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Kalevi parimad sportlased 2014

Aasta meessportlane

GERD KANTER

  

 

Aasta naissportlane

ERIKA KIRPU

Aasta noorsportlane

ILJA SIROŠ

Aasta võistkond

EPEE NAISKOND

Aasta treener

VIKTOR KIRPU

Aasta veteransportlane

HELVI ERIKSON

 
  



Toimunud sündmused

27.K.Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses
Juba 27-ndat korda korraldas Eesti Spordiselts Kalev, sel 

aastal koostöös Eesti Maadlusliiduga, Kristjan Palusalu 

mälestusvõist lused kreeka-rooma maadluses. 

Võistlused toimusid 24-25.oktoobril 2014 Kalevi 

Spordihallis Tallinnas. Võistlustel osales kokku 69 

maadlejat 11 riigist – Eestist (14 võistlejat), Lätist (8 

võistlejat), Leedust (3 võistlejat), Ukrainast (5 võistlejat), 

Soomest (15 võistlejat), Bulgaariast (5 võistlejat), 

Kreekast (3 võistlejat), Rootsist (2 võistlejat), Venemaalt 

(3 võistlejat), Valgevenest (3 võistlejat) ja Poolast (8 võistlejat). Osalejate arv kaalukategooria järgi – 

kuni 59 kg 6 osalejat, kuni 66 kg 15 osalejat, kuni 71 kg 7 osalejat, kuni 75 kg 6 osalejat kuni 80 kg 7 

osalejat, kuni 85 kg 11 osalejat, kuni 98 kg 9 osalejat ja kuni 130 kg 8 osalejat. Kõikidest 

kaalukategooriatest pääsesid pjedestaalile 4 eestlast - Heiki Nabi (-130 kg) ja Ardo Arusaar (-98 kg) 

saavutasid enda kehakaaludes esimesed kohad, kolmandad kohad tõid Alo Toom (-85 kg) ja Silver 

Tõgen (-75 kg).

Ainulaadne võimalus oli mälestusvõistlustel osa saada Eesti Spordimuuseumi erinäitusest. Maadlus, 

mis on Eestile enim olümpiamedaleid toonud spordiala, pakkus sel oktoobrikuu nädalavahetusel 

kõikidele võistluspäeva külastajatele palju elamusi. Koos tugevate sportlastega 11 riigist jõudsid sel 

nädalavahetusel Kalevi Spordihalli 46 eestlase olümpiamedalid eesotsas Kristjan Palusalu omadega 

ning Baruto isikunäitus. Eraldi osa oli näitusel pühendatud ka Eesti maadlejate saavutustele maailmas.

Võimlemise reklaampäev Võrus
Sellel aastal kutsus Eesti Spordiselts Kalev koos Võru 

Võimlemisklubiga SIRUTUS tippvõimlejaid ja harrastajaid 

võimlemist reklaamima ja propageerima Võrumaale 

1.novembril 2014. Võimlemise reklaamüritusest Võru 

Kultuurimajas Kannel võttis osa Võimlemisklubi Sistrum 

Keilast, Ainula Balleti ja Iluvõimlemisstuudio Pärnust, 

Võimlemisklubi Meetrum Viljandist, Spordiklubi Trefoil 

Tallinnast, Võimlemisklubi LP Tallinnast, Võimlemisklubi 

Rütmika Tartust, Sindi võimlejad, Võimlemisklubi Rüht Pärnus,   
Tolli- ja Maksuameti naisrühm, Võimlemisklubi Githa Kilingi-Nõmmelt, Spordiklubi Airi Elvast,Tantsustuudio 

LYS Valgast, Sporttantsuklubi Palestra Tallinnast, Viljandi Spordikool. Võru rühmadest oli esindatud 

Tantsuselts Pärliine, Variatsioonid, Võru Tantsukool ja Võimlemisklubi Sirutus. Kokku oli osalejaid 336. 2 h 

tundi kestev etendus andis hea ülevaate kohalikule rahvale millega rühmad vabariigis tegelevad.
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Kalev Open 2014
14.-15.novembril 2014 toimus Kalev SPA´s 

rahvusvaheline lühiraja ujumisvõistlus Kalev Open 

2014. Kalev Open on pikkade traditsioonidega 

rahvusvaheline ujumisvõistlus, millel osalevad Eesti 

ujujad erinevatest ujumisklubidest ning lähiriikide 

ujujad. Kahepäevasel ujumisvõistlusel oli kavas 16 

erinevat ujumisala – 200 RIN N/M, 100 KO N/M, 400 

VAB N/M, 100 VAB N/M, 200 VAB N/M, 100 RIN N/M, 

200 SEL N/M, 50 SEL N/M, 200 LIB N/M, 100 LIB N/M, 

400 KO N/M, 100 SEL N/M, 200 KO N/M, 50 LIB N/M, 
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50 VAB N/M, 50 RIN N/M. Iga ala 3 paremat autasustati auhinna, medali ja diplomiga. Kahe päeva 

jooksul tehti kokku üle 800 starti. Kalev Openi esimese päeva suurimaks täheks tõusis Kregor Zirk 

(USK). Noormees läbis 100m liblikat ajaga 53.97, mis tähistab uut Eesti noorte rekordit kui ka uut Eesti 

juunioride rekordit. Kalev Openi teise päeva hommikul püstitati taas rekordeid - Daniel Zaitsev (Garant) 

kohendas 50m liblikaujumises nii Eesti noorte- kui ka juunioride rekordit – aeg 24.20. Kregor Zirk (USK) 

pidas 200m vabaltujumises maha tulise duelli enda klubikaaslase Henri Reinsaluga. Zirk suutis viimasel 

