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2019 a. Töölissportlaste Maailmamängud ja uus rahvusvaheline noorte liidrite 

ning spordijuhtide koolitusprogramm  
 

 

23.-27. oktoobril esindasin Eesti Spordiseltsi Kalev 40. 

CSIT Kongressil ajaloohõngulises Kataloonia vanimas 

kaubanduslinnas Tortosas, Hispaanias.  Kongressi 

programmis võtsin osa ka kergejõustiku töörühma töös 

ning tutvusin 2019. aasta 6. CSIT Maailmamängude 

spordibaasidega. 

 

6.CSIT Maailmamängud toimuvad 2.-7. juulil 2019 Kataloonia linnas Tortosas.  

Korraldajad on teinud suuri jõupingutusi mängude heaks organiseerimiseks ja mahlaka kultuuriprogrammi 

kokkupanemiseks. Kohalikud organisaatorid said spordi töörühmadelt viimaseid tehnilisi näpunäiteid 

spordibaaside ettevalmistamiseks ja varustuse soetamiseks, mis loodetavasti materialiseerub 2019. aastal 

huvitavates spordilahingutes. Mängudele oodatakse üle 5000 osaleja kõikidest CSIT liikmes- ja 

kandidaatorganisatsioonidest ning loodetavasti lehvib avarongkäigul üle 30 erineva riigi lipud. Olles 

saanud vastused osalejate jaoks mitmetele põletavatele küsimustele, oleme koostamas osalejatele pakette 

ning palume siinkohal spordi- ja kultuurihuvilistel silmad lahti hoida, et peagi värske info meie kodulehelt 

leida. 

6. CSIT Maailmamängude koduleht: https://www.csit.tv/en/world-sports-games/vi.-csit-world-sports-

games-2019 

Mängude uudiste lehekülg: https://www.csit.tv/en/news-service/news-world-sports-games 

 

Heaks uudiseks kalevlastele on see, et CSIT on saanud Euroopa Komisjonilt rahastuse CSIT Noorte liidrite 

ja spordijuhtide koolitusprogrammile, kus kutsutakse aktiivsele rahvusvahelisele koostööle ja programmi 

arendamisele ühiselt kaasa lööma alla 30 aastaseid noori. ESS Kalev on uues programmis CSIT 

partnerorganisatsiooniks ning õige pea informeerime teid lähemalt umbes aasta vältavast projektist ja 

kuulutame välja konkursi kuni viiele aktiivsele noorele programmis kaasalöömiseks. Siinkohal tahaks 

rõhutada, et meie liikmesorganisatsioonidel ei kaasne projektis osalemisel täiendavaid reisi- ja 

majutuskulutusi.  

 

Kokkuvõtteks niipalju, et sellel ajal kui olin CSIT tegevuste lainel, tegid Ott Tänak ja Martin Järveoja 

mehetegusid Kataloonia rallil, mis keerutas Tortosast 50-200 km raadiuses. Ilmne ebaõnn röövis meie 

rallimeestelt küll nõnda käeulatuses olnud rallivõidu ja olulised punktid MM arvestuses, aga meie jaoks tuli 

kongressilt õnneks ainult positiivseid uudiseid.  

 

Peatse kuulmiseni, 

 

Aleksander Tammert 

   

 

https://www.csit.tv/en/world-sports-games/vi.-csit-world-sports-games-2019
https://www.csit.tv/en/world-sports-games/vi.-csit-world-sports-games-2019
https://www.csit.tv/en/news-service/news-world-sports-games
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 9.november – 14.detsember 2018 - Aasta Sportlane 2018 - spordiorganisatsioonide hääletus 

 10.november 2018 – Tasemekoolitus Jõutõstmise- ja jõusaalitreeneri erialane koolitus tasemele 

EKR3 

 10.november 2018 – Tasemekoolitus EKR4 murdmaasuusatreenerite erialane tasemekoolitus 

 10.november 2018 – Täiendkoolitus Jõusaalitreeningud 1 ja jõusaalitreeningud 2 

 13.november 2018 – Täiendkoolitus Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või 

vaenlased - loengusari "Treeni teadlikult" 

