65-zagreb-is-host-of-the-csit-wsg-2021
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.september – 31.oktoober 2019 -  Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti 

spordiregistris 

 kuni 15.september 2019 - Kultuuriministeerium ootab ettepanekuid riigi spordistipendiumide 

määramiseks 

 6.september – 29.september 2019 – Eriala tasemekoolitus Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite 

erialane koolitus tasemetele EKR3 ja EKR4 

 7.september – 22.september 2019 – Eriala tasemekoolitus Jõutõstmise- ja jõusaalitreeneri erialane 

koolitus tasemele EKR3 

 6.september – 13.oktoober 2019 – Üldainete tasemekoolitus Üldained EKR 5 

 23.september – 30.september 2019 -  Euroopa Spordinädal 

 31.oktoober 2019 - Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2020 aastaks 

 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 
 

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas 
24.-25.august 2019 

Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja veteranidele koroonas 

toimusid 24. augustist – 25. augustini 2019. a Sauga Valla Spordisaalis. 

Võistlused korraldasid Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Koroonamänguliit ning MTÜ RING, peakorraldaja 

Heino Merilaine koos kohtunikekoguga.  

Võistluste tulemused individuaalselt ja segapaarismängus 

Võistluste tulemused nais- ja meespaarismängus 

 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused tennise paarismängus 
25.august 2019 

25.augustil 2019 toimusid Kalevi Tenniseklubis Kalev firmaspordi 

meistrivõistlused tennise paarismängus. Eesti Spordiselts Kalev 

korraldab ettevõtetele suunatud segapaarismängu tenniseturniiri, et 

populariseerida sportlikke eluviise, firmasporti ja tennist. 

Võistlustel osales 14 paari 10 ettevõttest. Meistrivõistlused võitsid 

Eva Nei ja Andrei Mitt Luminorist. 

Tulemused 2019 

 

http://www.sport.ee/event/320/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine_eesti_spordiregistris
http://www.sport.ee/event/320/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine_eesti_spordiregistris
http://www.sport.ee/event/508/kultuuriministeerium_ootab_ettepanekuid_riigi_spordistipendiumide_maaramiseks
http://www.sport.ee/event/508/kultuuriministeerium_ootab_ettepanekuid_riigi_spordistipendiumide_maaramiseks
http://www.sport.ee/event/505/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/505/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/504/joutostmise_ja_jousaalitreeneri_erialane_koolitus_tasemele_ekr3_
http://www.sport.ee/event/504/joutostmise_ja_jousaalitreeneri_erialane_koolitus_tasemele_ekr3_
http://www.sport.ee/event/481/uldained_ekr_5
http://www.sport.ee/event/499/euroopa_spordinadal
http://www.sport.ee/event/485/treenerite_toojoukulude_toetuse_taotlemine_2020_aastaks
http://www.koroona.ee/tulemused/2019/kalev2019ind.htm
http://www.koroona.ee/tulemused/2019/kalev2019pm.htm
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/07/Tulemused-2019.pdf
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XX kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks 
3.oktoober 2019 

LOOMAKS SIDET AMMUSTE JA TÄNASTE PÕLVKONDADE VAHEL,  

TOETAMAKS EESTI VABADUSE- JA OLÜMPIA-AADET 

 

3.oktoobril 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti 

Kaitseväe, Kaitseliidu ja Viimsi Vallaga Kindral Johan Laidoneri XX Olümpiateatejooksu.   

Alates 2000 aastast igal sügisel, septembrikuu neljandal neljapäeval (esimestel aastatel septembrikuu 

kolmandal laupäeval), on Eesti Spordiselts Kalev koos Kindral Johan Laidoneri Seltsi ja Eesti 

Olümpiakomiteega korraldanud olümpiateatejooksu, mille algus on kindrali koduõuel Viimsi mõisas. Sel 

aastal juba 20-ndat korda toimuv teatejooks viiakse läbi Viimsi mõisa pargis ja uuel Karulaugu terviserajal. 

Võistlusmaa pikkuseks on kokku ca 6 km. Võistlustel osalevad 8-liikmelised võistkonnad. Teatejooks 

toimub kuues erinevas vanuseklassis – kaitseväe/kaitseliidu võistkonnad, põhikoolid, gümnaasiumid (eraldi 

poiste ja tüdrukute võistkonnad), spordiklubid/korporatsiooni/sõpruskonnad. Võistlustest osavõtt on 

võistkondadele tasuta. 

