
Uuenenud Kalev SPA avas amelikult oma uksed 
 

12.septembril toimus uuenenud Kalev Spa ametlik avapidu. Peole 

tulnud külalised juhatati meeleoluka ajarännaku saatel legendaarse 

ujula minevikust tänapäeva. Peolesaabujaid tervitas õhtujuht Hannes 

Hermaküla, kelle juhatusel liiguti troopiliselt sooja Kalev SPA 

veekeskusesse, et nautida spetsiaalselt avapeoks loodud ja Kalevi 

Spordiseltsi rikkalikust ajaloost inspireeritud tantsuetendust.  

 

Etenduse lõpus üllatas külalisi 

liutorust väljunud slackline´i maailmameister Jaan Roose, kes pakkus 

basseini kohal tõelist vaatemängu. Etteaste lõpus toimus eriti ekstreemne 

lindilõikamistseremoonia: Roose sooritas esmakordselt vee kohal tagurpidi 

topeltsalto, mille ajal lõikas tema abiline lindi läbi ning trikimeister 

plartsatas basseini ligi seitsme meetri kõrguselt.  

Uue näo saanud hotelli ja veekeskusega said külalised tutvuda 

majatuuride käigus. Tubades, Sauna-Oaasis, ilusalongis 

Ilu&Tervis ja spordiklubis ootasid külalisi humoorikad 

minietendused.  

Pidu jätkus taasavatud hotelli pargivaatega restoranis Allee, 

saateks tuntud ja tunnustatud rütmivõluri DJ Tom Lilienthali 

muusika.  

Ühtekokku kestsid ligi 12 miljonit eurot maksma läinud 

renoveerimistööd aasta ja kümme kuud ning külastajatele on uuenenud kompleks avatud juba tänavu 

kevadest. 

 Fotod: Andres Raudjalg 

Eesti Spordiseltsi Kalev Järelkasvukoondise juhendi muudatus 
 

2014.aasta teisel poolel kutsuti ellu ESS Kalevi Järelkasvukoondise idee. Järelkasvukoondise eesmärk on 

tagada Kalevi liikmesklubide kuni U23 vanuseklassi silmapaistvamatele sportlastele paremad võimalused 

läbi treeningtoetuse intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute 

klassis. Selleks loodi ESS Kalevi treeningtoetuse fond, mille kaudu väljastati kaks korda aastas rahaline 

treeningtoetus noorsportlastele esitatud taotluste põhjal. JKK on sümboolne koosseis, mis tunnustab noorte 

kalevlaste edulugu ning on teekonna tähiseks teistele ESS Kalevi noorsportlastele. 

Kuni tänaseni on välja antud 90 toetust 36 noorsportlasele ja 3 grupile 13 liikmesklubist kokku summas 

54 400 eurot.  

Järelkasvukoondise projekt on nüüdseks toiminud viis aastat ning peale põhjalikku analüüsi ja 

tagasihoidlikku tagasisidet liikmesklubidelt otsustas ESS Kalev volikogu teha põhimõttelised muudatused 

treeningtoetuste taotlemisel ja väljaandmisel. Selleks kinnitas volikogu 12.septembril 2019 oma otsusega 

muudetud JKK juhendi.  
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Kõige suurem muudatus on taotluste esitamise kordade arv aasta kohta. Treeningtoetuse konkurss viiakse 

edaspidi läbi üks kord aastas kolmandas kvartalis järgmise hooaja ettevalmistusperioodi kohta (juhendi 

punkt 1.6). Treeningtoetus määratakse sportlasele 12 kuuks. Treeningtoetuse väljamaksed toimuvad kaks 

korda aastas – 15.november ja 1. märts (juhendi punkt 2.3). Samuti lühendati konkursi toimumise aega 

senise 30 päeva asemel 14 päevale (juhendi punkt 2.4). Noorsportlastel on kohustus kanda JKK 

sümboolikaga esindussärki ESS Kalev avalikel üritustel, sealhulgas kohustus osaleda toetuse üleandmise 

tseremoonial (juhendi punkt 3.4). 

Muudetud juhendi leiab - http://www.eestikalev.ee/noortesport-kalevi-jarelkasvukoondis/ 

Selts toetab järgmisest aastast Kalevi MV ja Kalevi lahtiste MV läbiviimisel oma 

liikmesklubisid  
 

12. septembri volikogu otsusega sai kinnitatud Kalevi MV läbiviimise kord ja Seltsi toetus nende võistluste 

korraldamiseks. Täpsema juhendi Kalevi MV läbiviimiseks leiate meie kodulehelt - 

http://www.eestikalev.ee/voistlussport/. Selts on 

otsustanud toetada Kalevi MV ja Kalevi lahtiste MV 

läbiviimist medalitega ja samuti Kalevi toetajate 

meenetega. Samuti on plaanis toetada kokkuleppel ka 

Kalevi noorte MV läbiviimist medalite ja meenetega. 

