
2019 a. CSIT kongress, Noorte Liidrite programm, 2021.a CSIT Maailmamängud 
 

15.-20. oktoobril esindasin Eesti Spordiseltsi Kalev 41. CSIT Kongressil Euroopa ajaloohällis Roomas, 

Itaalias. 41. Kongressi raames valiti CSIT-i presidendiks järgnevaks neljaks aastaks Bruno Molea, kes on 

ühtlasi CSIT liikmesorganisatsiooni Itaalia AICS juht, Itaalia parlamendi liige ja endine profijalgpallur. 

Samuti kinnitati 7. CSIT Maailmamängude toimumispaigaks Zagreb, HORVAATIA, mis leiab aset  13.-

18. juuli 2021. 

Kongressi programmis võtsin osa tehnilise spordikomisjoni töörühma tööst, kus tehti analüüs 2019. aastal 

6. CSIT Maailmamängude spordivõistluste läbiviimise tugevustest ja nõrkustest. Meenutame, et Kalevi 

esindus tõi nendelt mängudelt koju ühe hõbe- ja kaks pronksmedalit. 2019 mängude kajastus ja tulemused 

on kättesaadavad: https://2019.csit-world-sports-games.com/. 

Kalevlaste jaoks on väga heaks märgiks CSIT Võimlemise tehnilise töörühma taaskäivitamine, kus tehti 

inventuur populaarsetest võimlemisaladest ja neid praktiseerivatest liikmetest. Ühtlasi kutsutakse enne 

Zagrebi Maailmamänge proovikivina ellu ka CSIT 2020 MV Võimlemises, mis leiavad aset 2-8. november 

2020 Cesena Itaalias. Planeeritavad võistlusalad on Team Gym, rühmvõimlemine, iluvõimlemine, 

sportvõimlemine ja Rope skipping. 

41.Kongressi raames sai lõpu pool aastat väldanud 

CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide 

koolitusprogramm, mille läbisid edukalt meie viis 

noort kalevlast- Eliise Abel VK Jaanikast, 

Angeliina Semjonova SK Trefoilist, Hannali 

Pihlamägi VK Piruettist, Mikk Meerents Tallinna 

Kalevi Kergejõustikukoolist ja Daniel Kozelski 

Kalevi Jalgrattakoolist. Pildil on meie noored liidrid 

koos oma koolitust tõendavate diplomitega. 

Programmi käigus saadi headeks sõpradeks 

Kataloonia, Itaalia ja Soome eakaaslastega, läbides 

ühiseid õppeprogramme ja veetes vaba aega.  

Heaks uudiseks kalevlastele on see, et CSIT on 

saanud Euroopa Komisjonilt rahastuse CSIT Noorte 

liidrite ja spordijuhtide koolitusprogrammi jätkamiseks ja noored kalevlased saavad uuesti kandideerida 

sellesse programmi osalema. Kandideerimisest informeerime teid lähemalt, kui programmi ajakava on 

paika loksunud.  

 

Peatse kuulmiseni, 

 

Aleksander Tammert  

Juhatuse liige 

 

 

https://2019.csit-world-sports-games.com/
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Kalevi parimate sportlaste ja treeneri kandidaatide esitamine  
 

2019.aasta on lõppemas ning aeg teha kokkuvõtteid möödunud spordiaasta kohta. Igal aastal on Kalevi 

liikmed üheskoos enda seast valinud aasta parimad sportlased ja treeneri. 

Ootame ka sel aastal kõigepealt liikmete ettepanekuid kandidaatide kohta kuni 13.detsember 2019 k.a.  

Kandidaatide esitamisel palume lisada ka sportlase saavutused 2019.aastal. 

