
 

 

Kalevi veebipood – jõulukingid kalevlastele! 

Eesti Spordiseltsi Kalev veebipoest on võimalik osta erinevaid Kalevi sümboolikaga tooteid. Toodete 

valikust leiate ajaloohõngulisi retro dressipluuse, Nike kaubamärgiga dressipükse ja -pluuse, 

spordisärke ja polosid. Samuti on valikus fliisist vestid ja jakid ning soft-shell jakid. Sümboolikast 

saab osta kruuse, vihmavarjusid, selja- ja spordikotte, rinnamärke, pastakaid, käsilippe, fännisalle jne. 

Uute toodetena on veebipoodi lisandunud torusallid, mütsid, vöökotid ja riidest õlakotid. 

Kalevlastele kehtib soodustus tavahinnast. Ostu on lihtne 

sooritada otse kodulehelt http://www.eestikalev.ee/pood/ 

lisades soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse võib esitada ka 

e-posti teel aadressil tellimus@eestikalev.ee. 

Jõulud ei ole enam kaugel - tellige oma 

jõulukingid juba varakult Kalevi veebipoest!  

3/2020 

5/2020 

http://www.eestikalev.ee/pood/
mailto:tellimus@eestikalev.ee


Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri               
2 

 

 

Kalevi Spordimaja sarikapidu 

Reedel, 27.novembril toimus Kalevi Spordimaja sarikapidu. Maja ehitus jõudis tähtsa verstapostini 

- maja saavutas täiskõrguse. Ehitustöö on toimunud väga tempokalt, sest alles 7 nädalat tagasi pandi 

hoonele pidulikult nurgakivi.  

Traditsiooni kohaselt võttis pärja maha maja omanik, mida esindas Eesti Spordiseltsi Kalev 

juhatuse liige Aleksander Tammert ja kellele seda lihtsaks ei tehtud – pärg oli kõrgel ning selle 

maha võtmiseks oli vaja tööriistade käsitlemise oskuseid.  

Vastutasuks tehtud tubli töö eest kostitas Eesti Spordiselts Kalev Ehitus5Eco ehitajaid maitsva 

toidulauaga. Sarikapeo puhul on tegemist vana traditsiooniga: kui uuel majal sarikad püsti, 

kinnitavad töömehed otsmise sarika otsa tamme- või kuusepärja. See on märgiks, et ehitus on 

jõudnud lõppfaasi ning vajab tähistamist.  

 

Pärja sarikaotsale ilmumisel pidi peremees töölistele sarikaliiku tegema. Selle traditsiooniga 

taotletakse hoonele õnne ning on ka omamoodi tänu- ja tähelepanuavaldus ehitajatele. 
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Kalevi parimate sportlaste ja treeneri kandidaatide esitamine  
 

Keeruline 2020. spordiaasta on lõppemas ning aeg teha kokkuvõtteid. Koroonaviiruse levik 

maailmas mõjutas just sporditegemist väga suurel määral, kuid vaatamata sellele soovime siiski 

üheskoos Kalevi liikmetega enda seast valida aasta parimad sportlased ja treeneri. 

Ootame kõigepealt liikmete ettepanekuid kandidaatide kohta kuni 17.detsember 2020 k.a.  

aadressile info@eestikalev.ee. 

Kandidaatide esitamisel palume lisada ka sportlase saavutused 2020.aastal. 

 

Kategooriad: 

aasta meessportlane 

aasta naissportlane 

aasta noorsportlane (sünniaastaga 2000 või hiljem) 

aasta võistkond 

aasta veteransportlane 

aasta treener 

 

Kõik esitatud kandidaadid märgitakse ankeedile, mis saadetakse Kalevi liikmetele välja 

21.detsembril 2020. Parimad valitakse nagu tavaliselt enim hääli saanud tulemuste põhjal. Hääletus 

toimub 21.detsember 2020 – 6.jaanuar 2021. 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 12.detsember 2020 – Täiendkoolitus Fitness-treenerite täiendkoolitus, EKR 5 

tasemekoolituse moodul 

 17.detsember 2020 – Kalevi parimate sportlaste ja treeneri kandidaatide esitamise tähtaeg 

 19.detsember 2020 – Täiendkoolitus Üldkehaline ettevalmistus: kuidas kohandada 

harjutusvara spordialast lähtudes? 

 21.detsember 2020 – 6.jaanuar 2021 – Kalevi parimate sportlaste ja treeneri valimine 

 8.jaanuar 2021 - Treenerite tööjõukulu toetuste määramise otsus 2021 aastaks 

 13.jaanuar 2021 - Spordiobjektide valdajate toetuse aruande tähtaeg 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 
  

Kalev firmaspordi meistrivõistlused lauatennises  
17.oktoober2020 

 17. oktoobril 2020 toimusid Kristiine Spordihallis (Forelli 12 

Tallinn) Kalevi firmaspordi meistrivõistlused lauatennises. 

Kokku osales võistlustel 70 mängijat 19 ettevõttest. 

