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Eesti Spordiselts Kalev õnnitles Soome TUL-i 100-l juubeliaastapäeval Helsingis  

Soome Töölisspordi Liit TUL tähistas 26.jaanuaril 2019. aastal oma 100-ndat aastapäeva! Eesti Spordiseltsi 

Kalev ja Soome TUL’i omavaheline koostöö on kestnud juba 

üle 60 aasta. Kalevi tegevjuht Aleksander Tammert ja 

võimlemise projektijuht Lembe Laas käisid külalistena TUL-i 

juubelipidustustel Helsingis ja ühtlasi räägiti läbi tulevikku 

suunatud noortespordi valdkonda hõlmavas koostöös. 

 

Eesti Spordiselts Kalev läheb 14. – 16.juunil toimuvale TUL-

100 suvisele spordipeole suure delegatsiooniga. 

Harrastusvõimlejatega on plaanis osaleda staadioni 

masskavas, mis toimub Helsingi Jäähallis, galal Helsingi  

Linnateatris ning osa võtta showtantsu võistlustest  

Töölissportlaste võistlushallis. Seekord on plaanis osalema  

minna XX tantsupeo „Minu arm“ naiste liikumisrühmade  

kavaga „Rukkirääk“  V. Tarvas, H. Preikoch/ J. Jürme. Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus andis liigijuhile Urve 

Keskkülale loa eespool nimetatud kava esitada TUL avatseremoonial Helsingi Jäähallis. 

Pidustuste kava meie võimlejate osavõtul: 

* 14.juuni galal Helsingi Linnateatris osaleb Võimlemisklubi Rüht oma daamide kavaga. 

* 15.juuni masskaval Helsingi Jäähallis osaleb 160 harrastusvõimlejat. 

* 16. juuni Rahvusvahelisel showtantsu võistlustel osalevad rühmad Võrust, Valgast ja Raplamaalt. 

Meie rühma kuuluvad osalejad Tallinnast, Raplamaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt, Võrust, Pärnus, Tartust, 

Valgamaalt, Järvamaalt ja Läänemaalt. 

Samuti toimub spordipidustuste raames TUL-Kalev-Jõud juunioride matš kreeka-rooma ja rannamaadluses. 

Pidu pildis: 

https://www.flickr.com/photos/155351896@N06/albums/72157678111513468   

TUL 100 võistluste kava: 

https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/tul100-lajit  

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 12.veebruar 2019 – Talveseminar ja "Eesti spordi aastaraamat 2018" esitlus 

 12.veebruar 2019 - Spordisõber 2019 kandidaatide esitamine 

 16.veebruar 2019 – Täiendkoolitus Harjutusi erinevate spordialade üldarendava treeningu 

tõhustamiseks 

 19.veebruar 2019 – Täiendkoolitus Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni 

kujundamine 

 20.veebruar 2019 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg II kvartal 

 22.veebruar 2019 – Täiendkoolitus Fitness ja rühmatreeningu kontseptsiooni kasutamine kehalise 

kasvatuse tundides 

 1.märts 2019 – Täiendkoolitus Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik? 

 1.märts 2019 - Eesti spordiregistris spordiobjektide andmete uuendamise tähtaeg 

 1.märts 2019 - Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 

kandideerimise taotluste tähtaeg 

 5.märts 2019 - Täiendkoolitus Treeneri töö lapsevanematega: Lapsevanemate kaasamine 