 

Kategooriad: 

aasta meessportlane 

aasta naissportlane 

aasta noorsportlane (sünniaastaga 1999 või hiljem) 

aasta võistkond 

aasta veteransportlane 

aasta treener 

 

Kõik esitatud kandidaadid märgitakse ankeedile, mis saadetakse Kalevi liikmetele välja 16.detsembril 

2019. Parimad valitakse nagu tavaliselt enim hääli saanud tulemuste põhjal. 

 

MEELDETULETUS: Kutse – Kaitseliidu suurlaager Spekter 2020 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid kutsuvad meie organisatsiooni lapsi osalema suvises suurlaagris 

„Spekter“.  

Laager toimub 06.07-10.07.2020 Valgamaal. Kalevist oodatakse osalema 20 noort koos kahe täiskasvanud 

saatjaga.  

 

Täpsema info laagri kohta leiate SIIT. 

Huvist laagris osalemise vastu andke palun teada e-posti aadressil info@eestikalev.ee. 

 

Kalevi lahtiste meistrivõistluste registreerimine Seltsi kalenderplaanis 
 

Tuletame meelde, et ootame kõiki liikmesklubisid korraldama Kalevi 

lahtiseid meistrivõistlusi erinevatel spordialadel. Selleks palume 

2020.aastal korraldatavad meistrivõistlused registreerida kuni 

1.detsembrini 2019 Seltsi kalenderplaanis. Kõiki kalenderplaanis 

olevaid võistlusi toetab Selts medalitega ja samuti Kalevi toetajate 

meenetega. Samuti on plaanis toetada kokkuleppel ka Kalevi noorte 

MV läbiviimist medalite ja meenetega. 

Täpsema juhendi Kalevi MV läbiviimiseks leiate Kalevi kodulehelt - 

http://www.eestikalev.ee/voistlussport/.  

Võistluste info palume saata e-postiaadressile info@eestikalev.ee.  

Ootame aktiivset võistluste korraldamist! 

 
 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/11/Spordiselt_Kalev_kutse_Spekter.pdf
mailto:info@eestikalev.ee.
http://www.eestikalev.ee/voistlussport/
mailto:info@eestikalev.ee
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 10.november 2019 – Täiendkoolitus Toidulisandid ja doping spordis 

 12.november 2019 – Täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult" Terve keha ja vaimse tasakaalu 

saavutamine jooga abil 

 16-17.november 2019 – Täiendkoolitus Jõusaalialane täiendkoolitus erinevate spordialade 

treeneritele 

 19.november 2019 – Täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult" Südame ja spordi vastastikune 

mõju 

 19-20.november 2019 Täiendkoolitus Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 20.november 2019 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg tuleva aasta I kvartal 

 21.november 2019 – Täiendkoolitus Keskendumine spordis: oskus, mis vajab eraldi tähelepanu! 

 22.november 2019 – Täiendkoolitus Сфокусированность в спорте: навык, который требует 

особого внимания 

 22.november 2019 – Täiendkoolitus Harjutusvara ja nõuanded ülekoormusvigastuste vältimiseks 

treenitavatel 

 22.november 2019 - EOK treenerite kutsekomisjon 

 26.november 2019 – Koolitusseminar Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning 

vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel 

 26.november 2019 – Täiendkoolitus Loengusari "Treeni Teadlikult" Haigused, taastumine ja 

sportimine 

 29.november 2019 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 

 1.detsember 2019 – Kalevi meistrivõistluste 2020 registreerimise tähtaeg 

 3.detsember 2019 - EOK Esindajate kogu 

 13.detsember 2019 – Kalevi 2019 a. parimate sportlaste ja treenerite kandidaatide esitamine 

 16. - 31.detsember 2019 – Kalevi 2019 a. parimate sportlaste ja treenerite valimine 

 18.detsember 2019 – EOK 2019 rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalistide vastuvõtt 

 4.jaanuar 2020 - Gala "Spordiaasta Tähed" Alexela kontserdimajas 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused lauatennises 
12.oktoober 2019 

12.oktoobril 2019 toimusid Kristiine Spordihallis juba neljandat korda Kalev 

firmaspordi meistrivõistlused lauatennises. Iga aastaga ainult suuremat 

populaarsust kogunud firmaspordi võistlusel osales kokku 81 lauatennisisti. Eraldi toimus võistlus 

paarismängus 18 paari osavõtul. 

