Kalevi järekasvukoondis 2018 II poolaasta
24.juulil 2018 toimunud Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu koosolekul valiti 2018 aasta II poolaasta
järelkasvukoondisesse järgmised parimate tulemustega noorsportlased:

Karel Tilga, kergejõustik (Tartu Spordiselts Kalev)
Ruslan Eskov, epeevehklemine (Tartu Spordiselts Kalev)
Anna-Gret Asi, korvpall (Tartu Spordiselts Kalev)
Stiven Aas, poks (Kohtla-Järve Spordiselts Kalev)
Hannah Tuulas, purjetamine (Kalevi Jahtklubi)
Veronika Kuvatova, purjetamine (Kalevi Jahtklubi)
Jekaterina Mirotvortseva, kergejõustik (Sillamäe Spordiklubi Kalev)
Ander Koppel, sõudmine (Pärnu Sõudekeskus Kalev)
Johann Poolak, sõudmine (Pärnu Sõudekeskus Kalev)
Marko Laius, sõudmine (Pärnu Sõudekeskus Kalev)
Carmen Marii Aesma, iluvõimlemine (Võimlemisklubi Piruett)
Stefan Arand, veemotosport (Kalevi Tartu Veemotoklubi)
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)
25.05.2018 jõustus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Andmekaitse Inspektsioon
süstematiseeris ja võttis ühtede kaante vahele kokku praktilised soovitused uue andmekaitseõiguse
rakendajatele ning koostas „Isikuandmete töötleja üldjuhendi“. Üldjuhend tugineb inspektsiooni enda
teemaartiklitele ning Euroopa andmekaitseasutuste hiljutistele ühisseisukohtadele ning viitab ka
küberturbeseadusele. Üldjuhend selgitab näiteks, mismoodi tagada läbipaistvusnõuded (avaldada teavet,
võimaldada oma andmetega tutvuda), võtta nõusolek andmetöötluseks, koostada terviklik
andmetöötlusülevaade, kuidas tunda ära isikuandmetega seotud rikkumisi, millal peab määrama
andmekaitsespetsialisti jne.
Lisaks on koostatud EOC Euroopa kontoris ingliskeelne infoleht spordiorganisatsioonidele. Eesti
olümpiakomitee tegi juhendile ka eestikeelse tõlke. Uus GDPR puudutab kõiki spordiorganisatsioone, kes
koguvad, säilitavad ja töötlevad oma liikmete ja teiste isikute, sh Euroopa Liidu territooriumil töötavate
pealtvaatajate, sponsorite ja tarnijate isikuandmeid ning kindlustusega seotud isikuandmeid.
Spordiorganisatsiooni kontekstis võivad sellisteks isikuandmeteks olla – spordiklubi liikmete,
pealtvaatajate, sponsorite ja töötajate isikuandmed ning e-kirja teel saadetavate infokirjade tellijate
isikuandmed. Sellega seoses soovitatakse organisatsioonil välja töötada nõusolekuvormi põhi, mille
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võistlustel osalevad sportlased ja ametnikud saaksid allkirjastada ning mis puudutab isikuandmete
erinevaid kasutusviise, mis võiksid teile tulevikus vajalikuks osutuda.

Kalev on taas Euroopa Firmaspordi Liidu (EFCS) liige
16. juunil 2018 osales Eesti Spordiselts Kalev Euroopa Firmaspordi Liidu Peaassambleel Ljubljanas,
Sloveenias. Eesti Spordiselts Kalev taastas oma 1994.aastal alguse saanud liikmelisuse Euroopa
Firmaspordi Liidus (EFCS), misläbi on Eesti ettevõtted koos oma sportlastega jätkuvalt esindatud
rahvusvahelises föderatsioonis. Juba 2019. aasta juuni lõpus viib ESS Kalev Eesti ettevõtete aktiivsematest
sportlastest koosneva esinduse Salzburgi, kus leiavad aset 22.EFCS Euroopa Spordimängud
(www.ecsgsalzburg2019.at/english-1/). Samuti taaselustab ESS Kalev firmaspordi meistrivõistluste
korraldamise Kalevi märgi all valitud aladele. Juba 2. septembril 2018 viiakse läbi Firmaspordi MV tennise
segapaarismängus, mille juhendi leiab meie kodulehelt www.eestikalev.ee. Peatsete uute uudisteni
Firmasport vallas!

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid









31.juuli 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“
15.august 2018 – Täiendkoolitus Treeneri läbipõlemise ennetamine
20.august 2018 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg IV kvartal
24.august 2018 – Täiendkoolitus Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad
selles hormoonid?
25.august 2018 – Täiendkoolitus Lapse rühi arengut suunavad ja toetavad kehalised harjutused
29.august 2018 – Täiendkoolitus Terve ja rahulolev tervisesportlane
1.september 2018 - Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
kandideerimise taotluste tähtaeg
1.september – 31.oktoober 2018 - Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti
spordiregistris

Toimunud ja tulevased üritused:
Kalevi Suvejooks 2018
30.juuni – 1.juuli 2018 Lääne-Virumaa