TUL asepresident Riku Ahola tervitamas Aleksander 

Tammertit ja TUL peasekretär Risto Ahola tervitamas 

Lembe Laasi 

https://www.flickr.com/photos/155351896@N06/albums/72157678111513468
https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/tul100-lajit
http://www.sport.ee/event/441/talveseminar_ja_eesti_spordi_aastaraamat_2018_esitlus
https://www.kul.ee/et/spordisober2019
http://www.sport.ee/event/425/harjutusi_erinevate_spordialade_uldarendava_treeningu_tohustamiseks
http://www.sport.ee/event/425/harjutusi_erinevate_spordialade_uldarendava_treeningu_tohustamiseks
http://www.sport.ee/event/426/praktiline_motiveerimine_laste_ja_noorsportlaste_motivatsiooni_kujundamine
http://www.sport.ee/event/426/praktiline_motiveerimine_laste_ja_noorsportlaste_motivatsiooni_kujundamine
http://www.sport.ee/event/453/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_ii_kvartal
http://www.sport.ee/event/430/fitness_ja_ruhmatreeningu_kontseptsiooni_kasutamine_kehalise_kasvatuse_tundides
http://www.sport.ee/event/430/fitness_ja_ruhmatreeningu_kontseptsiooni_kasutamine_kehalise_kasvatuse_tundides
http://www.sport.ee/event/439/noorte_joutreening__kas_hea_voi_halb_vajalik_voi_hadavajalik
http://www.sport.ee/event/322/eesti_spordiregistris_spordiobjektide_andmete_uuendamise_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/457/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/457/tulumaksusoodustustega_mittetulundusuhingute_ja_sihtasutuste_nimekirja_kandideerimise_taotluste_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/427/treeneri_too_lapsevanematega_lapsevanemate_kaasamine
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Toimunud ja tulevased üritused: 
 
XXVIII Rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest“ 
11-13.jaanuar 2019 Tallinn 
 

28.korda toimus Tallinnas Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses rahvusvaheline kiirturniir 

“Meenutades Paul Kerest”, millest võttis osa 122 maletajat 15st riigist. Võistluse TOP 5 reitinguga 

mängijad olid Vladimir Onischuk (FIDE reit 2739), Gadir Guseinov Aserbaidžaanist (2684), Alexandr 

Moisseenko Ukrainast (2684), Evgeny Alekseev Venemaalt (2675) ja Daniel Fridman Saksamaalt (2662). 

Kokku osales 12 suurmeistrit. 

Seekordse võistluse võitis esimesest asetust omanud 

Vladimir Onischuk Ukrainast 10,5 punktiga 11st. 

Sama mees on aastaid tagasi noorena mängunud 

Tallinnas kaasa ka Paul Kerese mälestusturniiril 

klassikalises males, kus püüdis täita suurmeistrinormi, 

kuid tookordne turniir ei olnud talle nii edukas. 

Teise koha saavutas Alexandr Moisseenko 9 punktiga 

ning mõneti üllatuslikult võitis väga tubli kolmanda 

koha 8,5 punktiga meie rahvusvaheline 

meister Andrei Shishkov. Andrei poolt oli see väga 

hea tulemus, sest temast tahapoole jäid suurmeistrid 

Maxim Turov, Evgeny Romanov, Nikita Meskovs ja Daniel Fridman, kes koos WIM Dinara Dordzhievaga 

jagasid 8 punktiga 4.-8. kohta. 

Reedel toimus samas kohas 88 osalejaga välkturniir, mille võitis suurmeister Gadir Guseinov 

Aserbaidžaanist 8 punktiga 9st. Teiseks tuli Maxim Turov Venemaalt 7,5 punktiga ning 3.-4. kohta jagasid 

võrdselt 7 punktiga Ottomar Ladva ja Kirill Chukavin. 

 

Kiirturniiri tulemused: http://chess-results.com/tnr406643.aspx?lan=1&art=1&rd=11 

Välkturniiri tulemused: http://chess-results.com/tnr406644.aspx?lan=1&art=1&rd=9 

Kogu info võistlustest on EML-i kodulehel: http://www.maleliit.ee 

Rainer Raua fotod on aadressil: https://photos.google.com/…/AF1QipO1iYesFSoZt0a8F7_N0-eXqXH… 

 

Paul Kerese mälestusturniiri traditsiooni hoidmisel ja võistluste organiseerimisel oli Eesti Spordiseltsi 

Kalev meeskonnal suureks abiks Eesti Maleliit, kes aitas taaskord võistluse väga heal tasemel läbi viia. 

Suur tänu kohtunikele (IA Sten Kasela, FA Tarmo Tuul, FA Peep Narusberg, Georg Abozenko ja Andres 

Karba) ja meie võõrustajatele Original Sokos Hotel Viru meeskonnale. 

Turniiri läbiviimist toetasid: Tallinn, Kultuuriministeerium, KULKA, HMN ja Vilgo Lilled. 