Meeste võistlusklassis tuli esimeseks Margus Pajuste ettevõttest Federal Express Corporation. Meeste 40+ 

vanuseklassis võitis esikoha Alvar Niglas Telia Spordiklubist. Naiste arvestuses tuli võitjaks Mari Marks 

Sister OÜ-st ja naiste 40+ arvestuses Piret Kummel Telia Spordiklubist. Paarismängus võidutsesid Piret 

Kummel ja Alvar Niglas Telia Spordiklubist. Ettevõtete arvestuses saavutas esikoha Proekspert, teise koha 

Monese Sport ja kolmanda koha Telema AS. 

 

http://www.sport.ee/event/510/toidulisandid_ja_doping_spordis_
http://www.sport.ee/event/532/loengusari_treeni_teadlikult_terve_keha_ja_vaimse_tasakaalu_saavutamine_jooga_abil
http://www.sport.ee/event/532/loengusari_treeni_teadlikult_terve_keha_ja_vaimse_tasakaalu_saavutamine_jooga_abil
http://www.sport.ee/event/512/jousaalialane_taiendkoolitus_erinevate_spordialade_treeneritele_
http://www.sport.ee/event/512/jousaalialane_taiendkoolitus_erinevate_spordialade_treeneritele_
http://www.sport.ee/event/533/loengusari_treeni_teadlikult_sudame_ja_spordi_vastastikune_moju
http://www.sport.ee/event/533/loengusari_treeni_teadlikult_sudame_ja_spordi_vastastikune_moju
http://www.sport.ee/event/516/kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh
http://www.sport.ee/event/17/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_tuleva_aasta_i_kvartal
http://www.sport.ee/event/541/keskendumine_spordis_oskus_mis_vajab_eraldi_tahelepanu
http://www.sport.ee/event/542/sfokusirovannostx_v_sporte_navk_kotorj_trebuet_osobogo_vnimaniq
http://www.sport.ee/event/542/sfokusirovannostx_v_sporte_navk_kotorj_trebuet_osobogo_vnimaniq
http://www.sport.ee/event/543/harjutusvara_ja_nouanded_ulekoormusvigastuste_valtimiseks_treenitavatel
http://www.sport.ee/event/543/harjutusvara_ja_nouanded_ulekoormusvigastuste_valtimiseks_treenitavatel
http://www.sport.ee/event/553/eok_treenerite_kutsekomisjon
http://www.sport.ee/event/552/terve_spordi_eest_treeneri_ja_spordiorganisatsiooni_roll_ning_vastutus_vaarkohtlemise_ennetamisel_ja_sekkumisel
http://www.sport.ee/event/552/terve_spordi_eest_treeneri_ja_spordiorganisatsiooni_roll_ning_vastutus_vaarkohtlemise_ennetamisel_ja_sekkumisel
http://www.sport.ee/event/534/loengusari_treeni_teadlikult_haigused_taastumine_ja_sportimine
http://www.sport.ee/event/534/loengusari_treeni_teadlikult_haigused_taastumine_ja_sportimine
http://www.sport.ee/event/483/uldained_ekr_4
http://www.sport.ee/event/407/gala_spordiaasta_tahed
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Täpsemad tulemused: 

Tulemused MEHED 

Tulemused MEHED40 

Tulemused NAISED 

Tulemused NAISED40 

Tulemused PAAR 

Ettevõtete punktitabel 2019 

IVV Tervisespordi Olümpiaad Prantsusmaal 
12-19.oktoober 2019 

12.-19.oktoobril 2019 osalesid eestlased Tervisespordi Olümpiaadil Lõuna – Prantsusmaal. Olümpiaadile 

oli saabunud osalejaid 26 riigist kokku 2500 käijaga. 