 14.november 2018 – Täiendkoolitus Söömishäired spordis- kujunemisest, ilmingutest, ravist ja 

ennetusest läbi tippvõrkpalluri juhtumianalüüsi 

 15. november 2018 - IX Eesti Spordi Kongress Paides 

 16.november – 11.detsember 2018 – Kalevi 2018 a. parimate sportlaste ja treenerite kandidaatide 

esitamine 

 20.november 2018 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg tuleva aasta I kvartal 

 20.november 2018 - Täiendkoolitus Esmaabi täiendkoolitus 8 tundi 

 20.november 2018 - Täiendkoolitus Kui jalalaba teeb valu? - loengusari "Treeni teadlikult" 

 23.november 2018 - Täiendkoolitus Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida 

 23.november 2018 - EOK treenerite kutsekomisjoni koosolek 

 27.november 2018 - Täiendkoolitus Kuidas geenid mõjutavad meie sporti ja sport geene - 

loengusari "Treeni teadlikult" 

 29.november 2018 - Konfliktide vahendamise praktiline treening 

 30.november 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 30.november 2018 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 

 13. - 31.detsember 2018 – Kalevi 2018 a. parimate sportlaste ja treenerite valimine 

 27.detsember 2018 - Gala "Spordiaasta Tähed" 

 Detsember 2018 - Kalevi järelkasvukoondise uus taotlusvoor 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“ 2018 
Aprill – oktoober üle Eesti 

13. oktoobril 2018 toimus Pärnus meeleolukas kostüümidekõnd, kus osalejad kandsid erinevaid vahvaid 

kostüüme. Osalejatel oli võimalik valida nelja pikkusega raja vahel 11km, 7km, 5km ja 3km ning läbida 

see just neile sobiliku tempoga. Finišis ootas raja läbijaid soe supp. Kõnnil osales kokku 96 inimest. Kõik 

lõpetajad said osaleda ka loosis, et võita erinevaid auhindu.  

20. oktoobril 2018 toimus selle aasta viimane “Käime Koos!” etapp. Sündmus leidis aset Lauluväljakul ja 

selle ümbruses. Ilm pakkus kõigile osalejatele suurepärase elamuse, sest oli kergelt karge ning sügisele 

kohaselt olid metsaalused kaetud värviliste lehtedega. Raja osas olime ette valmistanud kaks rada - 8km ja 

12km. Mõlemal rajal läbiti mitmed 

vaatamisväärsused – Koorijuht Gustav Ernesaksa 

kuju, Uno Aava mälestuspink, Maarjamäe 

memoriaal, Pirita olümpiatule alus, Michael Parki 

mälestusmärk jt. Pikem rada läks läbi Pirita 

tervisekeskuse radade.  

http://www.sport.ee/event/408/aasta_sportlane_2018__spordiorganisatsioonide_haaletus
http://www.sport.ee/event/382/joutostmise_ja_jousaalitreeneri_erialane_koolitus_tasemele_ekr3_
http://www.sport.ee/event/382/joutostmise_ja_jousaalitreeneri_erialane_koolitus_tasemele_ekr3_
http://www.sport.ee/event/399/ekr4_murdmaasuusatreenerite_erialane_tasemekoolitus
http://www.sport.ee/event/389/jousaalitreeningud_1_ja_jousaalitreeningud_2
http://www.sport.ee/event/376/joutreening_ja_vastupidavus_hommik_voi_ohtu__sobrad_voi_vaenlased____loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/376/joutreening_ja_vastupidavus_hommik_voi_ohtu__sobrad_voi_vaenlased____loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/393/soomishaired_spordis_kujunemisest_ilmingutest_ravist_ja_ennetusest_labi_tippvorkalluri_juhtumianaluusi
http://www.sport.ee/event/393/soomishaired_spordis_kujunemisest_ilmingutest_ravist_ja_ennetusest_labi_tippvorkalluri_juhtumianaluusi
http://www.sport.ee/event/17/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_tuleva_aasta_i_kvartal
http://www.sport.ee/event/391/esmaabi_taiendkoolitus_8_tundi
http://www.sport.ee/event/377/kui_jalalaba_teeb_valu____loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/347/kuidas_margata_ruhihaireid_ja_aidata_neid_korrigeerida
http://www.sport.ee/event/402/eok_treenerite_kutsekomisjoni_koosolek
http://www.sport.ee/event/378/kuidas_geenid_mojutavad_meie_sporti_ja_sport_geene___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/378/kuidas_geenid_mojutavad_meie_sporti_ja_sport_geene___loengusari_treeni_teadlikult
http://www.sport.ee/event/386/konfliktide_vahendamise_praktiline_treening
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.sport.ee/event/311/uldained_ekr_4
http://www.sport.ee/event/407/gala_spordiaasta_tahed
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Kell 11.45 alustasime saabunud osalejatega kerge võimlemisega ning peale seda läksime juba rajale. 