Kalev Firmasport meistrivõistlused males 
24.jaanuar  2019 Tallinn 

Eesti Spordiselts Kalev korraldas 24.jaanuaril 2019 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäeva 

auhindadele. Turniir toimus Paul Kerese Malemajas ja 

selle võistlusega tähistati Kalevi auliikme, 

rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 103. sünniaastapäeva. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013304802255&__tn__=K-R&eid=ARCUSlQbtpZQVdNVtqF0boulIxWz00ZtEaIYqFFmysK-_Ki48589wxNgGspTynz25Dnjp5qAB3CrS93t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7d4Se2Atx6gPsyEB8OZilabhYGY7mrxfdGtTYgnFNsKXUKmAocilk7iTItSIsQKyo7cxtXAmMtZYZIhCHz4OQ3lcH2CoS3FuVavKIKnrpho1upjEGJeLqR6yDoG42MwJSdWPHGUfC_Cr-VCSM2SJTlUIA-ZkvtzBnJemKHoVZeh5Bw71SINxWkQfWOUwq04DIXDfUsJUzBmEKrXbyLbSxfp7nC-NI9SGXUpjVeIC49ggkgASD3egVbaWdqXQdqicbzmXPhDGjhFNNEb9WNOFRvNep5Y9ArC2nYSt_Vdlh43djPn_BKyArVxNg_aHZKs
https://www.facebook.com/ottomar.ladva?__tn__=K-R&eid=ARAyo_ReW6JK1yW9MOKFoskc44dHoHp9Gg1l8WIOEk-EoyV-WbWtEC_fu-ajrqPFRTLPEZKltjydm5-Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7d4Se2Atx6gPsyEB8OZilabhYGY7mrxfdGtTYgnFNsKXUKmAocilk7iTItSIsQKyo7cxtXAmMtZYZIhCHz4OQ3lcH2CoS3FuVavKIKnrpho1upjEGJeLqR6yDoG42MwJSdWPHGUfC_Cr-VCSM2SJTlUIA-ZkvtzBnJemKHoVZeh5Bw71SINxWkQfWOUwq04DIXDfUsJUzBmEKrXbyLbSxfp7nC-NI9SGXUpjVeIC49ggkgASD3egVbaWdqXQdqicbzmXPhDGjhFNNEb9WNOFRvNep5Y9ArC2nYSt_Vdlh43djPn_BKyArVxNg_aHZKs
https://www.facebook.com/kirill.chukavin.75?__tn__=K-R&eid=ARAnn8HxasNPIdjn7kDhijFnArtBDin4EZrSLiwpFmup55ZeEydLWRQ6BjtSKOykfKP-bRbkmX7iZ-Qi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7d4Se2Atx6gPsyEB8OZilabhYGY7mrxfdGtTYgnFNsKXUKmAocilk7iTItSIsQKyo7cxtXAmMtZYZIhCHz4OQ3lcH2CoS3FuVavKIKnrpho1upjEGJeLqR6yDoG42MwJSdWPHGUfC_Cr-VCSM2SJTlUIA-ZkvtzBnJemKHoVZeh5Bw71SINxWkQfWOUwq04DIXDfUsJUzBmEKrXbyLbSxfp7nC-NI9SGXUpjVeIC49ggkgASD3egVbaWdqXQdqicbzmXPhDGjhFNNEb9WNOFRvNep5Y9ArC2nYSt_Vdlh43djPn_BKyArVxNg_aHZKs
http://chess-results.com/tnr406643.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fbclid=IwAR1kVj_wUSCM4LtCg1hHTYCo61BX8aP2dC1q2fn_arR0RbMfXa3dhrzksE0
http://chess-results.com/tnr406644.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fbclid=IwAR20hK3jm8KS9kSSO_DtGqA-e0DhF8GyRArstIw_9OTUMu9LA4ls5dUM-_U
http://www.maleliit.ee/?fbclid=IwAR0pC_IDorRt1nJjwqTzmXzNKuYh8Eq9veBhTg1ygZAUFL5zwe2qEfJrg14
https://photos.google.com/share/AF1QipO1iYesFSoZt0a8F7_N0-eXqXHB9pfsS5j2qdVt1cP86e9nCXkl7Wd5t6x9oEd2AQ?key=MlhZd3lXaTB3NVlTcS16Y3FOQ2VwcWtnNndIUzZR&fbclid=IwAR19T84drOy8g0zF_Y6Qf0l7euY7DDyJ4TMZuVbIo8zGPGJ4iHfD5rw_avA
https://www.facebook.com/sten.kasela?__tn__=K-R&eid=ARDfinup5zIUVRjUWJN3PsWXpP76w3_DeOHVNeVAM9CrGhgRxia1Kc4gv1xISETn0Yz7wHhJNhzh2VQt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7d4Se2Atx6gPsyEB8OZilabhYGY7mrxfdGtTYgnFNsKXUKmAocilk7iTItSIsQKyo7cxtXAmMtZYZIhCHz4OQ3lcH2CoS3FuVavKIKnrpho1upjEGJeLqR6yDoG42MwJSdWPHGUfC_Cr-VCSM2SJTlUIA-ZkvtzBnJemKHoVZeh5Bw71SINxWkQfWOUwq04DIXDfUsJUzBmEKrXbyLbSxfp7nC-NI9SGXUpjVeIC49ggkgASD3egVbaWdqXQdqicbzmXPhDGjhFNNEb9WNOFRvNep5Y9ArC2nYSt_Vdlh43djPn_BKyArVxNg_aHZKs
https://www.facebook.com/tarmo.tuul?__tn__=K-R&eid=ARBEns0wzYrCdrwATaFdPgTq0uamKA-zVtEL-Vawh29YhuQkTJjwlFvV2yD2YptW1NovtWokSLyCLEaD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7d4Se2Atx6gPsyEB8OZilabhYGY7mrxfdGtTYgnFNsKXUKmAocilk7iTItSIsQKyo7cxtXAmMtZYZIhCHz4OQ3lcH2CoS3FuVavKIKnrpho1upjEGJeLqR6yDoG42MwJSdWPHGUfC_Cr-VCSM2SJTlUIA-ZkvtzBnJemKHoVZeh5Bw71SINxWkQfWOUwq04DIXDfUsJUzBmEKrXbyLbSxfp7nC-NI9SGXUpjVeIC49ggkgASD3egVbaWdqXQdqicbzmXPhDGjhFNNEb9WNOFRvNep5Y9ArC2nYSt_Vdlh43djPn_BKyArVxNg_aHZKs


Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri               4 
 

 

 

 

Võistlustel osales 58 maletajat 16 firmast. Arvestust peeti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. 

Individuaal arvestuses saavutas esikoha Kaimar Puusepp 6 p.(Raxoest OÜ), teise koha sama tulemusega 

Ivan Moltšanov (ABB Spordiklubi), kuid madalamate lisanäitajatega. Kolmanda koha saavutas Kirill 

Makin 5,5 p. (Norma SK). 

Naiste arvestused saavutasid kaksikvõidu Bret Metsküla ja Liivi Kedelauk 3 p. Äripäevast ning neile 

järgnes Ene Lääne (Helmes) 2,5 p. 

Võistkondlikult oli parim Eesti Energia võistkond 183,5 p. 

kooseisus Roman Abramov, Sergei Novikov, Georgi Pitsevitš, 

Einar Vaino ja Karmazin Oleg. 

Teise koha saavutas ABB Spordiklubi võistkond 172,5 p. 

kooseisus Ivan Moltšanov, Dimitri Gomon, Igor Pantšenko, 

Taavi Kalvik ja Jevgeni Denissov. 

Eesti Pank saavutas kolmanda koha 96 p, kusjuures võistkond 

oli kolmeliikmeline (võistkonna arvestuses selgitati tulemus 

välja 5 parima võistleja poolt saavutatud punktide summast) – 

Metsalu Mart, Jürgenson Väino ja Vainre Innar. 

 

Tulemused_individuaalne 

Tulemused_võistkondlik 

XX Tallinna võimlemispeo „Maailma aeg“ seminar 
27.jaanuar  2019 Tallinn 

27.jaanuaril 2019 toimus Tallinnas Põhja Spordihoones võimlemispeo seminar. Pealavastaja Tea Kõrs 

tutvustas pidu juhendajatele järgmiste sõnadega: „Tallinna 20.võimlemispidu, juubelipidu, kannab seekord 

nimetust MAAILMA AEG. Aeg puudutab meid kõiki - olenemata east. Sünd on hetk, kui algab meie AEG: 

mis edasi saab, sõltub suuresti meist endist, meie vanematest, meie sõpradest, meie valikutest, sellest, 

kuidas meile antud aega kasutame. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel ja kui ei ole, siis seda millegi arvelt laename. 

Kas suudame muutuda, kui oleme teinud vigu? Kas märkame hädasolijat? Ja kogu aeg on kiire. Kas me ei 

raiska meile kingitud aega mõttetult kiirustades?“ 

Meil on aega tegelt nagu vanasti, lihtsalt elu on keerukam. 

