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2014 aasta teisel poolel kutsuti ellu ESS Kalevi Järelkasvukoondise idee. Eesti Spordiseltsi Kalev 
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 väljastatakse kaks korda aastas  rahaline treeningtoetus noorsportlastele esitatud taotluste põhjal. 
Esimene taotlusvoor toimus kuni 18.juuli 2014 ning tähtajaks laekus 17 taotlust seitsmest liikmesklubist. 
Augusti alguses toimunud volikogu koosolekul valiti Järelkasvukoondisesse laekunud avalduste seast 10 
noorsportlast.

2014 aasta Kalevi Järelkasvukoondise koosseis on:

           ANDI NOOT
           kergejõustik
                      RUSLAN ESKOV                  Tartu Spordiselts Kalev
                         vehklemine
                 Tartu Spordiselts Kalev

               GEIR SUURSILD   
                  sõudmine
           Pärnu Sõudekeskus Kalev            
   
HANS-CHRISTIAN HAUSENBERG    
                          kergejõustik
                 Tartu Spordiselts Kalev          
                 WERNER-ERICH KULLA  
              ujumine 
                Kalevi Ujumiskool
       
                     JOOSEP LAOS
                          sõudmine         
              Pärnu Sõudekeskus Kalev       
             KRISTO ENN VAGA
                    jalgrattasport
              Kalevi Jalgrattakool
              
           EKKE-KAUR VOSMAN 
              jalgrattasport
       Kalevi Jalgrattakool      
       
               SKEN HEIDEMAN 
                        veemoto
            Tartu Spordiselts Kalev
            ILJA SIROŠ                  
         male 
 Sillamäe Spordiklubi Kalev      
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41. Kalevi Suvejooks

Toimunud sündmused
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12-13.juulil korraldas Kalev Lääne-Virumaal, Kõverjärvel 

rahvusvahelise orienteerumisvõistluse XLI Kalevi 

Suvejooks. Võistlus toimus 38 erinevas vanuseklassis. 

Kahepäevasel jooksul toimus Suvejooksu raames 472 

stardikorda võistlusrajal ja 82 stardikorda pisikestele 

lastele tillurajal. Kokku osales 554 orienteerumishuvilist. 

Lisaks Eesti orienteerujatele, osales võistlejaid Rootsist, 

Leedust, Soomest, Lätist, Taanist, Venemaalt. Kalevi 

Suvejooksu esimese päeva tulemused läksid 

Printcenteri Eesti noorte orienteerujate karikasarja 

arvestusesse. Kalevi Suvejooksule traditsiooniliselt peeti 

teisel võistluspäeval tagaajamisvõistlus, kus starditi 

vastavalt esimesel päeval saavutatud tulemustele. Kõige 

p i s e m a d  s a i d  l ä b i d a  n ö ö r i g a  t ä h i s t a t u d 

paarisajameetrise tilluraja. Projekti eesmärgiks oli 

korraldada väga heal tasemel traditsiooni l ine 

rahvusvaheline orienteerumisvõistlus, populariseerida 

 
 
Kalevi suvekoolitus Madsal
01.-03.08.2014 toimuvad ESS Kalev II Suvepäevad Madsa spordibaasis Valgamaal. Suvepäevade 

menüüs on järgmised tegevused ja üritused - volikogu istung – I päev, liikmes-klubide ja volikogu 

vestlusring ja mõõduvõtt  – I päev, meeskonnakoolitus – II päev, sport- ja vabaaja üritused – II päev, saun 

ja meelelahutus – II päev, jagatud õppimine (kutsutud külalised, kogemuste vahetamine) – III päev. 

Osalema on oodatud ESS Kalev liikmes-klubide esindajad (2 esindajat klubi kohta), ESS Kalev 

füüsilised liikmed, volikogu liikmed, partnerid ja Kalevi parimad. Palume klubidel anda teada oma 

osalejad suvepäevadel meiliaadressile aleksander.tammert@eestikalev.ee mitte hiljem kui 23.07.2014. 

Osalemistasu osaleja kohta on 12 eurot, mille palume kanda ESS Kalev arveldusarvele.

   

orienteerumist kui spordiala Eestis, tuua ala juurde rohkem noori, pakkuda läbi välisosalejate konkurentsi 
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XV kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks
25.septembril 2014 toimus juba 15-ndat korda kindral 

J o h a n  L a i d o n e r i  m ä l e s t u s e k s  k o r r a l d a t a v 

olümpiateatejooks. Teatejooks toimus Viimsi mõisapargis - 

kindral Laidoneri kunagises kodus. Kindrali mälestusele ja 

olümpia-aatele pühendatud teatejooks on kutsutud looma 

vaimset sidet kunagiste ja tänaste põlvede vahel. 