Kuna MV toetuse aastane eelarve on limiteeritud, siis 

palume 2020.aasta Kalevi meistrivõistlused registreerida 

nii Seltsi juures kui vastavate Eesti alaliitude 

kalenderplaanis hiljemalt 1.detsembriks 2019.  

Ootame aktiivset võistluste korraldamist! 

 

 

KUTSE – Kaitseliidu suurlaager Spekter 2020 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid kutsuvad meie 

organisatsiooni lapsi osalema suvises suurlaagris 

„Spekter“. Laager annab võimaluse tutvuda Kodutütarde ja 

Noorte Kotkaste organisatsiooni ja peamiste 

tegevusvaldkondadega.  Lisaks on see hea võimalus kogeda 

seikluslikumat suve, panna end proovile ja kindlasti leida uusi 

sõpru-tuttavaid. Laagritegevused on sobilikud 11-18-aastasele 

noorele. Majutus on planeeritud korraldaja poolt tagatud telkides. Laagri toitlustus ja tegevus on 

finantseeritud noorte isamaalise hariduse programmi kaudu. Transport laagrisse ja tagasi tuleb osalejatel 

endil tagada. 

Laager toimub 06.07-10.07.2020 Valgamaal. Kalevist oodatakse osalema 20 noort koos kahe täiskasvanud 

saatjaga. 
 

Huvist laagris osalemise vastu andke palun teada hiljemalt 28.10.2019  e-posti aadressil 

info@eestikalev.ee. 

Foto: Mattias Allik 

http://www.eestikalev.ee/noortesport-kalevi-jarelkasvukoondis/
http://www.eestikalev.ee/voistlussport/
mailto:info@eestikalev.ee.
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

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

spordiregistris 

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

 10.oktoober 2019 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine 

2019 IV kvartal 

 13.oktoober 2019 – Täiendkoolitus Toitumise alused sportlastel 

 13.oktoober 2019 - EOK arenguprogrammi "Spordijuht 2.0" kandideerimise tähtaeg 

 13.oktoober 2019 - Tradehouse noorsportlase stipendiumi kandideerimistähtaeg 

 14.oktoober 2019 – Täiendkoolitus Esmaabi täiendkoolitus 8 tundi 

 15.oktoober 2019 – täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult" Kaela - ja õlavöötme valulikkus 

– põhjused, ennetamine ja ravi 

 17.oktoober 2019 – Täiendkoolitus Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures 

 22.oktoober 2019 – Täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult" Mikrobioom, toitumine ja 

liikumine 

 29.oktoober 2019 – Täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult". Praktilisi soovitusi 

laborianalüüside tõlgendamisel arstilt 

 31.oktoober 2019 - Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2020 aastaks 

 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

XX kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks 
3.oktoober 2019 

3. oktoobril 2019 anti Viimsi mõisa õuelt lähe XX Kindral Laidoneri olümpiateatejooksule, mis on 

kutsutud looma vaimset sidet kunagiste ja tänaste põlvkondade vahel – ühendades vabaduse sõnumi 

olümpia-aatega. Jooks toimus traditsiooniliselt Viimsi mõisapargis – kindral Laidoneri kunagises kodus. 

Jooksurada kulgeb ühtlasi mööda Karulaugu terviserada.  

Teatejooksul osalejaid tervitasid Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, Viimsi vallavanem 

Laine Randjärv ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.  

 

 

 

 

 

 

Võistlejad asusid lähtejoonele kell 15.00. Esimese lähte said kõik Kaitseväe ja Kaitseliidu võistkonnad 

ning kaks minutit hiljem startisid kõik koolid ja spordiklubid/sõpruskonnad.  

