
  

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Head kalevlased! 
 

Käes on jõuluaeg … Ka aasta 2018 on lõpusirgel ja meid on ees ootamas rahulikud 

lembehetked oma pere ja sõprade seltsis. See on ka parim aeg tagasivaateks 2018.aasta 

tegevustele, saavutustele. Meenutagem siis üheskoos kõiki neid spordisündmusi ja ettevõtmisi 

ning tulemusi … 

Meid kalevlasi, nagu eestlaseidki, on vähe ning iga kalevlane on väärtus. Me üheskoos veame 

eeskuju, et me inimesed ennast arendaks, oleks aktiivsed ning tunneks vajalikena. See 

pingutus on väärt tegevus, see ühendab meid ja tuletab meile meelde, et headusel on siin 

ilmas olulisim koht. Selles headuses tuleb meil tihti trotsida raskusi, tänamatuid raskusi … ei 

piisa alati heast tahtest ja suurepärasest projektikirjutamise oskusest vaid ikka ja jälle 

tihtipeale alguspunktis tagasi olles taas meie ettevõtlikkusest. Meie tarkus tuleb kogemustest, 

mille läbi me eristame asju, mida me saame muuta ja mida me ei saa. Spordiinimestena oleme 

harjunud sellises keskkonnas nihutama neid piire, tehes pealtnäha võimatut võimalikuks. 

Tulev aasta ei ole kergem,  raskest olümpia ettevalmistustsüklist väljudes tuleb meil ja meie 

sporditippudel üheskoos kõikide harrastajatega minna edasi olümpiapääsmete lunastamisele. 

Oleme enesekindlad, oleme head ja võtame koos Eesti rahvale palju olümpiapääsmeid. 

 

Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ning eesmärkide täitumist uuel aastal! 

  

  

Meelis Kiili 

Kindralmajor 

ESS Kalev president 
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XXVIII Rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest“ 
11-13.jaanuar 2019 Tallinn 

 

Eestimaale ja Eesti malele palju kuulsust ja rahvusvahelist tuntust toonud 

kalevlane PAUL KERES sündis 7. jaanuaril 1916 a. Narvas.  

2019.aastal täitub rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese sünnist 103 

aastat. Eesti Spordiselts Kalev on hoidnud meie Eesti suurkuju ja XX 

sajandi sportlaseks valitud Paul Kerese mälestust ikoonilise staatuse saanud 

kiirmaleturniiri korraldamisega. Miks ikoonilise tähendusega? Selle 

tähenduse on andnud turniirile Paul Keres ise - oma saavutustega ja ausa 

mängu eeskujuga. Paul Kerese nimi mitte ainult malemaailmas, vaid kogu 

spordiüldsuses ei ole minevikuhämarustes kustumas, vaid särab eredalt ning 

näitab ausa mängu eeskujul valgust tulevikku.  

Selle kinnituseks olgu kiirmaleturniirile  Paul Kerese mälestust tunnustama 

tulnud maailma TOP 20 maletajat, palju rahvusvahelisi suurmeistreid nii 

meie kodusest Eestist kui ka välismaalt. Tippmaletajate hulgas on olnud nii valitsevaid maailmameistreid, 

kui ka eksmaailmameistreid loetelus Boris Spassky, Anatoli Karpov, Garry Kasparov, Alexander 

Halifman, Alexei Shirov … ja vaatamata tõsiasjale, et turniiri auhinnafond koosneb mõnest tuhandest 

eurost ning võistlustel osalemise kulud on enamjaolt võistleja enda kanda. Sellega on kiirmaleturniir 

“Meenutades Paul Kerest” leidnud endale väärilise positsiooni rahvusvahelise malespordi kalendris ja on 

tippsündmuseks meie Eesti Maleliidu spordiaasta võistluste hulgas.  

XXVIII Rahvusvaheline kiirmaleturniir "Meenutades Paul 

Kerest" toimub 11.-13.jaanuaril 2019 Tallinnas, Original Sokos 

Hotel Viru konverentsikeskuses. 

Senine praktika näitab, et oodata on kuni 150 malesõpra nii 

meilt kui väljastpoolt Eestit, sealhulgas kuni 40 rahvusvahelist 

suurmeistrit. 

Täpsema info turniiri kohta leiad SIIT  

 

CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide koolitusprogrammile kandideerimine  

CSIT (Maailma Töölisspordi Konföderatsioon) on saanud Euroopa Komisjonilt läbi Erasmus+ programmi 

rahastuse CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide koolitusprogrammile "Preparatory works for Youth 

Academy of Grassroots Sports", kuhu kutsutakse alla 30-aastaseid noori aktiivsele rahvusvahelisele 

koostööle ja programmi arendamisele ühiselt kaasa lööma. Kalev osaleb selles CSIT programmis 

partnerorganisatsioonina koos TUL (Soome Töölisspordi Liit), AICS (Itaalia  Kultuuri ja Spordi 

Assotsiatsioon) ja UCEC (Kataloonia Spordi Komisjon). 