Kokku läks rajale ligi 80 kepikõndijat, kes kõik said valida oma tempo, mille alusel rada läbida. Finišis 

ootas igat osalejat Eesti Spordiseltsi Kalev poolt kringel ja kuum tee. Osalejate vahel loosisime välja meie 

sponsorite tooteid (CHA, Iluum, Viking Line). Lauluväljaku Gustavi kohvikus võtsime kokku aasta 2018, 

mis koosnes sellel korral 12nest erinevast etapist Eestis ja kolmest välisetapist Sitsiilias, Austrias ja 

Soomes. 

Finaaletapi kokkuvõttev video on nähtav siin: 

https://www.facebook.com/100010255929934/videos/746748089010382/ 

2019.aasta suurimaks ürituseks on 16. IVV Olümpiaad, mis leiab aset 12.10 – 19.10.2019 Aix-en-

Provences, Prantsusmaal. Lisaks käimisele külastame olümpiaadi ajal ka Prantsusmaa erinevaid linnu. 

Osaleda plaanime ca 100 inimesega ning vabu kohti veel on! 

“Käime Koos!” tegemistega saab ennast kursis hoida siin: http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/ 

Kalev – TUL – Jõud matš juunioritele kreeka-rooma maadluses 
12.oktoober 2018 Tapa 

12.oktoobril toimus Tapal Kalev-TUL-Jõud matš juunioride kreeka-rooma maadluses. Võistlus oli 

võistkondlik, kus kohtusid 10 erinevas kehakaalus Jõudi, Kalevi ja TUL-i (Soome Töölisspordi 

Föderatsioon) võistkondade maadlejat. Kalev-TUL-Jõud matš lõppes kokkuvõttes Jõudi võiduga, teiseks 

tuli Kalev ja kolmandaks TUL. Kalevi eest maadlesid: -55 kg   Kristo Merilain, -60 kg   Robert Mhitarjan, 

-67 kg   Denis Bolunov, -72 kg   Tanel Põrk, -77 kg   Robin Paulberg, -82 kg   Martin Timberg, -87 kg   

Rasmus Liisma, -97 kg   Richard Karelson ja -130 kg Uku Laik. Kalevi esindaja oli Tanel Renter, kes koos 

Igor Annusega olid ühtlasi ka võistkonna treenerid. 

 

Kohtumiste tulemused: 

Kalev - TUL    7 : 3 

Jõud - Kalev   6 : 4 

TUL - Jõud     4 : 6 

Protokoll 

 

Kalev Firmasport meistrivõistlused lauatennises 
27.oktoober 2018 Tallinn 

Oktoobri viimasel laupäeval toimus Kristiine 

Spordihallis pikalt oodatud Eesti Spordiseltsi Kalev 

firmaspordi lauatenniseturniir, kus osales kokku 

rekordilised 85 pinksisõpra 31 ettevõttest. Võistlused 

toimusid kuues erinevas klassis: naised, mehed, naised 

ja mehed sündinud 1978 ja varem ning naised (reitingu 

esimesed 100) ja mehed eliit (reitingu esimesed 400). 