Eesti delegatsioon oli suuruselt auväärsel teisel kohal. 

Ainult belglased edestasid meid oma 400 osalejaga. 

Eestlaste delegatsiooni noorim liige oli 28-aastane ja 

väärikam liige 80-aastane. Delegatsiooni koosseisus oli 

19 meest ja 79 naist. Jõudes  Lõuna-Prantsusmaale 

tervitas meid  ees suviste soojakraadidega imekaunis 

Nice linn. Lisaks Nice linnale sai reisiprogrammi 

lisatud Monaco ja loomulikult külastatud Monte Carlo 

linnaosas oleva kuulsat kasiinot.  

Edasi viis meie teekond juba mööda kaunist Lõuna-Prantsusmaa 

teed pidi Aix en Provances Tervisespordi Olümpiaadile. Iga 

päev  oli käijatel  võimalus valida erinevate distantside vahel 

alates 6 km kuni maratonini ehk 50 km välja. Olümpiaadi kavas 

oli ka ujumine Olümpia ujulas erinevate distantsidega alates 100 

m kuni 1000m. Võimalus oli ka linna keskel asuvas pargis 

mängida petangi. Käimisrajad  ja jalgrattasõit olid viidud 

erinevatesse piirkondadesse. Näiteks oli võimalik  sõita 40 km 

eemal olevasse veiniistandusse või nautida linnakõndi.  

Kindlasti jääb kõigile meelde looduskaunis laguuni kõnd, mis oli tõeline katsumus teatud rajalõigul oma 

järsu ja kivise seinaga. Osa tublimaid käijaid jõudis ära käia ka Marseille’s, mis oli vaid 40 minuti 

bussisõidu kaugusel Provancesist. Kaheksa  teguderohket päeva täis päikesepaistet ja tulvil emotsioone 

möödus linnulennul.  

2021.aastal toimub järgmine Tervisespordi Olümpiaad Lõuna –Koreas, Seoulis. 

Võimlemise reklaamüritus “Värskete meretuulte linn” Sillamäel 
1.-2.november 2019 

1.-2. novembril toimus Sillamäel harrastusvõimlemise festival "Värskete meretuulte linn", millest võtsid 

osa Ida-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Tartu 

harrastusvõimlejate rühmad. Festivalil  esines  kokku 200 

võimlejat 27 põneva kavaga.  Kõige suurema esinejate 

arvuga osales festivalil Kalevi liikmesklubi Spordiklubi 

Trefoil, kes tõi välja 46 akrovõimlejat. Lisaks 

akrovõimlejatele võis festivalil  näha  iluvõimlejaid, sport 

aeroobikuid, rühmvõimlejaid, harrastusvõimlejaid, Team 

Gym võistkonda ja Ernst Idla naisvõimlejaid. Kõige 

nooremad esinejad olid Sillamäe Ulei Huvikeskuse 4- kuni 

6-aastased lapsed. Festivali lõppu jäid kaunistama Idla Eesti Seltsi  naisvõimlejad. Festivali korraldas Eesti 

Spordiselts Kalev koostöös Sillamäe linnavalitsuse ja Sillamäe spordiklubiga Kalev. 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Tulemused-MEHED.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Tulemused-MEHED40.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Tulemused-NAISED.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Tulemused-NAISED40.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Tulemused-PAAR.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/09/Ettev%C3%B5tete-punktitabel-2019.pdf
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1.novembril toimus Sillamäe Spordikompleksis Kalev koolituspäev. Kohalikud treenerid, kehalise 

kasvatuse õpetajad ja lasteaedade liikumisjuhid said ennast täiendada mudilaste tunnis. Tunni viis läbi 

Spordiklubi Fööniksi peatreener Tatjana Semtsenkova. Tund oli nii praktiline kui teoreetiline. Kõikidel 

juhendajatel oli võimalus võtta kaasa lapsed, kelle peal harjutused ette näidati. Tunnis osales 30 juhendajat 

