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Traditsiooniline kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks toimus Euroopa 

spordinädala raames 
 

7. oktoobril 2000.aastal Eesti Spordiseltsi Kalev ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi poolt ellu 

kutsutud Olümpiateatejooks toimus sellel aastal juba 19ndat korda. 27.septembril korraldatud 

võistlusel osales rohkem kui 300 jooksuhuvilist. EOK egiidi all läbiviidud Euroopa spordinädala 

raames toimunud üritus leidis aset koostöös Eesti Kaitseväe, Kaitseliidu, Viimsi valla ja Kindral 

Johan Laidoneri Seltsiga. 2019. aastal toimub järjekorras juba 20nes Olümpiateatejooks.  

Olümpiateatejooks on pühendatud Eesti legendaarsele Vabadussõja juhile ja kindralile Johan Laidonerile. 

Aastatel 1924-1931 oli ta Eesti Olümpiakomitee abiesimees, 

juhtides viimasel neljal aastal ka Eesti Spordi Keskliidu tööd. 

1931-1934 aastal täitis ta EOK esimehe kohustusi. 1934. a. sai 

kindral Johan Laidonerist EOK esimees. Üheksa aastat 

rahvusliku olümpiakomitee tegevust juhtinud Johan Laidoner 

viis Eesti olümpiavõistkonna 1936. aasta Berliini mängude 

suurvõitudeni. Olümpiamängud kannavad endas rahuaadet, 

Eesti väejuht sümboliseerib vabaduseaadet.  

Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooks toimus Euroopa 

spordinädalal. Eestis juba neljandat korda toimuva Euroopa Spordinädala raames korraldati vabariigis 

kokku 890 liikumissündmust ning registreeriti üle 170 tuhande osalemiskorra. Selliste näitajatega paistab 

Eesti teiste Euroopa riikide hulgas välja kui üks kõige rohkem sündmusi korraldav riik.  

Tormituult trotsides kogunes 27. septembril Viimsi mõisa esisele platsile 41 võistkonda. Võistlustel olid 

järgnevad võistlusklassid: Kaitseväe ja Kaitseliidu võistkonnad, 

gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad, gümnaasiumiealiste 

tüdrukute võistkonnad, põhikooliealiste võistkonnad ja 

sõpruskonnad/korporatsioonid/spordiklubide võistkonnad. 

Võistlusmaaks oli kaheksaliikmelistele võistkondadele 3 km ning 

iga vahetuse jooksja läbis 650 - 750m. Selle aastane rada oli 

võrreldes eelnevaga muutunud. Nimelt pikendati raja pikkust nii, 

et ühel ringil  toimus neli vahetust ja läbiti tavapärase nelja ringi 

asemel kaks.  

Kaitseväe ja Kaitseliidu üldarvestuses tuli võitjaks 

Küberväejuhatus ajaga 17:13. Lisaks toimusid ka Kaitseväe ja 

Kaitseliidu segavõistkondade võistlus muudetud rajal, sest antud 

võistlusklassis pidi võistkonda kuuluma 6 liiget. Võitjaks tuli 

2.Jalaväebrigaadi võistkond ajaga 14:04. 

Sõpruskonnad/korporatsioonid/spordiklubid arvestuses tuli 

võitjaks võistkond Jooksusõbrad ajaga 17:08.  
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Gümnaasiumiealiste poiste arvestuses esimesele ja üldarvestuses seitsmendale kohale tulid Jakob 

Westholmi Gümnaasiumi noormehed ajaga 17:57. Gümnaasiumiealiste tüdrukute arvestuses võttis võidu 

Loksa ja Kiili kooli ühendvõistkond ajaga 23:52. Põhikoolide arvestuses võitis Loksa Põhikool ajaga 

20:32.  

Eraldi arvestus käis kiireima ringi jooksmises. Sellel korral jooksis 

parima ringiaja SP/Vahipataljon, kes saavutas ringiajaks 8:24, teise 

koha ajaks oli 8:29.  

Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu selle aastaseks 

üldvõitjaks tuli võistkond Jooksusõbrad, kes viis koju ka rändkarika. 

Antud ürituse ajaloos ei ole kunagi võitnud rändkarikat 

sõpruskonnad/korporatsioonid/spordiklubide arvestuse võistkond.  

 

Täpsemalt saab tulemustega tutvuda siin: 

http://www.racetecresults.com/results.aspx?CId=16573&RId=209 

Fotod: Eesti Kaitsevägi 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.september – 31.oktoober 2018 - Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti 

spordiregistris 

 7.oktoober 2018 - Tradehouse noorsportlase stipendiumikonkurss 

 9.oktoober 2018 – Täiendkoolitus Treeningud, toitumine ja verenäitajad 

 9.oktoober 2018 – Täiendkoolitus Vitamiinidest ja mineraalidest treenimise vaatenurgast - 

loengusari "Treeni teadlikult" 

 10. oktoober 2018 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine 

IV kvartal 

 12.oktoober 2018 - Tervise innovatsioonikonverents 2018 

 16.oktoober 2018 - Täiendkoolitus Tagasiside andmise ja vastupanuga toimetuleku praktiline 

treening 

 16.oktoober 2018 - Täiendkoolitus Alaseljavalud. Kuidas teha õigeid valikuid? - loengusari "Treeni 

teadlikult" 

 19.oktoober 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 

 23.oktoober – Täiendkoolitus Sport ja südame tervis - loengusari "Treeni teadlikult" 

 25-26.oktoober 2018 – Täiendkoolitus Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 30.oktoober 2018 - Täiendkoolitus Kuidas vältida vigastusi ja parandada sooritusvõimet? - 

loengusari "Treeni teadlikult" 

 31.oktoober 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 31.oktoober 2018 – EOK koolitusprogramm Metoodilise enesekehtestamise baas- ja 

kompleksoskused (spordijuhtide ja sporditöötajate grupp) 

 31.oktoober 2018 - Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2019 aastaks 

 1.november 2018 – Täiendkoolitus Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning 

soodustada optimaalset sooritust 

 2.november 2018 – Täiendkoolitus Задачи тренера на соревнованиях: как настраивать, 

поддерживать и направлять спортсменов? 

 3.november 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 

 15. november 2018 - IX Eesti Spordi Kongress Paides 

http://www.racetecresults.com/results.aspx?CId=16573&RId=209
https://www.spordiregister.ee/et/post/14/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine
https://www.spordiregister.ee/et/post/14/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine
http://www.sport.ee/event/366/tradehouse_noorsportlase_stipendiumikonkurss
http://www.sport.ee/event/367/treeningud_toitumine_ja_verenaitajad
http://www.sport.ee/event/371/vitamiinidest_ja_mineraalidest_treenimise_vaatenurgast__loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/371/vitamiinidest_ja_mineraalidest_treenimise_vaatenurgast__loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/328/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/328/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/397/tervise_innovatsioonikonverents_2018
http://www.sport.ee/event/385/tagasiside_andmise_ja_vastupanuga_toimetuleku_praktiline_treening
http://www.sport.ee/event/385/tagasiside_andmise_ja_vastupanuga_toimetuleku_praktiline_treening
http://www.sport.ee/event/372/alaseljavalud_kuidas_teha_oigeid_valikuid___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/372/alaseljavalud_kuidas_teha_oigeid_valikuid___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/308/uldained_ekr_4_
http://www.sport.ee/event/373/sport_ja_sudame_tervis___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/390/kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh
http://www.sport.ee/event/374/kuidas_valtida_vigastusi_ja_parandada_sooritusvoimet___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/374/kuidas_valtida_vigastusi_ja_parandada_sooritusvoimet___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.sport.ee/event/327/treenerite_toojoukulude_toetuse_taotlemine_2019_aastaks
http://www.sport.ee/event/346/voistluskogemusest_kuidas_toetada_sportlaste_tegutsemist_ning_soodustada_optimaalset_sooritust
http://www.sport.ee/event/346/voistluskogemusest_kuidas_toetada_sportlaste_tegutsemist_ning_soodustada_optimaalset_sooritust
http://www.sport.ee/event/354/zadachi_trenera_na_sorevnovaniqh_kak_nastraivatx_podderzhivatx_i_napravlqtx_sportsmenov
http://www.sport.ee/event/354/zadachi_trenera_na_sorevnovaniqh_kak_nastraivatx_podderzhivatx_i_napravlqtx_sportsmenov
http://www.sport.ee/event/310/uldained_ekr_3
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Toimunud ja tulevased üritused: 

