
Eesti Spordiseltsi Kalev aastapäeva tähistamine  ja üldkogu  
 

24.mail 2019 tähistas Eesti Spordiselts Kalev oma 118.aastapäeva.  

Päev algas Rahumäe kalmistul, kus toimus mälestusteenistus 

Kalevi jalaväepataljoni, Kaitseliidu  Tallinna maleva Kalevi 

malevkonna  ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi noorte osalusel. 

Päev jätkus Kalev SPA & Veekeskuses, kus kõikidele 

soovijatele tehti ringkäik renoveeritud veekeskuses. Kell 14.30 

algas korraline üldkogu, kus peamisteks teemadeks olid 

2018.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja põhikirja 

muutmine. Põhikirjas võeti vastu muudatus § 25 punkt 1 

sõnastuses, mis puudutab volikogu otsuste vastuvõtmist 

kirjaliku menetluse teel. Edaspidi loetakse otsused vastuvõetuks 

kohalviibivate volikogu liikmete lihthäälte 

enamusega.  Häälte võrdse jagunemise korral on 

otsustav koosoleku juhataja hääl. Volikogu võib 

otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata 

kirjaliku menetluse teel, sealhulgas elektronposti 

teel. 

Üldkogu arvas oma otsusega Seltsi liikmete hulgast 

välja Sillamäe Spordiliidu Kalev ning uue liikmena 

võeti vastu Idla Eesti Selts. Kalevi auliikme nimetus 

omistati seitsmele väärikale isikule – Peeter Saanile, Heino Lillele, Ants Heinsalule, Maret Penule, Jaan 

Tiitsaarele, Aksel Reile ja Üllar Põvvatile. 

Samuti jagati infot Kalev SPA rekonstrueerimise, Kalevi staadioni ehituse ja Staadioni 8 kinnistuga seotud 

teemadel. 

Päev lõppes piduliku vastuvõtuga restoranis „Allee“. 
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 11.juuli 2019 -  Euroopa Komisjoni taotlusvoorud spordivaldkonna toetamiseks "Exchange and 

mobility in sport"  

 23.juuli 2019 -  Euroopa Komisjoni taotlusvoorud spordivaldkonna toetamiseks "Monitoring and 

coaching, through sports, of youngsters at risk of radicalisation" 

 10.juuli 2019 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine 2019 

III kvartal 

 16.august 2019 – Täiendkoolitus Jõusaalitreeningute planeerimine 

 17.august 2019 – Täiendkoolitus Hüppetehnikad ja akrobaatika alused 

 28.august 2019 – Täiendkoolitus Inimese anatoomia ja füsioloogia treeneritele 

 20.august 2019 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg IV kvartal 

 20.august 2019 – 30.august 2019 - Euroopa Spordinädal 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

XX Tallinna võimlemispidu „Maailma aeg“   
2.juuni 2019 

Pühapäeval, 2.juunil 2019 toimus Pirita Velotrekil 

kahekümnendat korda Tallinna võimlemispidu. Koos 

ansambel Põhja-Tallinn ja Katre Jaani lastekooriga tuli 

esitlusele neliteist kava, millest kaks kuuluvad ka 

tänavuse tantsupeo repertuaari. 

Lastekaitsepäevale pühendatud Tallinna 20. 

võimlemispidu kandis nime „Maailma aeg“ ning 

keskendus oma ideekavandiga aja kulule ning oskusele 

oma aega planeerida. 

Võimlemispeol osales üle kahe tuhande võimleja, 

kellest noorimad on kuuekuused beebid ja eakamad üle 

70-aastased daamid. Lisaks Tallinnale ja Harjumaale kaasas tänavune pidu võimlejaid ka Raplast, 

Haapsalust, Kullamaalt, Pärnu-Jaagupist, Võrust, Paidest, Kiviõlist, Viljandist, Setomaalt, Saaremaalt ja 

Hiiumaalt. Võimlemispeo pealtvaatajate arv küündis sellel aastal pea 4000 inimeseni. 

 

Võimlemispeost toimus online ülekanne, mida on võimalus ka järgi vaadata SIIN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/sport/calls_en
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
http://www.sport.ee/event/486/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iii_kvartal
http://www.sport.ee/event/486/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iii_kvartal
http://www.sport.ee/event/495/jousaalitreeningute_planeerimine
http://www.sport.ee/event/496/huppetehnikad_ja_akrobaatika_alused
http://www.sport.ee/event/497/inimese_anatoomia_ja_fusioloogia_treeneritele
http://www.sport.ee/event/103/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/499/euroopa_spordinadal
https://sport.postimees.ee/6696699/jarelvaadatav-xx-tallinna-voimlemispidu-maailma-aeg?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6696699&fbclid=IwAR23yBKnesZY_pgcKiFefko6XAo3AtiH5vbTCtsHExMInjZA9vRXyA3ygTg%20
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XLVI Kalevi Suvejooks 
8-9.juuni 2019 

8.-9. juunil 2019 toimus Kõrvemaal Ännijärvel juba 46.korda Kalevi Suvejooks. Kalevi Suvejooks on 

vanim jätkuvalt toimuv orienteerumisvõistlus Eestis. Ühtlasi on ta üks suuremaid Eesti 

orienteerumisvõistlusi.  

Sel aastal osales võistlustel ligi 400 orienteerujat nii 

Eestist kui ka naaberriikidest Soomest, Rootsist, 

Lätist, Leedust, Venemaalt. Võistlused peeti 32 

erinevas võistluskategoorias vanusele 8 eluaastat kuni 

75 eluaastat. Samuti oli avatud tillurada väikestele 

spordihuvilistele. 

Suvejooksu korraldasime koostöös Spordiklubiga 

LSF PT, kes on Suvejooksu korraldamist vedanud 

viimased 12 aastat. 

 

 

TULEMUSED 

 

 

TUL-100 
14-16.juuni 2019 

14 – 16.juunil 2019 osales Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel 200 eesti harrastusvõimlejat TUL-100 

pidustustel Helsingis. 150 võimlejat esines jäähallis 

XX Tantsupeo „Minu arm“ kavaga „Rukkirääk“. 

Lisaks osalesid võimlejad TUL-100 Galakontserdil 

Helsingi Linna teatris.  

 

Soome Töölisspordi Organisatsioon TUL tähistab 

tänavu oma 100. aastapäeva. Eesti Spordiseltsi Kalev 

ja Soome TUL-i tihe koostöö on kestnud terve 

sajandi. 

 

 
 

 

 

 

https://www.lsf.ee/Tulemused/SJ2019/finish_summa.htm
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 
 

 