Ma mõtlen enne, kui teen, ma ei viska aega maha... 

Kõige jaoks on aega täpselt niipalju, kui ise tahan 

ma lihtsalt ei kiirusta millegis ette või kujuta ette, 

et sa elad ainult hetkes. 

Aega ja kannatust vaid, aeg näitab armastust, 

vaid aeg annab andestust, 

aeg avab silmad ja suu. 

 

 

Võimlemispeol käivad käsikäes väikesed ja suured, tüdrukud ja poisid, naised ja mehed. Koos kasvame ja 

õpime, mängime ja tegutseme, armastame ja andestame, märkame ja mäletame, mis meile tegelikult oluline 

on: pere, lapsed, vanemad, sõbrad ja koosveedetud aeg. Koostöös ansambliga Põhja- Tallinn loome koos 

mälestuse, mis aastate möödudes ei unune ega ajas tuhmu. See on meie aeg - MAAILMA AEG. 

Sellel aastal oleme peo külalistena esinema kutsunud ansambel Põhja- Tallinn. Igal aastal oleme kaasanud 

lavastusgruppi uusi inimesi et muuta peo ilmet – Liisa Laine ja Janne Ristimets on uued tulijad meie 

võimlemismaastikul.  

 

 

Ansambel Põhja- Tallinn “Meil on aega veel” 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/01/Tulemused_individuaalne.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/01/Tulemused_v%C3%B5istkondlik.pdf
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Võimlemispeol on seekord kokku 13 võimlemiskava – beebid/väikelapsed, mudilased, 1-4 klass, 5-9 klass, 

gümnaasium/tudengid, Idla, poisid/mehed  ja rahvatantsijad. 

Lisaks nimetatud kavadele moodustavad eraldi osad suvel 

toimuva tantsupeo „Minu arm“ kolm võimlemiskava ja 

võimlemisklubi Piruett koondkava.  

Võimlemispeo seminaril käis võimlemiskavasid õppimas 80 

juhendajat Tallinnast, Harjumaalt, Raplamaalt, Läänemaalt ja 

Järvamaalt. 

Teil, head Kalevi liikmed on kõike seda ilu võimalik vaatama 

tulla Pirita Spordikeskusesse  2.juunil algusega kell 17.00 või jälgida Postimehe vahendusel online 

ülekannet. 

Kalev Firmasport meistrivõistlused laskmises 
20-21.veebruar  2019 Tallinn 

20-21.veebruaril 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev 

firmaspordi meistrivõistlused laskmises. Võistlused 

toimuvad Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku 

lasketiirus. 

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada 2019. a. parimad firmasportlased laskmises ja propageerida 

laskesporti. 

Võistlused viiakse läbi ajavahemikul 20.02.2019 – 21.02.2019 Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku 

lasketiirus. Võistlusest võivad osa võtta kõik lähetava ettevõttega kehtivat töölepingut omavad isikud. 

Võistkondlikult läheb arvesse nelja osaleja summeeritud tulemus kahes võistlusdistsipliinis. Maksimaalselt 

pääseb osalema 24 võistkonda, üks asutus võib välja panna ka mitu võistkonda. 

Võistkondade registreerimine teha e-posti aadressil: firmasport@eestikalev.ee.Registreerimisel märkida ära 

soovitav aeg laskmiseks, igale ajale mahub osalema neli võistkonda ehk 16 inimest. Võistkonda kuulub 

neli liiget kellest vähemalt üks on naisterahvas. Registreerimistähtaeg 18.02.2019 või kohtade täitumisel. 

Võistkonda kuulub neli liiget kellest vähemalt üks on naisterahvas. Tulemuste lugemisel lähtutakse 

kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest. 

Võistkondlik paremusjärjestus määratakse nelja  võistkonnaliikme poolt väljalastud silmade summa alusel. 

Võrdse võistkondliku tulemuse korral arvestatakse paremat individuaaltulemust harjutuses nr 1 ja seejärel 

harjutuses nr 2. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunikekogu. 

Üldarvestuses esikohale tulnud võistkonna liikmeid autasustatakse medalite ning meenetega. Teisele ja 

kolmandale kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medalite ning meenetega. 

Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse 3 paremat nais- ja meeslaskurit. 

 

 
 

 

 

 

mailto:firmasport@eestikalev.ee
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