 

 

 

mailto:info@eestikalev.ee
http://www.sport.ee/event/686/fitnesstreenerite_taiendkoolitus__ekr_5_tasemekoolituse_moodul
http://www.sport.ee/event/686/fitnesstreenerite_taiendkoolitus__ekr_5_tasemekoolituse_moodul
http://www.sport.ee/event/697/uldkehaline_ettevalmistus_kuidas_kohandada_harjutusvara_spordialast_lahtudes
http://www.sport.ee/event/697/uldkehaline_ettevalmistus_kuidas_kohandada_harjutusvara_spordialast_lahtudes
http://www.sport.ee/event/698/treenerite_toojoukulu_toetuste_maaramise_otsus_2021_aastaks
http://www.sport.ee/event/671/spordiobjektide_valdajate_toetuse_aruande_tahtaeg
http://www.eestikalev.ee/event/kalev-firmaspordi-meistrivoistlused-tennise-paarismangus-2/
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Tulemused ettevõtete arvestuses:  

I koht Proekspert (27 punkti) 

II koht Telia Spordiklubi (26 punkti) 

III koht Eesti Energia Spordiklubi (24 punkti) 

 

Kõik tulemused 

VI Eestimaa Võimlemispeo aktiivõppepäevad Lõuna- ja Põhja- Eestis 
17-18.oktoober 2020 

17-18.oktoobril toimusid Tartu Turu tänava spordihoones ja Kalevi spordihallis Talllinnas VI 

Eestimaa võimlemispeo AKTIIVÕPPEPÄEVAD. Kohale tulnud rühmajuhendajad – 

võimlemistreenerid, liikumisõpetajad, tantsujuhid said “otse-õpetust” kavade autoritelt ja 

assistentidelt. Uudistati ja imetleti kostüümikavandeid, mis valmisid kava autorite ja innovaatilise 

disainifirma RAKETT vahel / kunstnik Riin Ruut ning projektijuht Kätlin Hõbemägi koostöö 

tulemusel.   

 

Uuriti e-õppematerjali kättesaadavuse võimalusi www.voimlemispidu.ee 

keskkonnas. Mikk Meerents alias “Veebmik”  oli kohal Tallinna õppepäeval, et 

nõustada juhendajaid peo e-uuenduste osas. Õppepäevi aitasid korraldada 

vabatahtlikud Tallinna Saksa Gümnaasiumist (õp. Mare Paist),  

võimlemistreener Tiina Ravasoo, projektijuht Lembe Laas ja tema abi Kai 

Randrüüt. Õppepäevadel osalesid teiste hulgas 20 kaitseliidu noorsoojuhti.  

Kava autorid saavad nüüd “kingituseks” puhkust. Rühmajuhendajaid ootab ees 

töine kavade õpetamise periood.  

 

Harrastusvõimlemise reklaampäevad Türil 
6-7.november  2020 

Kalevi “Harrastusvõimlemise reklaamipäevad 2020” toimusid sel aastal 6-7.novembril Järvamaal. 

Iga-aastane üritus “rändab” järjepidevalt maakonnast maakonda 

juba üle 20 aasta! Kalevi ürituste sarja eesmärk on hoida 

“võimlemise pulssi” aktiivsena kohalike seas ja tuua vabariigi säde-

lektoreid ning klubisid n.ö “koju kätte”. Seekord siis Järvamaale, 

Türi linna. Üritust aitasid korraldada kohalik “KATI spordiklubi” 

juht Katrin Särkinen ja tema klubi vabatahtlikud. Ürituse 

toimumispaigaks valiti eesti kõige uuem spordi- ja õppehoone – 

Türi Põhikooli spordihall. Kaasaegne hoonete kompleks sobis 

suurepäraselt koolituse ja võimlemisfestivali läbiviimiseks. Kalevi 

traditsiooni aitasid elus hoida kohale sõitnud eesti elujõulisemad 

võimlemise koolkonnad. “Harrastusvõimlemise reklaamipäevad” 

möödusid rahulikult ja väärikalt, ametlikke ennetusabinõusid 

rangelt silmas pidades. Festivali esinemisprogramm käis teiste 

hulgas imetlemas 50 aastat Türil kergejõustikutreenerina töötanud 

Leonhard Soom: “Huvitav oli näha nii erinevaid võimlemise stiile”. 

2021. aastal rändab üritus Põlvasse.  

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/event/vi-eestimaa-voimlemispeo-kavade-opetamise-louna-eesti-seminar/
http://www.voimlemispidu.ee/
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Kalev Open ujumisvõistlus 
7-8.november  2020 

6. ja 7.novembril 2020 peeti Sõle ujulas ujumisvõistlus 

“Kalev Open”. Mõlemad võistluspäevad tõid hulgi häid 

tulemusi, aga võistluste kõige säravamate saavutuste eest hoolitses Eesti rekordi ujunud Eneli 

Jefimova. Kalev Openi esimesel võistluspäeval purustas Eneli Jefimova lisaks mitmele Eesti noorte 

ja juunioride rekordile ka ühe täiskasvanute rekordi. Kalevi Ujumiskoolis treeniv Eneli Jefimova 

püstitas 200 m rinnuliujumises Eesti rekordi ajaga 2.24,19. Ühtlasi on tegemist ka uue Eesti noorte 

ja juunioride rekordiga. Varasem Eesti rekord ajaga 2.24,45 kuulus Maria Romanjuki nimele ja oli 

ujutud eelmisel aastal Glasgows toimunud EMil.  

Võistlused korraldas Kalevi Ujumiskool. Iga ala 3 parimat autasustati auhinnakoti, medali ja 

diplomiga. Iga ala võitjale oli ProSwim välja pannud 30 eurose kinkekaardi.  

Tulemused 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

https://ujumiskool.ee/kalev-open/