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“ 2018 
Aprill – oktoober üle Eesti 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Tamsalu käijatega korraldas 15.septembril juba 33. 

korda Porkuni ümber järve käimise. Läbitud rajaks oli ca 7km. Käimise lõpus loositi 

kõikide osalejate vahel välja erinevaid auhindu ning kostitati kerge kehakinnitusega.  

Oktoobrikuus on tulemas veel kaks selle hooaja viimast „Käime koos!“ etappi. 

13.oktoober korraldab Eesti Spordiselts Kalev koos Pärnu käijatega meeleoluka 

Pärnu kostüümide kõnni. Ürituse toimumise paigaks on Raeküla terviserajad, kus saab valida 11km, 7km, 

5km ja 3km pikkuste radade vahel. Start antakse kell 12.00. Rajameistriks on Sirje Soovik ning kõiki 

lõpetajaid ootab finišis soe supp. Osavõtutasuks 3eur.  

20.oktoobril korraldab Eesti Spordiselts Kalev „Käime 

Koos!“ finaaletapi. Selle aastane finaal toimub stardi ja 

finišiga Tallinna Lauluväljakul. Rada on üles ehitatud 

nii, et iga osaleja saab endale kaardi, millel on märgitud 

rada ning kõik vaatamisväärsused, mis paiknevad 

Lauluväljaku läheduses. Koos läbime ca 8km. Lisaks 

võtame üritusel kokku kogu toimunud aasta „Käime 

Koos!“ käimisetapid, vaatame tulevikku ning alustame 

registreermist 2019.aastal toimuvale IVV olümpiaadile 

Lõuna-Prantsusmaal.  Kõiki lõpetajaid ootab Café Gustavis magus üllatus ning soe jook.  

 

Aeg ja koht: 20. oktoober 2018 Tallinn, “Käime Koos!” finaal. Start ja finiš Lauluväljaku kaare eest platsil 

(Narva mnt 95, 10127 Tallinn). https://lauluvaljak.ee/tallinna-lauluvaljak/kaart/ 

11.30 Kogunemine, registreerimine, osavõtutasud 

11.45 Soojendusvõimlemine  

12.00 “Käime Koos!” finaaletapi start  

13.30 Autasustamine ja söök laulukaare Café Gustav ruumis 

 

Eelregistreerimine üritusele lõppeb 17.10.2018, osavõtutasu 3eur.  

IVV Käimise MM Wildschönaus 
26-30.september 2018 Austria 

26.-29.septembril 2018 toimusid 15.korda Käimise maailmameistrivõistlused 

Austrias. Austria on korraldanud Käimise MMi aastast 2003, igal aastal 

erinevas piirkonnas. Sel aastal tervitas käimise meka Wildschönau kõiki 

käijaid 20 kraadise soojaga. Igal päeval olid käimiseks erinevad distantsid 5, 

10, 20 km ja viimasel päeval maraton 42 km.  Igal distantsil oli 2-3 

kontrollpunkti.  

Eesti Spordiseltsi Kalev kaudu 

osales MMil 38 inimest vanuses 35–78.eluaastat. Kokku läbis 

Eesti võistkond neljal päeval 1444 km, mis teeb inimese kohta 38 

km päevas. Eesti saavutas 18 riigi arvestuses 12 koha. Osalejaid 

oli kokku 1000.  I koha saavutanud  Koala Wanders International 

kogus oma 170 osalejaga 9359 km.  