Ettevõtete arvestuses saavutas kindla esikoha Eesti 

Energia Spordiklubi, teiseks tuli Ernst & Young Baltic 

ning kolmandaks Proekspert. 

Videomeenutus võistlustest - https://youtu.be/odm_sIk-

d94 

Tulemused 

https://www.facebook.com/100010255929934/videos/746748089010382/
http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/11/2018_kalev_tul_j_ud_protokoll.pdf
https://youtu.be/odm_sIk-d94
https://youtu.be/odm_sIk-d94
http://www.eestikalev.ee/uudised/lauatennis/
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Viljandimaa harrastusvõimlemise koolituspäev ja festival 
2-3.november 2018 Viljandi 

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

festivali. Eesti Spordiselts Kalev tutvustab oma harrastusvõimlemise programmi igal aastal eri maakonnas. 

Sel aastal sai koostöös kohaliku võimlemisklubiga Meetrum Viljandis teoks koolituspäev, millel osales üle 

50 õpetaja ja juhendaja. Reedel toimunud koolituspäeva mahtusid lasteaedade liikumistund, Akro koolitus, 

hüpitshüplemise õpituba ning Idla liikumissüsteemi palliharjutused. 

Laupäeval pidasid sajad harrastusvõimlejad Viljandi Spordihoones 

festivali ja nii mõnigi number näitas, et inimkeha on tõepoolest 

võimalik sõlme keerata. Kogu päeva saatsid võimlejate nõtkus ja 

graatsilisus.  

Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel asetleidnud järjekordsel 

võimlemisfestivalil esines üle 

400 võimleja, neist 88 

Viljandist ning näha sai 37 

imekaunist kava. Osalejate 

hulgas oli nii koolilapsi kui eakaid harrastusvõimlejaid. 

 
Fotod: Marko Saarm 

 

  

Kalev Open 
10-11.november 2018 Tallinn 

 

10.-11. novembrini peetakse Sõle Spordikeskuses Kalevi 

Ujumiskooli poolt korraldatav kõrgetasemeline ujumis- 

võistlus “Kalev Open”. 
Starti on oodata kogu Eesti ujumisparemikku eesotsas Martin Allikvee, Daniel Zaitsevi, Maria 

Romanjukiga. Samuti on võistlustele tulemas ka igapäevaselt Türgi profiklubis Energy Standard treeniv 

Kregor Zirk. Mõistagi ei puudu ka Kalevi Ujumiskooli parimad ujujad eesotsas Eesti noorte- ja juunioride 

rekordiomaniku Kertu Kaare ja Eesti meistri Nikita Pisarenkoga. 

Sarnaselt eelmisele aastale toimuvad ka tänavu võistlused eelujumised-finaalid formaadis, mida Eestis väga 

tihti ei tehta. Eesmärgiks on pakkuda ujujatele suurepäraseid võistlustingimusi ning võimalust Eesti 

tippujujatele imiteerida tiitlivõistlusi. Kuna tänavu 

toimuvad ka noorte- ja juunioride Eesti meistrivõistlused 

eelujumised-finaalid formaadis, siis on see suurepärane 

võimalus ka noortele ujujatele saada kogemus enne hooaja 

tähtsamaid starte. 

200- ja 400-meetristel distantsidel Kalev Openil 

eelujumisi ei toimu ning finaali pääsevad 

eelülesandmisaegade põhjal kaheksa kõige kiiremat (aeg 

peab olema ujutud viimase 15 kuu jooksul). 50- ja 100 

meetristel distantsidel peetakse hommikul eelujumised 

ning õhtusesse finaali murravad ennast taas kaheksa kõige 

kiiremat. 

 

Ootame rohket publikut õhtustesse finaalidesse, sest kogu võistlusosa koosneb vaid finaalidest ja kiiretest 

ujumistest. Mõlemal päeval algavad finaalid kell 17:00. Sissepääs ujulasse on tasuta! 

 

Võistluste juhend  
 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/11/KalevOpen2018juhend.pdf
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


