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Eesti Spordiseltsi Kalev elutööpreemia 
 

7.märtsil 2018 toimunud volikogu koosolekul kinnitati uus ESS Kalevi elutööpreemia kord. 

Elutööpreemia andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust kalevlasele tema pikaaegse 

tulemusliku töö ja tegevuse eest. ESS Kalev elutöö preemia määratakse tunnustusena füüsilisest isikust 

kalevlasele (treener, sportlane, spordiaktivist, kohtunik jt), kelle aastatepikkune tegevus on kalevlaste ja 

laiema avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ning kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud ESS Kalevi arengut 

ja mainet. Igal aastal määratakse üks preemia. Preemia määrab volikogu oma otsusega. Preemia antakse 

laureaadile üle ESS Kalevi aastapäeva üritusel. 

Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad ESS Kalevi juhatusele teha kõik spordiseltsi liikmes-klubid oma 

juhatuse poolt vastu võetud otsuse alusel. Kandidaadid palume esitada hiljemalt 15.aprilliks 2018 e-

postiaadressile info@eestikalev.ee või posti teel aadressile Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn. Ettepanekus 

peavad sisalduma: 

* esitaja nimi ja kontaktandmed 

* esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed 

* esitamise põhjendus ja teenete loetelu 

 

Täpsem info http://www.eestikalev.ee/meist/kalevi-elutoopreemia/  

Kalevi üldkogu ja aastapäeva tähistamine 25.mail 2018 
 

2018.aasta Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu toimub 25.mail kell 12.00 (koht täpsustamisel). Lisaks 

traditsioonilistele päevakorra punktidele nagu 2017 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja 

raamatupidamise aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja kinnitamine,  

Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt ning auliikme nimetuse omistamine, toimub selle aasta 

üldkogul Eesti Spordiseltsi Kalev Presidendi, asepresidentide, volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete 

valimine. Lisaks räägitakse Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimisest ning toimuvad sõnavõtud ja 

ettepanekud. 

Eesti Spordiseltsi Kalev presidendi valimist reguleerib ESS Kalevi põhikirja § 25, mille järgi Seltsi 

presidendiks ülesseatud kandidaatidest esitatakse üldkogule valimiseks isikud, kes on andnud 

kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku, kelle esitamist toetavad kolm Seltsi liiget ning kelle ülesseadmise 

dokumendid (kandidaadi CV ja platvorm) on saadetud Seltsi juhatusele hiljemalt 14 päeva enne valimisi 

üldkogul. Seltsi presidendi kandidaate võivad üles seada kõik Seltsi liikmed. Seltsi liikmeid teavitatakse 

ülesseatud kandidaatidest elektronposti teel või posti teel ja veebilehe kaudu. 

Peale üldkogu toimub Eesti Spordiseltsi Kalev 117.aastapäeva tähistamine. 

 

 

mailto:info@eestikalev.ee
http://www.eestikalev.ee/meist/kalevi-elutoopreemia/
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1-30.aprill 2018 - Töökohaspordi kuu 

 2-30.aprill 2018 – Kampaania „Kondimootoriga tööle“  

 5.aprill 2018 - ERASMUS+ spordiprogrammi projektide taotluste tähtaeg 

 5.aprill 2018 – Täiendkoolitus Suhtlemisoskused treeneritöös: mida peaks teadma ja kuidas neid 

efektiivselt kasutada? 
 6.aprill 2018 – EOK Valge kaardi päev 

 6.aprill 2018 – Täiendkoolitus Общение в тренерской деятельности: навык, который не стоит 

недооценивать 

 6.aprill 2018 – Täiendkoolitus Füsioteraapia seminar "Alaseljavaevuste multidistsiplinaarne käsitlus" 

 6.aprill 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 

 6.aprill 2018 - EOK treenerite kutsekomisjoni koosolek 

 9.aprill 2018 - EOK kommunikatsiooni- ja turunduskoolitused. Audiovisuaalne loo-jutustamine. 

 12.aprill 2018 - Olümpiaraamatu "PyeongChang 2018" esitlus 

 15.aprill 2018 – Kalevi elutööpreemia kandidaatide esitamise tähtaeg 

 19.aprill 2018 - EOK täitevkomitee 

 20.aprill 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 vene keeles 

 22.aprill 2018 – Täiendkoolitus Jalgpalli ÜKE koolitus 

 26.aprill 2018 - EOK noorsportlaste motivatsioonikoolitus: "Lase tiiger välja!" 

 27.aprill 2018 - Täiendkoolitus Treeneri töö lapsevanematega: lapsevanemate kaasamine 

 27.aprill 2018 - EOK kommunikatsiooni- ja turunduskoolitused. Fotokoolitus. 

 28.aprill 2018 – Täiendkoolitus Jõusaalitreenerite erialane koolitus tasemetele EKR3, EKR4 ja EKR5. 

 30.aprill 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises 
24.märts 2018 Tallinn 

24.märtsil 2018 toimusid Kalevi lahtised meistrivõistlused 

rühmvõimlemises, millest võttis osa 54 rühma kokku 500 võimlejaga. 

Kõige suurema arvuga oli esindatud Kalevi liikmesklubi VK Janika. 

Klubidest osalesid veel VK Rütmika, VK Rüht, VK Piruett, Narva 

Paemurru Spordikool, Spordiklubi Airi, Võimlemisklubi MyGym. 

Võisteldi nii vaba kui vahendiga kavas, A kui ka B grupis viies erinevas 

vanuseklassis. Vanuseklassid olid mini noorem, mini vanem A ja B, 

lasteklass A ja B, noorteklass A ja B, juuniorklass A ja B ning 

meistriklass. Välja anti 36 karikat ja 238 medalit. Tegemist oli suure ja 

põneva võistlusega, kus esmakordselt anti välja Kalevi meistrimedalid 

meistriklassi võitjatele. 

