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Kalevi uus koduleht 
 

Valmis on saanud uus Eesti Spordiseltsi Kalev koduleht - http://www.eestikalev.ee/ . 

 

Kõikidel liikmetel, kellel ei ole oma 

kodulehte, on võimalus teha koduleht 

Seltsi ühe alalehena. Täpsem info 

anneli@eestikalev.ee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Head kalevlased! 

 

Iga värske aastanumber toob sportlastele uued eesmärgid ja väljakutsed  

saavutamaks aina paremaid kohti, kõrgemaid tulemusi ja suuremat rahulolu oma 

treeningutest, võistlustest ning tervislikust seisust. See tegevus ei erine kuidagi 

möödunud aastatest, kuid loodan, et igaüks Teist seab selle enda jaoks 

realistlikult ja saab käesoleva aasta lõpus tunda rõõmu selle elluviimisest. 

Kalevlased on ikka olnud tegusad ja vaprad liikumaks uute verstapostide suunas, 

mis viib edasi meie püüdlusi ning meie ühist nimetajat „Kalev“ ja „kalevlus“.  

 

Soovin Teile edu ja sitkust ning väljendugu see soov sportlasele kõige tähtsama 

mineraalaine vägevuses – Magneesiumis (WADA poolt legaalseks tunnistatud), 

et Teid ei tabaks ükski lihaskramp ega võistluseelne ärevushäire sellel teel!  

 

Üheskoos positiivsete emotsioonide poole! 

 

Lugupidamisega 

Aleksander Tammert 
 

http://www.eestikalev.ee/
mailto:anneli@eestikalev.ee
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2017 aasta Kalevi parimad sportlased, treener ja spordihing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasta veteransportlane  
ULVI LUTOŠKIN 

(Pärnus Sõudekeskus Kalev) 

  
 

Aasta võistkond  
epeenaiskond koosseisus  

JULIA BELJAJEVA ja ERIKA KIRPU  
(Tartu Spordiselts Kalev) 

 

 

Aasta treener  
NATALJA KOTOVA 
 (Tartu Spordiselts Kalev) 

 

Aasta noorsportlane  
STEFAN ARAND 

(Tartu Spordiselts Kalev) 

 
Aasta naissportlane 

JULIA BELJAJEVA 
(Tartu Spordiselts Kalev) 

 

Aasta meessportlane 
RASMUS HAUGASMÄGI 

(Tartu Spordiselts Kalev) 

 
Aasta spordihing 

AADU KANA 
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Kalevi järelkasvukoondis 2018 I poolaastal 
 

13.jaanuaril 2018 toimunud Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu koosolekul valiti 2018 aasta I poolaasta 

järelkasvukoondisesse järgmised parimate tulemustega noorsportlased: 

* GC Rytmika Junior Team (Võimlemisklubi Rütmika) 

* Ruslan Eskov, Margit Kalk, Karel Tilga ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu Spordiselts Kalev) 

* Ilja Sirosh (Sillamäe Spordiklubi Kalev) 

* Johann Poolak ja Marko Laius ning Ander Koppel ja Rain Harjus (Pärnu Sõudekeskus Kalev) 

* Gleb Karpenko (Kalevi Jalgrattakool) 

* Hannah Tuulas ja Veronika Kuvatova (Kalevi Jahtklubi) 

Kalevi medalid 
 

Saabunud on uued Kalevi medalid! Medaleid on kolme tüüpi – väikesed medalid, spordiala medalid ja 

Kalevi meistri medalid (näidised allpool). Kõik Kalevi liikmesklubid on oodatud kasutama medaleid oma 

spordisündmuste autasustamisel! Huvi korral palun ühendust võtta info@eestikalev.ee või telefonil 516 2840. 

Kalevi väike medal (d 4 cm) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kalevi spordiala medal (d 5,5 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eestikalev.ee
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Kalevi meistri medal (d 7,5 cm) 

 

 

 
 

 

 
 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 6.veebruar 2018 - Spordikoolituse- ja Teabe SA Seminar ja "Eesti spordi aastaraamat 2017" esitlus  

 8.veebruar 2018 – Treenerite täiendkoolitus Sport ja stress: kuidas ennetada, maandada ja taastuda 

 9.veebruar 2018 – Treenerite täiendkoolitus Стресс в спорте: как предотвращать и преодолевать? 