 

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/481/uldained_ekr_5
http://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/509/toitumise_alused_sportlastel
https://eok.us3.list-manage.com/track/click?u=75e5c6db948ea4896e63b72c3&id=c3d70700f0&e=040ec189a2
https://eok.us3.list-manage.com/track/click?u=75e5c6db948ea4896e63b72c3&id=d9bcf9d75b&e=040ec189a2
http://www.sport.ee/event/517/esmaabi_taiendkoolitus_8_tundi
http://www.sport.ee/event/528/loengusari_treeni_teadlikult_kaela__ja_olavootme_valulikkus__pohjused_ennetamine_ja_ravi
http://www.sport.ee/event/528/loengusari_treeni_teadlikult_kaela__ja_olavootme_valulikkus__pohjused_ennetamine_ja_ravi
http://www.sport.ee/event/539/psuhholoogilised_aspektid_spordivigastuste_juures
http://www.sport.ee/event/529/loengusari_treeni_teadlikult_mikrobioom_toitumine_ja_liikumine
http://www.sport.ee/event/529/loengusari_treeni_teadlikult_mikrobioom_toitumine_ja_liikumine
http://www.sport.ee/event/530/loengusari_treeni_teadlikult_praktilisi_soovitusi_laborianaluuside_tolgendamisel_arstilt
http://www.sport.ee/event/530/loengusari_treeni_teadlikult_praktilisi_soovitusi_laborianaluuside_tolgendamisel_arstilt
http://www.sport.ee/event/485/treenerite_toojoukulude_toetuse_taotlemine_2020_aastaks
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Kokku osales teatejooksul 47 võistkonda 358 jooksjaga, neist 208 

koolinoort. Jooksust võtsid osa 13 põhikooliealiste võistkonda, 5 

gümnaasiumiealiste poiste ja 3 tüdrukute võistkonda, 7 

spordiklubi/sõpruskonna võistkonda ning 10 Kaitseväe/Kaitseliidu 

võistkonda. Lisaks osalesid ka 9 Kaitseväe/Kaitseliidu 6-liikmelist 

segavõistkonda.  

Kaitseväe ja Kaitseliidu 

üldarvestuses tuli võitjaks 

Küberväejuhatus ajaga 16:41, teise koha saavutas 2.jalaväebrigaad 

ajaga 17:19 ja kolmandaks tuli Kaitseväe Akadeemia sõdurid ajaga 

17:20.  

Lisaks toimusid ka Kaitseväe ja Kaitseliidu segavõistkondade võistlus 

muudetud rajal, sest antud võistlusklassis pidi võistkonda kuuluma 6 

liiget. Võitjaks tuli ajaga 14:14 Küberväejuhatus. Teiseks tuli SP 

Vahipataljon ajaga 14:19 ja kolmanda koha saavutas Kaitseliidu Tartu 

Malev ajaga 14:21.  

Gümnaasiumiealiste poiste arvestuses esimesele ja üldarvestuses 

teisele kohale tuli Tallinna Reaalkool ajaga 16:52. Teisele kohale tulid 

ajaga 18:05 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi poisid ning kolmandaks jäi 

sellel korral Jakob Westholmi Gümnaasium ajaga 18:16. 

Gümnaasiumiealiste tüdrukute arvestuses võttis võidu Jakob 

Westholmi Gümnaasium ajaga 21:27. Teise koha sai Tallinna 

Reaalkool ajaga 21:53. Kolmandaks jäid kolme võistkonna arvestuses Loksa Gümnaasiumi tüdrukud ajaga 

25:03.  

Põhikoolide arvestuses võitis esikoha Tallinna Reaalkooli noorkotkad ajaga 18:36. Teise koha saavutas 

Jakob Westholmi Gümnaasium ajaga 18:55 ning kolmanda koha Haabneeme Kooli 8.klassi poisid ajaga 

19:52.  

Spordikoolide/korporatsioonide/sõpruskondade arvestuses saavutas esikoha CFC Jaak Mae Suusakooli I 

võistkond ajaga 18.24. Teiseks tuli Sisekaitseakadeemia võistkond ajaga 19:26 ning kolmanda koha 

saavutas Viimsi Sport sõpruskond ajaga 20:28.  

Iga võistlusklassi I, II ja III kohale tulnud võistkonna liikmeid autasustati 

medaliga. Võistlusklassi võitjat autasustati karikaga.  

Eraldi arvestus käis ka kiireima ringi jooksmises. Sellel 

korral jooksid parima ringiaja Küberväejuhatuse teise ringi 

jooksjad Marius Šitkauskas, Märt Riso, Rasmus Kisel, 

Kauri Kõiv. Kiireima ringi võistlejatele pani eriauhinna 

välja Kaitseliit. 

Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu selleaastaseks üldvõitjaks tuli Küberväejuhatuse 

võistkond  koosseisus Johannes Theodor Kollist, Jaan Hansen, Allar Soo, Marius 

Šitkauskas, Märt Riso, Rasmus Kisel, Kauri Kõiv. Teatejooksu üldarvestuse kiireimat võistkonda 

autasustati rändkarikaga. 
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Olümpiateatejooksu korraldavad traditsiooniliselt Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Spordiselts Kalev, 

Eesti Kaitsevägi ja Viimsi vald. 

Tulemused –  http://www.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16573&RId=282 

Pildid - https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59609 

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

5. oktoobril toimus Pirital hooaja finaaletapp, mis kandis pealkirja 

“Tallinn Olümpiatuultes”. Rajameister August Albert oli kaunis Pirita 

jõe ürgorus ette valmistanud kaks rada pikkusega 5,9 km ja 10,2km. 

Enne rajale minekut tegi Eesti Võimlemisliidu harrastustoimkonna 

liige Pille Juus soojendusvõimlemise. Rada läbides avastati erinevaid 

vaatamisväärsusi, mis meenutavad 1980.aasta 

olümpiamänge ja tolleaegset Purjeregatti.  

Koostöös Spordimeditsiini Sihtasutusega  mõõdeti 

kõikidel soovijatel  vererõhku, kätejõudu ja 

kehakaalu.  

Koostööpartner Iluum viis läbi terviseloengu. Lektor 

Terje Muuli rääkis harrastusportlaste tervislikust 

toitumisest  ning  käimiskeppide õigest kasutusest ja 

tehnikast. Käimisetapil osales 120 käimishuvilist üle 

Eesti. 
 

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. 

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

firmade arvestuses autasustatakse kolme paremat karikaga, võistluse võitjat Rändkarikaga. 

 
 

 

http://www.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16573&RId=282
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59609
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Eesti Spordiselts Kalev viib 98 käijat Lõuna–Prantsusmaale IVV Tervisespordi 

Olümpiaadile. 
12-19.oktoober 2019 

12.-19.oktoobril viibib Eesti tervisesportlaste delegatsioon olümpiaadil Lõuna-Prantsusmaal Aix-En-

Provences.  Olümpiaadil on võimalus osaleda 

erinevatel käimisdistantsidel ja maratonil. 

Lisaks saab sõita maastikuratast, mägiratast, 

mängida geopeitust ja petangi ning ujuda. 

Uuendusena on sissetoodud Argentiina tango 

ja traditsiooniliste tantsude töötoad. Lisaks 

sportlikule tegevusele on plaanis Eesti 

delegatsioonil  külastada kaunist kuurortlinna 

Nice’t ja käia ära Monacos. 

 

 

Võimlemise reklaamüritus “Värskete meretuulte linn” Sillamäel 
1.-2.november 2019 

Igal aastal on Kalev propageerinud harrastusvõimlemist erinevas maakonnas, seekord on võimlemisvanker 

teel Ida-Virumaale Sillamäele. Koostöös Sillamäe Spordiklubiga Kalev ja Sillamäe linnaga oleme ette 

valmistamas kahepäevase põneva programmi  nii Ida-Virumaa juhendajatele, õpetajatele kui ka ootame 

huvilisi väljastpoolt Ida-Virumaad. 

1.novembri koolituspäevale on planeeritud kolm erinevat koolitust: 

* lasteaedadele ja algklassidele annab tunni Spordiklubi fööniks tunnustatud peatreener Tatjana 

Semtsenkova. Tunnid toimuvad Sillamäe Spordihoones. 

* Akrobaatika ABC koolituse  lasteaedadest kuni gümnaasiumini viib läbi Spordiklubi Trefoil 

peatreener Olga Gogoladze. Tunnid toimuvad Sillamäe Spordihoones. 

* Vesivõimlemise tunni nii linnarahvale kui  koolitusel osalejatele viib läbi Võimlemisklubi Rütmika 

 vesivõimlemise treener Sirje Eomõis. 

Kõik seminarid on praktilised. 

2.novembril ootame kõiki harrastusvõimlemisega tegelevaid klubisid osalema festivalile Sillamäe 

Spordihoonesse. Kõigil huvilistel on võimalus tutvuda  ja registreerida ennast Kalevi kodulehel - 

http://www.eestikalev.ee/uudised/ida-virumaa-harrastusvoimlemise-koolitus-ja-festival-varskete-

meretuulte-linn/  

 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/uudised/ida-virumaa-harrastusvoimlemise-koolitus-ja-festival-varskete-meretuulte-linn/
http://www.eestikalev.ee/uudised/ida-virumaa-harrastusvoimlemise-koolitus-ja-festival-varskete-meretuulte-linn/
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 
 

 