 

TULEMUSED 

 

https://eok.us3.list-manage.com/track/click?u=75e5c6db948ea4896e63b72c3&id=e12b3dd273&e=dbd8cf1e84
https://kondimootor.ee./
http://www.sport.ee/event/235/erasmus_spordiprogrammi_projektide_taotluste_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/269/suhtlemisoskused_treeneritoos_mida_peaks_teadma_ja_kuidas_neid_efektiivselt_kasutada
http://www.sport.ee/event/269/suhtlemisoskused_treeneritoos_mida_peaks_teadma_ja_kuidas_neid_efektiivselt_kasutada
https://www.eok.ee/organisatsioon/valge-kaardi-paev
http://www.sport.ee/event/270/obshtenie_v_trenerskoj_deqtelxnosti_navk_kotorj_ne_stoit_nedoocenivatx
http://www.sport.ee/event/270/obshtenie_v_trenerskoj_deqtelxnosti_navk_kotorj_ne_stoit_nedoocenivatx
http://www.sport.ee/event/290/fusioteraapia_seminar_alaseljavaevuste_multidistsiplinaarne_kasitlus
http://www.sport.ee/event/250/uldained_ekr_4
http://www.sport.ee/event/285/eok_treenerite_kutsekomisjoni_koosolek
http://www.sport.ee/event/295/eok_kommunikatsiooni_ja_turunduskoolitused_audiovisuaalne_loojutustamine
https://eok.us3.list-manage.com/track/click?u=75e5c6db948ea4896e63b72c3&id=4b7d86f60f&e=dbd8cf1e84
http://www.sport.ee/event/242/uldained_ekr_3_vene_keeles
http://www.kulturism.ee/uke-koolitus/
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.052&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48160&id_ay_toimumine=60945&kordi_pealehel=10&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
http://www.sport.ee/event/296/eok_kommunikatsiooni_ja_turunduskoolitused_fotokoolitus
http://www.sport.ee/event/291/jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ekr4_ja_ekr5_
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://172.104.246.10/resultx.php?id_prop=707
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XXXI Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses 
6-7.aprill 2018 Tallinn 

06.-07.04.2018 toimub Kalevi Spordihallis 31-ne rahvusvaheline Kristjan Palusalu mälestusvõistlus kreeka-

rooma ja vabamaadluses. See turniir on ainuke rahvusvahelises UWW kalendris olev võistlus,  mille korraldab 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maadlusliiduga. Turniir 

annab Eesti maadlejatele (noored, täiskasvanud, seeniorid, 

tippmaadlejad, harrastajad) võimaluse võtta mõõtu 

välisvõistlejatega ning samuti saada ülevaade Eesti sisesest 

konkurentsist. Osavõtjate arvu osas tehakse sel aastal uus 

REKORD! 

 

6. aprillil 2018 toimub võistlejate akrediteering ning Eesti-Soome 

maavõistlus, mis annab ka väikese ülevaate Eesti maadlejate 

hetkeseisust. Tõeline tulevärk ootab meid aga 7. aprillil. Uue 

reglemendi järgi toimuvad nii kaalumine kui ka võistlused ühel 

päeval, mis muudab võistlused osalejate osas võrdsemaks. 

Osalejate osas tehakse rekord nii maadlejate kui ka osalevate riikide arvestuses. Võistlejaid on kreeka-rooma 

ja vabamaadluse peale kokku oodata ca 230 ning riike on esindatud võistlusel 25. Kohal on terve Venemaa 

koondis oma parimas rivistuses, samuti on esindatud ka kaugemad riigid nagu näiteks Argentiina ja Lõuna-

Aafrika Vabariik. Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki 7.aprillil omadele kaasa elama, sissepääs TASUTA! 
 
http://www.eestikalev.ee/uudised/xxxi-palusalu-malestusvoistlused-2017/ 

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“  
Aprill – oktoober üle Eesti 

Eesti vanim liikumissari “Käime Koos!” alustab uut hooaega, mille käigus külastame Eesti erinevaid paiku ja 

terviseradu. Ürituse suursponsorid Viking Line, CHA ja Iluum on pannud välja auhinnad hooajal kõige 

rohkem etappe läbinud osalejatele. Eriauhinnad loositakse välja hooaja viimasel etapil Tallinnas. 

„Käime Koos!“ liikumisharrastuse sarja esimene etapp on traditsiooniliselt 

Südamepäeval ning leiab aset Pärnus. 14.aprill kell 11.00 koguneme Pärnu 

Viiking Spa ees, kus kõigil soovijatel on võimalik konsulteerida ka Viiking Spa 

arstidega. Osalejatel on võimalik valida kolme erineva pikkusega raja vahel 5,7 

ja 9 km. Rajad kulgevad mööda kaunist Pärnu rannaäärt ning lõppevad Viiking 

Spa ees. Osalejad, kes ei soovi käimisest osa võtta on võimalik võimelda koos 

juhendajaga siseruumides. Südamepäeva kõnd “ Teie Südame heaks” toimub 

koostöös Viiking Spa´ga. 

Kõikidel osalejatel on võimalik enne rajale minekut lasta mõõta oma vererõhku 

ning kolesterooli taset. Lisaks on kohapeal eraldi südamearstid, kes pakuvad 

kõigile omapoolset konsultatsiooni. Üritusel viibib kohapeal Viiking Spa peaarst, 

kellega on võimalik eelnevalt suhelda telefonil +372 5565 9625. 

  

Täpsema ülevaate etappidest leiate http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/ 
  

  
 

 

http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
http://www.eestikalev.ee/uudised/xxxi-palusalu-malestusvoistlused-2017/
http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