50 meetril paremuse maksma panna ning võitis uue Eesti noorte rekordiga. Kregor Zirk suutis ka 

viimases, III osas purustada rekordeid. 15-aastane Ujumise Spordiklubi esindav rekordimasin viis enda 

400m isikliku tippmargi ajani 3.56.57. Sellega püstitas Zirk uue Eesti noorte- ja juunioride rekordi. Maria 

Romanjuk (Garant) sai enda kaela 6 kuldmedalit ja hõbemedali 100m seliliujumises. Kalev Openi 

eesmärgiks oli korraldada aasta lõpus Eestis ainuke rahvusvahelistele normidele vastav tippvõistlus,  

kus Eesti ujujad  saavad täita Põhjamaade juunioride MV ja MM (lühiraja) normatiive. 

Käime koos 2014

 
''KÄIME KOOS!'' on Eesti vanim kepikõndi viljelev liikumisharrastussari, mis kutsuti ellu 1998. aastal 

Eesti Spordiseltsi Kalev poolt. Kepikõnd on suurepärane võimalus tervislikuks liikumiseks ükskõik 

millises vanuses ja füüsilises vormis inimesele. 2014. aastal kutsuti Kultuuriministeeriumi ja Eesti 

Olümpiakomitee (EOK) koostöös ellu üleriiklik „Liikumise ja spordi aasta“. Teema-aasta eesmärgiks oli 

teadvustada spordi ja liikumisharrastuse tähtsust ühiskonnas. Et propageerida liikumisharrastust, 

kaasata ulatuslikumalt elanikkonda korrapärasele tervisekäimisele ning muuta regulaarne liikumine 

inimeste elustiili osaks, korraldas Eesti Spordiselts Kalev 2014 aastal tervisekäimise sarja 19 etappi 

erinevatel käimis- ja matkaradadel üle Eesti (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Valgamaa, 

Harjumaa, Tallinn, Tartu, Pärnu). Igal etapil sai laenutada käimiskeppe, enne rajale minekut tehti 

soojendusvõimlemine ning peale etappi toimus kõikide osalejate vahel auhindade loosimine. Oktoobris 

toimunud viimasel etapil loositi kõigi vähemalt viiel etapil osalenud liikumisharrastaja vahel välja 

peaauhind, mille pani välja Viking Line. Kokku võttis „Käime koos“ sarjast aastal 2014 osa 2042 suurt ja 

väikest käimishuvilise.
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24.rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest”

9.-11. jaanuaril 2015.a korraldab Kalev juba 24-ndat korda Paul Kerese mälestuseks traditsioonilise 

rahvusvahelise kiirmaleturniiri "Meenutades Paul Kerest." Võistlustel viiakse läbi 7-vooruline eelturniir 

ning seejärel 9-vooruline finaalturniir. Sarnaselt eelmisele korrale toimub turniiri ajal ka välkturniir. 
Eelturniiril, mis toimub reede õhtul kell 

17.00 kuni 20.50 ja laupäeva hommikul kell 

10.00 kuni 12.50, saavad osaleda kõik 

soovijad ni i  Eestist kui välismaalt. 

Võistluste eelturniirilt pääseb finaali viis 

paremat mängijat, sealhulgas vähemalt 2 

Eesti maletajat, ning neile lisanduvad 

kutsutud 5 suurmeistrit Eestist ja välismaalt

Põhiturniir toimub laupäeval kell 17.00 kuni 20.50 ja pühapäeval kell 10.00 kuni 14.50. Läbi 

rahvusvahelise turniiri soovime meenutada Paul Kerest, populariseerida maleharrastust noorte seas, 

tuua Eesti maleparemikule rahvusvahelist tippkonkurentsi ning rikastada Eesti maleelu. Kiirmaleturniir 

toimub Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Ootame turniirile kuni 150 osalejat Eestist ja väljaspool 

Eestit: kuni 15 GMi ja 15 IMi ning rohkelt igas vanuses Eesti maletajaid.

Meeste turnipidu

 
Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki koole, klubisid, 

lasteaedu ja teisi meestekollektiive osalema 8.märtsil 

2015 a. toimuvale Meeste turnipeole. Turnipeo 

korraldamise eesmärkideks on läbi võimlemise 

arendada Eesti suur ja väike mees terveks, tugevaks, 

s ih i k ind laks  n ing  rüh ikaks ,  pakkuda  ne i l e 

võistlusmomenti ja tunnustada neid. Meeste turnipidu 

toimub koos rahvusvahelise Akro võistlusega TEAM-

GYM TALLINN OPEN CUP. Võistlus muudab Meeste turnipeo atraktiivsust nii osalejale kui 

pealtvaatajale. Igat rühma hindab 7-liikmeline žürii 10 palli süsteemis. Punktide summa  25 kuni 34  

annab pronksplaadi, 35 kuni 54 hõbeplaadi, 55 kuni 70 kuldplaadi. Lisaks antakse välja žürii eripreemiad 

ja esinejaid autasustatakse meenetega. Rändauhinna parima  omaloomingulise kava eest  annab välja 

Kaitseliit. Žürii hindab rühma üldist väljanägemist (riietus,  korrektsus,  jne.), rühikust (pea- ja kehahoidu, 

esituse julgust ja hoogsust), rühma sisse- ja väljamarssi (vaba hoogsat kõndi), rühma koos tegutsemist, 

kava soorituse puhtust ja ühtsust, esituse emotsionaalsust, taset ja terviklikkust. 
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