 9-25.veebruar 2018 - PyeongChang 2018 taliolümpiamängud 

 10.veebruar 2018 - Treenerite täiendkoolitus Lihastasakaalu ja kehahoiu praktiline koolitus 

 12.veebruar 2018 - Treenerite täiendkoolitus Söömisega seotud probleemid spordis 

 17.veebruar 2018 – Treenerite tasemekoolitus „Üldained EKR 3“ 

 17.veebruar 2018 - Akrobaatilise rühmvõimlemise (TeamGym) kohtunike koolitus 

 20.veebruar 2018 – Kultuurkapitali taotlusvoor „Projektitoetus“ 

 20.veebruar 2018 - EOK infotund 

 25.veebruar 2018 -  EOK „Märka järgnevat põlvkonda“ kandideerimise tähtaeg 

 28.veebruar 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 1.märts 2018 - Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 

kandideerimise taotluste tähtaeg (koopia) 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

XXVII rahvusvaheline kiirmaleturniir „MEENUTADES PAUL KEREST“ 
12-14.jaanuar 2018 Tallinn 

14. jaanuaril lõppes Eesti Spordiseltsi Kalev ja Eesti 

Maleliidu koostöös 27. rahvusvaheline kiirmaleturniir 

“Meenutades Paul Kerest”. 12 jaanuaril selgitati välja parim 

välkmale ning 13-14. jaanuaril parim kiirmale mängija. Kahe 

turniiri peale osales kokku ligikaudu 200 mängijat! 

Reedel 12. jaanuaril välkmaleturniiril osalenud 114 maletajast 

olid 14 suurmeistrit. Ülekaalukalt võitis Läti esindaja Igor 

Kovalenko, kes alistas kõik üheksa vastast.  

http://www.sport.ee/event/279/seminar_ja_eesti_spordi_aastaraamat_2017_esitlus
http://www.sport.ee/event/259/sport_ja_stress_kuidas_ennetada_maandada_ja_taastuda
http://www.sport.ee/event/260/stress_v_sporte_kak_predotvrashtatx_i_preodolevatx
http://www.sport.ee/event/246/lihastasakaalu_ja_kehahoiu_praktiline_koolitus
http://www.sport.ee/event/247/soomisega_seotud_probleemid_spordis_
http://www.sport.ee/event/249/uldained_ekr_3_
http://www.eevl.ee/uudised/eevl-ja-teamgym-toimkond-kutsub-kohtunike-koolitusele
https://www.kulka.ee/taotlemine
http://www.sport.ee/event/234/eok_infotund
https://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.sport.ee/event/239/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg__koopia
http://www.sport.ee/event/239/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg__koopia
http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0&newsnr=846
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Parim eestlane ja parim naismaletaja oli seitse punkti kogunud Mai Narva, kes saavutas kokkuvõttes tubli 

kuuenda koha (jagas 2.-7. kohta). Tulemused: http://chess-results.com/tnr323328.aspx?lan=1. 

13. - 14. jaanuaril toimunud kiirmaleturniir “Meenutades Paul Kerest” kulges väga tasavägiselt ning võitja 

selgus alles lisanäitajate põhjal. Turniirivõidu saavutas 9 punktiga Maksim Chigaev Venemaalt, kes edestas 

samuti 9 punkti kogunud Kirill Stupak-i Valgevenest. Kolmandat kuni viiendat kohta jäid 8,5 punktiga jagama 

eelmise aasta võitja Igor Kovalenko Lätist, Daniel Fridman Saksamaalt ja parima Eesti esindajana Ottomar 

Ladva. Parim naismaletaja oli Mai Narva, kes mängis välja 16. koha. Parima noore mängija auhinna pälvis 7 

punkti kogunud Kirill Chukavin.  