Kohaletulnuid tervitasid EOK täitevkomitee liige Jaak 

Salumets, Viimsi vallavanem Jan Trei, Kindral Johan 

Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste ja Kaitseliidu ülem 

Kalevi laste spordipäev

brigaadikindral Meelis Kiili, kes kuulutas võistlused avatuks. Võistkondadele andis stardipaugu 

Liikumisaasta 2014 "Terve Eesti Eest" projektijuht Aivo Normak. Teatejooksul osales 42 võistkonda, 

kokku  ü le  300  jooks ja .  Omavahe l  võ ts id  mõõtu  5  põh ikoo l i ,  5  gümnaas iumi ,  6 

sõpruskonda/korporatsiooni/spordiklubi, 12 üld- ja 10 segavõistkonda Kaitseväest/Kaitseliidust. 

Võistkonnad olid 6-8-liikmelised ning iga jooksja läbis mõisapargis ligi 750m pikkuse distantsi. Võitjaid 

autasustasid olümpiavõitja Erki Nool, EOK täitevkomitee liige Jaak Salumets, Viimsi vallavanem Jan Trei, 

Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu liige Kari-Paavo Koch, Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi 

Velliste. 

27.augustil 2014 korraldas Eesti Spordiselts Kalev kõikidele noortele Tallinna piirkonna kalevlastele 

spordipäeva Kalevi Keskstaadionil. Kalevi laste spordipäev on ESS Kalev piirkondlik spordiüritus, mis 

on suunatud eelkõige Tallinna ja lähiümbruskonna ESS Kalevi liikmes-klubide lastele, noortele. 

Spordipäev on koolivaheaja lõppu ja uue kooliaasta algust tähistav spordiüritus organiseerimaks kalevi 

lapsi uue hooaja künnisel. Heade sõpradena olid kaasatud Kaitseliidu Tallinna ja Harju maleva 

noorkotkad ja kodutütred. Kokku osales spordipäeval ligi 100 noort Tallinna piirkonna kalevlast. 

Spordipäeval toimusid teatevõistlus ja maastikumäng segavõistkondadele ning 60 m jooks ja pallivise 

individuaalaladena kolmes vanuseklassis. Lisaks võistlustele esinesid VK Pirueti võimlejad ja hip-hop 

tantsijad. Spordipäeva osalejatele jagati meeneid Eesti Spordiseltsilt Kalev ja Kaitseliidult ning magusa 

suutäie eest hoolitses Premia.



Tulevased sündmused

27.K.Palusalu mälestuvõistlused kreeka-rooma maadluses

Võimlemise reklaampäev Võrus

24.-25. oktoobril 2014. aastal korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maadlusliiduga 

27.korda läinud sajandi Eesti väljapaistvaima sportlase Kristjan Palusalu mälestuseks võistlused 

kreeka-rooma maadluses. Võistlustel on 8 erinevat kaalukategooriat - kuni 59 kg, kuni 66 kg, kuni 71 

kg, kuni 75 kg, kuni 80 kg, kuni 85 kg, kuni 98 kg ja kuni 130 kg. Võistlused toimuvad kahel päeval. 

Esimesel päeval toimub Eesti-

Soome maavõistlus kreeka-

rooma maadluses. Teise päeva 

hommikul algavad eelringid 

kõikidele kaalukategooriatele. 

P e a l e  e e l r i n g e  t o i m u b 

mälestushetk Kristjan Palusalu 

monumendi juures ning pidulik 

võistluste avamine. Teise päeva 
 

õhtul toimuvad kõikide kaalukategooriate finaalid ja kolmandate kohtade matšid. Võistlused lõppevad 

võitjate autasustamisega. Parimaid autasustatakse diplomi, medali ja rahalise auhinnaga. Arvestust 

peetakse ka parimate võistkondade osas. Kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomi, kingituse 

ja karikaga.

Sellel aastal kutsub Eesti Spordiselts Kalev koos Võru 

Võimlemisklubiga SIRUTUS tippvõimlejaid ja harrastajaid 

võimlemist reklaamima ja propageerima Võrumaale 1.novembril 

2014.Võimlemisklubi Sirutus ja Eesti Spordiseltsi Kalevi ühiseks 

sooviks on reklaamida ja tutvustada Võrus ja Võrumaal Eesti 

harrastusvõimlemist ning anda võimalust näha esinemas Eesti 

erinevaid tippvõimlemisrühmi ning pakkuda esinemise võimalust 

ka Võru linnas ja maakonnas harrastusvõimlemisega 

tegelevatele rühmadele. Eesti Spordiselts Kalev on tutvustanud 

harrastusvõimlemist ja korraldanud erinevaid festivale vabariigis 

väga pikka aega. Võimlemise reklaamüritus, koostöös 

võimlemistreenerite klubiga Katrek on oodatud sündmus, mida 

on korraldatud igal aastal erinevas linnades: Valgas, Jõhvis, 

Kohtla-Järvel, Paides, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Rakveres 

ja Haapsalus. Võrus toimus viimane koostööprojekt aastal 2004.
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Eesti Spordiseltsi Kalev toetajad
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