30.06 – 01.07.2018 toimus Eesti Spordiseltsi Kalev ja LSF PT koostöös
järjekorras juba 45. Kalevi Suvejooks. Kahepäevane võistlus toimus
Oruveskil ning võistlusel osales ligi 400 orienteerumissõpra.
Osalejaid oli kohale tulnud 5 riigist ning mõõtu võeti kokku 39 vanuseklassis.
Kalevi Suvejooksu muudab unikaalseks asjaolu, et kahepäevase võistluse teisele
päevale starditakse viitstardis esimesel päeval välja võideldud ajaliste vahedega.
Meeste põhiklassis M21A domineerisid Saue Tammede klubi liikmed. Kindla
võidu võttis kahe päeva kokkuvõttes Peeter Pihl (Saue Tammed). Talle
järgnesid Andreas Kraas (Saue Tammed) ning Kiur Erik Eensaar (Tartu OK
Ilves). Kaotust kogunes vastavalt 5 minutit ja 40 sekund ning 21 minutit ja 05 sekundit.
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Väga napilt jäi poodiumilahingus neljandaks Jürgen Einpalu (Saue Tammed), kes kaotas kolmandale
kohale vaid 13 sekundit. Naiste põhiklassis N21A näitas parimat minekut Venemaa esindaja Anastasia
Pashuto (Orienta Ski-o), kes edestas Eesti konkurente Kirsti Rebane (Saue
Tammed) ja Maris Terno (Saue Tammed) vastavalt 3 minuti ja 11 sekundi
ning 7 minuti ja 45 sekundiga.
Kõige rohkem osalejaid kohale meelitanud klubi oli Saue Tammed (31
sportlast) ning suurima osalejate arvuga vanuseklassiks oli M75 (14 osalejat).
Kõikide vanuseklasside lõpuprotokollid on nähtavad võistluse kodulehel
www.suvejooks.ee ja pilte autasustamisest on võimalik vaadata siin
https://photos.app.goo.gl/ZaeD1qnTzSAc7Zdb8.
Järgmine Suvejooks leiab aset Aegviidu piirkonnas.

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“ suvi 2018
Aprill – oktoober üle Eesti

Aeg on puhuda oma käimiskeppidelt tolm pealt ning panna need valmis järjekordseteks toredateks
liikumisüritusteks. 7.juulil külastasime Kihnut ja 25.augustil oleme minemas Ida-Virumaale, et käia
Kallaste (Sibulatee kõnd) matkaradadel ning hiljem külastada ka legendaarset sibulalaata.
Kihnu Merepäevade kõnd leidis aset 7. juulil 2018. Registreerunud oli üle 80ne
inimese. Käimine toimus rajal, mille pikkuseks oli 11 km. Huvilistel oli võimalik
osaleda ka jooksuvõistlusel. Start Kihnu Merepeo käimisele ja jooksule anti
Kihnu rahvamaja juures kell 13.00. Peale trassi läbimist ootas kõiki kosutav supp.
Sibulatee kõnd leiab aset 25.augustil Kallastel. Start ja finiš on Alatskivi
looduskeskuse
eest:
http://www.sibulatee.ee/our-destination/alatskivilooduskeskus/. Valida on kahe distantsi vahel: Alatskivi matkarada 4,5 km ja
10km. Vahelduva reljeefiga rajal Hirveaed, Alatskivi lossipark, Veski- ja
Lossijärv, rekonstrueeritud Turbasild, Truuduse tamm, punane allikas, Kalevipoja
säng, suurepärased vaated Alatskivi lossile. https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tartu-jogevapuhkeala/9485. Kõiki raja läbijaid ootab finišis kerge kehakinnitus.
Peale
kõndi
külastame
Kallaste
sibulalaata.
Täpsema
info
leiate
siit:
http://www.sibulatee.ee/sundmus/kallaste-kala-ja-sibulalaat/. Eelregistreerimine on juba alanud! Oma
osalussoov saada kaimekoos@eestikalev.ee.
“Käime Koos!” sarja eesmärgiks on pakkuda võimalus täiskasvanutel,
noortel ja lastel tegeleda liikumistegevuse/kepikõnniga ning sportlikult
aega veeta. Lisaväärtust annab ka asukoht, kus antud üritus toimub.
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Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas
4-5.august 2018 Pärnumaa

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Koroonamänguliiduga korraldab 4-5. augustil Sauga Valla
Spordisaalis Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas.
Võistlustele on oodatud osalema noored, täiskasvanud ja veteranid.
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitatav noorim vanus on 11.
Eluaastat. Noored (2000.a. a hiljem), naisveteranid üle 55 a (1963 ja
varem sündinud) ja meesveteranid üle 60 a (1958 a ja varem
sündinud). Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud
rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi. Üksikmängud mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad min
7 vooru šveitsi süsteemis, neli geimi (4:0, 3:1, 2:2).
Segapaarismängud mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; 6 vooru šveitsi süsteemis vms, peakorraldaja
kohapealse otsuse alusel. Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes
kogutud punktide üldsumma. Üldsumma võrdsete punktide korral arvestatakse šveitsi süsteemi
koefitsiente: Bucholz, Berger, Buch-HiLo, progresseeruv.
Võistkonna arvestusse loetakse 6 parema võistleja tulemused, igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht
15 punkti, II koht 14, III 13 jne. Võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond,
kellel on rohkem võistlusklasside I kohti, II kohti jne. Iga võistleja võtab kaasa oma kii.

Kalevi lahtised meistrivõistlused sõudmises
11-12.august 2018 Pärnu

11-12.augustil
toimuvad
Pärnus
Kalevi
lahtised
meistrivõistlused sõudmises. Võistlused algavad 11. augustil
kell 16.00 ja 12. augustil kell 12.00 Pärnu Kalevi Sõudebaasis.
Võistlevad täiskasvanud A, B, C, D ja veteran klassi
sportlased. Distants on 1000m, TP, PD vanuseklassis 500m ja
Mix2x klassis 250m.
Eelülesandmine esitada 8.08.2018 kella 24:00-ks e-mailile info@soudeliit.ee Stardid antakse 10 minutiliste
intervallidega. Kui vanuseklassis on vähem kui 4 osavõtjat, siis eraldi paremusjärjestust ei selgitata.
Korraldajatel on õigus ühildada kaks vanuseklassi.

Järgmine infokiri ilmub septembri alguses!
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:
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