Kokku osales kiirturniiril 144 maletajat, kelle hulgas oli 21 

rahvusvahelist suurmeistrit kokku 10-st erinevast riigist. Võitjaid 

autasustasid Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse liige Aleksander 

Tammert ning EOK asepresident Jüri Tamm. Turniiri peasponsor 

oli Data Me ja suurtoetajad Tallinna linn, Kultuuriministeerium, 

KULKA, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Original Sokos Hotel 

Viru. 27. Paul Kerese mälestusturniiri lõpptulemustega saab 

tutvuda aadressil: http://chess-results.com/tnr323329.aspx?lan=1. 

Fotod: Veiko H.Valgepea  

XIX Tallinna võimlemispeo „Need värvid“ seminar 
20.jaanuar 2018 Tallinn 

Tallinna võimlemispeo karussell on taas hoo sisse saanud. 

20.jaanuaril 2018 toimus Tallinnas, Põhja Spordihoones 

võimlemispeo seminar, kus osales 120 treenerit peamiselt 

Tallinnast ja Harjumaalt. Võimlemiskavasid käidi õppimas aga 

ka Raplamaalt, Pärnumaalt, Järvamaalt ja Ida-Virumaalt. Kavad 

on tulemas kõikidele vanuseastemetele alates beebidest kuni 

daamide kavani välja, lisaks ootame peole taas rahvatantsijaid. 

Pidu on ka EV100 programmis. 

 

Võimlemispeole ootame taas ca 2000 võimlejat ja tantsijat. 

Pealavastaja  Avelin Kalviku sõnul paneb antud võimlemispeo 

ideekavand lapsi ja täiskasvanuid läbi liikumise vaatama enda sisse ning aitab neil sõnastada ja mõista, mis 

toimub nende sees. Võimlemine on suurepäraseks ja turvaliseks tunnetega toimetuleku viisiks, kasutades 

selleks eeskätt oma keha. Iga kavaga antakse edasi ühe tuntud 

emotsiooni varjundeid ning kava lõpus kujuneb ka joonisesse 

vastav emotsioon. Iga emotsiooniga seostub vastav värv, mida 

kasutatakse võimlejate riietuses. Lavastus kulmineerub ideega, et 

meis kõigis on olemas "Need värvid", isegi kui kõik tundub 

olevat hall ja nukker. Kuid vaadates enese sisse, tundes 

iseennast, leiame need värvid/tunded enda seest üles ning koos 

sõprade abiga näeme halli kõrval ka rõõmsaid värve. 

  

 

Fotod: Eesti Spordiselts Kalev 

http://chess-results.com/tnr323328.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr323329.aspx?lan=1
http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
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Kalevi lahtised meistrivõistlused kalaspordis 
10-11.veebruar 2018 Paunküla 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Tallinna Kalaspordi Klubiga on läbi viimas Paunküla karika võistlusi 

kalapüügis. Võistlused toimuvad 10–11.veebruaril 2018 Paunküla veehoidlal. Võisteldakse kahel etapil 

erinevates sektorites, arvesse lähevad kõik seadusega püüda lubatud mõõdulised kalad.  

 

Juhul, kui jää- või ilmastikuolud ei võimalda etapi 

läbiviimist planeeritud ajal, määratakse etapile uus aeg ja 

sellest teavitatakse hiljemalt kolm päeva enne etapi 

planeeritud toimumisaega võistluste kodulehel 

www.kalasport.ee/paunkyla2018,  portaalis www.kalale.ee, 

võistluste Facebooki lehel ja lisaks saadetakse kõikidele 

registreerinuile, kes on avaldanud aadressil 

https://goo.gl/forms/VDbrWQz0M7ynhlEC2 oma 

elektroonilise või mobiilse kontaktaadressi, e-kiri või SMS.  

Staap asub sellel aastal Paunküla Heaolukeskuses, kus 

saavad ka eelregistreerunud kätte vajalikud materjalid. Väga 

soovitav on osalus registreerida aadressil 

https://goo.gl/forms/VDbrWQz0M7ynhlEC2. 
 Foto: Eesti Spordiselts Kalev 

 
 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
http://www.kalale.ee/
https://goo.gl/forms/VDbrWQz0M7ynhlEC2