 

Mis on CSIT Noorte liidrite programm?  

Sissejuhatus: https://www.csit.tv/en/sport-for-all2/youth/young-leaders-concept.  

Tutvu ka Facebook lehega: https://www.facebook.com/CSIT-Young-Leaders-326683677474/ 

 

Kuulutame välja konkursi kuni viiele aktiivsele noorele programmis kaasalöömiseks. 

 

Kandideerimistingimused: 

 oled 2019.aastal alla 30-aastane 

 oled ESS Kalev liikmesorganisatsiooni töötaja või liige 

 sul on inglise keele oskus kõnekeeles ja kirjas vähemalt keskmisel tasemel 

 

http://www.eestikalev.ee/uudised/xxviii-rahvusvaheline-kiirmaleturniir-meenutades-paul-kerest/
https://www.csit.tv/en/sport-for-all2/youth/young-leaders-concept
https://www.facebook.com/CSIT-Young-Leaders-326683677474/
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Programmis osaleja kohustub osalema kolmes välislaagris: 

07.-10.03. Tortosa, Kataloonia, Hispaania 

11.-14.06. Raasapori, Soome http://tul.fi/youthcamp/  

22.-27.10. Rooma, Itaalia 

  

Osalemistasu: Siinkohal tahaks rõhutada, et meie liikmesorganisatsioonidel ega osalejatel ei kaasne 

projektis osalemisel reisi, majutus ja toitlustuskulutusi. Taskuraha tuleb endal varuda. 

 

Täpsem programmi kava ja info avaldatakse peagi meie kodulehel http://www.eestikalev.ee/uudised/csit-

noorte-liidrite-ja-spordijuhtide-koolitusprogramm/  

 

Kandideerimiseks: 
Palume saata CV ja motivatsioonikiri inglise keeles A4 1-2lk aadressile info@eestikalev.ee hiljemalt 

13. jaanuariks 2019. 

 
 

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

Käes on aeg valida 2018.aasta Kalevi parimad sportlased ja treener. Ootame kõiki Kalevi liikmeid osalema 

2018.aasta parima mees-, nais- ja noorsportlase, võistkonna, treeneri ja veteransportlase valimisel. Selleks 

saadeti kõikidele liikmetele ankeet, mille palume täita hiljemalt 31.detsembriks 2018.  

Ankeet on osaliselt täidetud klubide poolt esitatud kandidaatidega. Kui aga ette antud valikute hulgas ei ole 

sobivat kandidaati, on võimalus lisada oma ettepanek tühjale reale "Muu". Parimad valitakse välja 

liikmetelt tähtajaks, 31.detsembriks 2018 laekunud ankeedis ära märgitud häälte põhjal. 

 

 

Kalevi järelkasvukoondise treeningtoetuse konkurss JKK_2019_I 

Jätkuvalt kestab Kalevi järelkasvukoondise toetuste taotluste voor. Treeningtoetuse taotlemiseks tuleb saata 

taotlus aadressile anneli@eestikalev.ee mitte hiljem kui 31. detsember 2018. 

ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks ja tagamaks parimate Kalevi  sportlaste 

paremaid võimalusi intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute 

klassis. 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 kuni 14.detsember 2018 – EOK aasta Sportlane 2018 - spordiorganisatsioonide hääletus 

 6.– 31.detsember 2018 - Kalevi järelkasvukoondise uus taotlusvoor „JKK_2019_I“ 

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

 13.detsember 2018 – 13.jaanuar 2019 - CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide koolitusprogrammile 

kandideerimine  

 27.detsember 2018 - Gala "Spordiaasta Tähed" 

 11-13.jaanuar 2019 – XXVIII Rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest“ Viru 

Sokos Hotel konverentsikeskuses 

 

 

http://tul.fi/youthcamp/
http://www.eestikalev.ee/uudised/csit-noorte-liidrite-ja-spordijuhtide-koolitusprogramm/
http://www.eestikalev.ee/uudised/csit-noorte-liidrite-ja-spordijuhtide-koolitusprogramm/
mailto:jaanika@eok.ee#_blank
mailto:anneli@eestikalev.ee
http://www.sport.ee/event/408/aasta_sportlane_2018__spordiorganisatsioonide_haaletus
http://www.sport.ee/event/407/gala_spordiaasta_tahed
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