Ida-Virumaalt. Seminari ülesehituselt otsustasime lisada järgmise  lõõgastava tunni juhendajatele ja 

suunasime kõik koolitusel osalenud vesiaeroobikasse. Tunni viis läbi Võimlemisklubi Rütmika treener 

Sirje Eomõis. Koolituspäeva viimane akrobaatikatund 

koosnes kahest osast, esimene pool oli suunatud 

mudilastele ja algklassidele ning teine pool üldkehaline 

ettevalmistus ehk ÜKE ja akrobaatika soojenduses. 

Akrobaatika tunni viisid läbi Spordiklubi peatreener Olga 

Gogoladze koos  klubi  sportlase Vlad Semjonoviga. 

Akrotundi  kaasasime Sillamäe Kergejõustikukooli Kalev 

õpilased ja teise akro tundi Sillamäe Klubi Kalev 

iluvõimlejad, kelle peal tunni praktilised harjutused ette 

näidati. Tunnid andsid positiivse tagasiside nii õpilastele 

kui juhendajatele. 
Sillamäe Spordiklubi Kalev noored iluvõimlejad võitsid  

seminari juhendajate loosis Spordiklubi Trefoil Jumping pargi külastuse. 

Ujumisvõistlus „Kalev Open 2019“ 
2.-3.november 2019 

Laupäeval ja pühapäeval toimunud ligi 400 osavõtjaga Kalev 

Open lõppes Kalevi Ujumiskooli ujujatele suurepäraselt. Kahe 

päeva jooksul võideti 40 medalit ja ujuti neli Eesti rekordit, 

saavutades medalitabelis ülekaalukalt esikoht. 

Tallinnas Sõle Spordikeskuses toimunud kahepäevase võistluse 

edukaim ujuja 12-aastane Eneli Jefimova võitis kolm rinnuliujumise ja kaks kompleksujumise finaali. 

Teise võistluspäeva kõige vingem esitus sündis viimasel alal, kus Kertu Kaare, Eneli Jefimova, Mariangela 

Boitšuk, Marie Toompuu ründasid 4x50m vabalt Eesti juunioride tippmarki 1.46,80, mis  alistati kõige 

napimalt ehk 0,01 sekundiga.  

Võistluste tulemused leiad SIIT. 

XXIX rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul Kerest“ 
10.-12.jaanuar 2020 

7.jaanuaril 2020 möödub 104 aastat Eesti XX sajandi sportlaseks nimetatud 

male suurmeister Paul Kerese sünnist. Kiirmaleturniiriga tähistatakse maailma 

ühe male suurkuju 104ndat sünniaastapäeva.  ESS Kalev kutsub 29ndat korda 

maletajaid üle maailma osalema ja hoidma Paul Kerese pärandit korraldataval 

mälestusturniiril. Paul Keres esindas maleturniiridel Kalevi Seltsi ning 1964nda 

aasta jaanuaris omistati talle aukalevlase tiitel. 

Turniir toimub 10.-12.jaanuaril 2020 Tallinnas, Original Sokos Hotell Viru 

konverentsikeskuses. Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis 11 vooruga. 

Ajakontroll on 15 + 15 min. partiile, + 5 sekundit igale käigule. Turniiril 

kehtivad FIDE reeglid.  Võistlusel ei rakendata nulltolerantsi. Korraldajad 

jätavad endale õiguse kontrollida mängijaid vastavalt FIDE juhistele pettustega võitlemiseks. 

Osavõtuõigus on kõigil maletajatel, kes registreeruvad võistlustele hiljemalt 06.01.2020 ning tasuvad 

selleks kuupäevaks osavõtumaksu. Turniiri auhinnafond on 8 000 eurot.  

https://ujumiskool.ee/tulemused/kalev-open-2019/
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 
 

 