Eesti riigi ajaloo üks silmapaistvamaid isikuid, riigitegelane, diplomaat ja Eesti 

Olümpiakomitee esimees kindral Johan Laidoner on etendanud suurt rolli eesti 

spordielu kujundamisel. Ligemale üheksa aastat EOK tegevust juhtinud Johan 

Laidoner viis Eesti olümpiavõistkonna 1936. aasta Berliini mängude suurvõitudeni. 

Oma mitmekülgse tegevusega mõistis Laidoner ühiste tegemiste jõudu tervikliku 

ühiskonna ülesehitamisel. Kindrali mälestusele ja olümpia-aatele pühendatud 

olümpiateatejooks on ellu kutsutud eesmärgiga looma vaimset sidet kunagiste ja 

tänaste põlvkondade vahel – ühendades vabaduse sõnumi olümpia-aatega. 

Võisteldes pannakse proovile oma sportlik visadus ja tahtejõud. 

 

„Tallinn Olümpiatuultes“ -Käime Koos finaaletapp ja terviseseminar 
5.oktoober 2019 

Iga etapp jutustab oma loo, kus avastame uusi radu ja meenutame samas oma ajalugu. Oktoobrikuus 

toimuv hooaja finaaletapp toimub Pirital ja kannab pealkirja “Tallinn Olümpiatuultes”. Oleme planeerinud 

selle etapi, et minna koos rajale avastama erinevaid vaatamisväärsusi, mis meenutavad 1980 aastate 

olümpiamänge ja tolleaegset Purjeregatti. Rajameister valmistab ette kaks erineva pikkusega rada, mis 

looklevad kauni Pirita jõe ürgorus. 
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AJAKAVA: 

11.00             Kogunemine, registreerimine Pirita Majandusgümnaasiumi fuajees (antakse kätte 

rajakaardid) 

11.45           ILUUMi instruktorite poolt viiakse läbi lühike kepikõndi tutvustav seminar koos 

soojendusvõimlemisega gümnaasiumi staadionil 

12.00            Start staadionil ja lõpetamine gümnaasiumi ees 

13.00-14.30    Tervisenäitajate mõõtmine: kehakoostis (KMI, rasva %, lihasmassi %), vererõhk, käte 

jõud. Mõõtmised viib läbi Triinu Lepik Spordimeditsiini Sihtasutusest. Mõõtmised toimuvad fuajees 

13.30–14.30    Toitlustamine talongi alusel gümnaasiumi sööklas 

15.00–17.00    Seminar „Harrastussportlase toitumine“: soovitused igapäevaseks toitumiseks (päevane 

kaloraaž, baasainevahetus, makro- ja mikrotoitained, toiduained, mida eelistada ja vältida jne.) ja toitumine 

treeningul: enne, ajal ja pärast (mida organism vajab?, vedeliku tarbimine, mineraalained, kas ja millal 

kasutada spordijooke/-geele?). 

 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused lauatennises 
12.oktoober 2019 

12.oktoobril 2019 toimuvad Kristiine Spordihallis juba neljandat korda Kalev 

firmaspordi meistrivõistlused lauatennises.  

Võistluste aeg ja koht: 12.10.2019, algusega 10.00, Kristiine 

Spordihallis, Forelli 12 Tallinn. 

Võistlusklassid: Naised, Mehed, Naised sündinud 1979 ja 

varem, Mehed sündinud 1979 ja varem. Lisaks 

individuaalturniirile toimub paarismängu turniir 

segapaaridele. 

Osalejad ja osalustasud: Osaleda võivad kõik soovijad, kelle esitab võistlema nende tööandja, 

registreerimistasu on 18€ osaleja kohta, vastavalt registreerimislehele esitatakse arve. Võistlustel ei saa 

osaleda meeste reitingu esimesed 300 mängijat ja naiste reitingu esimesed 75 mängijat. 

Registreerimine: Osalemissoov tuleb saata hiljemalt 04.10.2019 aadressile firmasport@eestikalev.ee  

Autasustamine: Igas klassis kolme parimat autasustatakse medali ja meenega võistluste korraldaja poolt, 

firmade arvestuses autasustatakse kolme paremat karikaga, võistluse võitjat Rändkarikaga. 

 

 

 

 

 

mailto:firmasport@eestikalev.ee
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 
 

 


