
Kalevi lahtiste meistrivõistluste 

korraldamise kord 

 

Sissejuhatus 

Eesti Spordiselts Kalev on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik 

vabatahtlik ühendus, mis ühendab piirkondlikke spordiühendusi, -seltse, -liite ja spordiklubisid 

ning põhikirjas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid. 

Spordiselts Kalev koosneb volikogust, juhatusest, keskkontorist, kus tegutseb Seltsi tegevjuht 

koos projektijuhtidega. Eesti Spordiseltsi Kalev alla kuulub 11 seltsi/alaliitu, 26 klubi/ ühendust ja 

10 füüsilist isikut. Eesti Spordiseltsil Kalev on üle 9000 liiget. Liikmesorganisatsioonid on 

esindatud kõikides maakondades. 

Eesti Spordiseltsile Kalev on oluline tervete, võimekate ja väärikate Eesti Vabariigi kodaike 

kasvatamine. Sellest tulenevalt viiakse igal aasta läbi väga mitmeid ja erinevaid võistlusi. Nii 

võistlusspordis kui ka võimlemises korraldatakse läbi aasta peaaegu iga kuu üks suurvõistlus, mis 

teeb iga kuu kaks suurvõistlust. 

Lisaks võistlustele korraldab Selts 7 kuud järjest terviseliikumise sündmusi inimestele, kellele 

meeldib ennast liigutada ja teha seda sõbralikult teistega koos ühtses liikumissarjas, mis iga 

aastaga suureneb ja areneb. 

Antud dokumendiga määratletakse Kalevi lahtiste meistrivõistluste korraldamise eesmärk, visioon 

ja peamised ülesanded. Korraldamise kord käsitleb Eesti Spordiseltsi Kalev spordialase tegevuse 

korraldust ja planeerimist. 

 

ESS KALEV PÕHIEESMÄRGID: 

 Tervete, võimekate ja väärikate Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine. 

 Seltsi ühistegevuse koordineerimine, liikmete huvide ja õiguste kaitsmine. 

 Spordi- ja liikumisharrastuse toetamine, arendamine ning propageerimine. 

 Spordimeisterlikkuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine. 

 ESS Kalev väärtuste kandmine ja hoidmine. 

 

MISSIOON 

Eesti Spordiseltsi Kalev missiooniks on isamaalis-aateline sportlik kasvatus, mis järgib ausa 

mängu reegleid, aidates kaasa tervisesporti ja tervislikke eluviise toetavale arengule, mille 

krooniks on elurõõmus inimene, terve pere ja toetav kogukond. 

 

 

 



1.1. Üldosa 

Kalevi lahtiste meistrivõistluste korraldamise kord (edaspidi Kord) sätestab võistluste läbiviimise 

korra ja muud tingimused, mis on võistluste läbiviimise vaieldamatuks aluseks. 

1.2. Korraldamise õigus 

Kalevi lahtisi meistrivõistlusi võivad korraldada kõik Kalevi liikmesorganisatsioonid ja muud 

spordialaliidud ja –organisatsioonid eelneval kokkuleppel Eesti Spordiseltsiga Kalev. 

1.3.Korra täitmise kohustuslikkus 

Käesoleva korra täitmine on kõigile Kalevi lahtiste meistrivõistluste korraldajatele kohustuslik. 

1.4.Võistluste korraldamine 

Kalevi lahtiste meistrivõistluste korraldamiseks tuleb läbiviijal: 

1.4.1. Lisada võistlus Eesti Spordiseltsi Kalev ja vastava alaliidu kalenderplaani 

tähtaegselt, kuid hiljemalt 1.detsembriks enne MV toimumisaasta algust. 

1.4.2. Koostada võistluste juhend ja saata see Eesti Spordiseltsi Kalev spordiürituste 

korraldamise juhile kinnitamiseks hiljemalt 8 nädalat enne võistluse kuupäeva. 