Järgmisel aastal toimub Käimise MM Austrias  Sankt Michael 

Lungaus 26- 28.septembril 2019. 

https://lauluvaljak.ee/tallinna-lauluvaljak/kaart/
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Kalevi Firmaspordi meistrivõistlused bowlingus 
29.september 2018 Tallinn 

29.septembril toimusid O´Learyse meelelahutuskeskuses 

Kalevi Firmaspordi meistrivõistlused bowlingus. 

Võistlused võitis Saint Gobain koosseisus Monika 

Tõruvere, Ülari Lees, Sven Lubja, Gunnar Saar. Teise 

koha saavutas Omniva Spordiklubi I võistkond ja 

kolmanda koha Omniva Spordiklubi II võistkond. 

Parim naine oli Heivi Veli Omniva Spordiklubi II ja 

parim mees Ülari Lees Saint Gobainist. Kokku osales 13 

võistkonda. 

Võitjatel avaneb 2019. aasta juunis soovi korral võimalus 

Eestit esindada Euroopa Firmaspordi Suvemängudel 

Salzburgis.  

Bowling_29.09.2018 tulemused 

Kalevi Firmaspordi meistrivõistlused lauatennises 
27.oktoober 2018 Tallinn 

27.oktoobril 2018 algusega kell 10.00 toimuvad Kristiine Spordihallis Kalevi 

firmaspordi meistrivõistlused lauatennises. Võistlusklassideks on Naised, Mehed, 

Naised sündinud 1978 ja varem, Mehed sündinud 1978 ja varem. Eliitklassi võistlus 

toimub nii meestele kui naistele absoluutklassis. 

Osaleda võivad kõik soovijad, kelle esitab võistlema nende tööandja. Võistlused 

toimuvad kahes tasemegrupis – eliitklassi kuuluvad meeste reitingu esimesed 400 

mängijat ja naiste reitingu esimesed 100 mängijat, tavaklassi kõik ülejäänud. Igas klassis kolme parimat 

autasustatakse medali ja meenega võistluste korraldaja poolt, firmade arvestuses autasustatakse kolme 

paremat karikaga, võistluse võitjat Rändkarikaga. Peakohtunik on Pekka Laidinen. 

Osalemissoov tuleb saata hiljemalt 19.10.2018 aadressile firmasport@eestikalev.ee    

 
Viljandimaa harrastusvõimlemise koolituspäev ja festival 
2-3.november 2018 Viljandi 

 

2-3.novembril 2018 korraldab Eesti Spordiselts Kalev Viljandimaal harrastusvõimlemise koolituspäeva ja 

festivali. Eesti Spordiselts Kalev on aastaid maakondades harrastusvõimlemist reklaaminud. Taas oleme 

tagasi Viljandis, et korraldada harrastusvõimlemist reklaamiv üritus. 

Koostöös kohaliku klubiga Meetrum korraldatakse 

reedel, 2.novembril suur koolituspäev, kuhu oodatakse 

osalema kõiki kehalise kasvatuse õpetajaid, ringijuhte, 

treenereid, liikumisõpetajaid.  

Laupäev, 3.november on harrastusvõimlemise 

festivalipäev, kuhu ootame esinema kohalikke klubisid 

ja  külalisi üle Eesti.  

Täpsem info ja registreerimine Kalevi kodulehel 

www.eestikalev.ee või lembe@eestikalev.ee, telefon 

5343 7268. 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/09/Bowling_29.09.2018-tulemused-1.pdf
mailto:firmasport@eestikalev.ee
http://www.eestikalev.ee/
mailto:lembe@eestikalev.ee
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Kalev Open 
10-11.november 2018 Tallinn 

 

Eesti Spordiselts Kalev kootöös Kalevi Ujumiskooliga on 10.-

11.novembril korraldamas traditsioonilist rahvusvahelist Kalev 

Open ujumisvõistlust. Ürituse toimumise asukohaks on Sõle 

Spordikeskuse ujula, kuhu ootame osalema 300 võistlejat. Oma 

osaluse on kinnitanud ka enamus Eesti tippujujaid. 

 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