1.4.3. Võistluste juhendis tuleb ära näidata: 

a. Võistluse nimi: Kalevi lahtised MV 

b. eesmärk ja ülesanne 

c. läbiviimise aeg, koht ja ajakava; 

d. peakorraldaja, kontaktisikud ja nende andmed  

       (peakohtunik,   vajadusel kohtunike kogu, rajameister, jne); 

e. võistlussüsteem, reeglid, võistlusalad, võistlusklassid, kaalukategooriad; kas saab osaleda 

väljaspool arvestust ja mis tingimustel; 

f. majandaine (stardimaksud); 

g. registreerimise tähtaeg ja viis; 

h. võitjate selgitamine ja autasustamine 

i. osalemist piiravad tingimused; 

j. muu oluline info. 

 

1.4.4. Avaldada õigeaegselt stardiprotokollid, pärast võistlust esitama ametliku 

võistlusprotokollid, pildigalerii jne. 

1.4.5. Võimaldama osaleda meistrivõistlustel kõikidel Eesti Spordiseltsi Kalev vastavat 

spordiala viljelevatel sportlastel, spordiklubidel ja spordikoolidel; 



1.4.6. Informeerima p. 1.4.5. nimetatuid meistrivõistluste toimumisest vähemalt kaks kuud 

ette; 

1.4.7. lisama võistluse spordialaliidu  kalendrisse vastavalt alaliidu poolt kehtestatud korrale; 

1.4.8. Viia võistlused läbi spordiala rahvusvaheliste võistlusmääruste alustel, millele 

on vajadusel tehtud täiendusi võistlusjuhendisse. 

 

1.5.  Autasustamine 

1.5.1. Kalevi lahtiste MV võitjatiitel omistatakse erinevates vanuseklassides 

osalevatele sportlasele ja/või võistkonnale juhul kui võistlustel osalevad: 

1.5.1.1. Vähemalt 3 (kolme) erineva spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad ning 

1.5.1.2. Vähemalt 3 (kolm) osavõtjat ja/või võistkonda ühes võistlus- või 

vanuseklassis, kaalukategoorias, individuaalalal vms. 

1.5.2. Läbiviija autasustab võitjaid vastavalt juhendis ära toodud tingimustel; 

1.5.3. Lisaks autasustab Eesti Spordiselts Kalev võitjaid: 

1.5.3.1.Kalevi medaliga 1.-3. koha saavutanud võistlejaid; 

1.5.3.2.Kalevi diplomiga 1.-3 koha saavutanud võistlejaid; 

1.5.3.3.Auhinnaga 1.-3. koha saavutanud võistlejaid vastavalt eelnevale 

kokkuleppele võistluse läbiviijaga ja võimalusel toetaja(te) poolt 

väljapandud meenete-auhindadega. 

 

1.6. Võistluste turundamine 

Võistluste läbiviija kohustub: 

a. Presenteerima Kalevi kaubamärki kõikides võistluse trükistes (plakatid, voldikud, 

diplomid jne.); 

b. Kajastama võistlusi oma kodulehel ja sotsiaalmeedias, ning edastama info võistluste 

toimumise ja tulemuste kohta Seltsile ja vajadusel ka meediakanalitele; 

c. Paigaldama Kalevi reklaammaterjalid (bännerid, rannalipud, roll´upid) võistlusplatsi 

kõrvale tehniliselt, kujunduslikult ja turunduslikult parimal viisil, kuid mis samal ajal ei 

tohi kahjustada (segada) teiste toetajate reklaamiväljundit. 

d. Paigaldama Kalevi lahtiste MV toetajate reklaammaterjalid võistlusplatsi kõrvale 

tehniliselt, kujunduslikult ja turunduslikult parimal viisil, kuid mis samal ajal ei tohi 

kahjustada (segada) teiste toetajate reklaamiväljundit; 

e. Väärikalt korraldama Kalevi lahtisi MV. 



 

Eesti Spordiselts Kalev kohustub; 

a. Avaldama meistrivõistluste kalenderplaani ja võistluste juhendi Eesti Spordiseltsi Kalev 

kodulehel; 

b. Andma meistrivõistluste kohta teavet Seltsi sotsiaalmeedia kanalites; 

c. Tarnima korraldajale kokkulepitud mahus medalid ja meened; 

d. Tarnima korraldajale kokkulepitud inventari (reklaammaterjalid jne) 

 

1.7. Korra muutmine 

Korra muutmise õigus on Eesti Spordiseltsi Kalev juhatusel. 

 


