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Uus spordiseadus
1. märtsil 2020 jõustus uus spordiseadus koos seotud muudatustega tulumaksuseaduses, halduskoostöö
seaduses, maksukorralduse seaduses ja karistusseadustikus.
Mida on oluline teada uue spordiseaduse kohta1. Sportlasele tohib stipendiumi maksta kuni 12-kordse kuu alammäära ulatuses aastas ehk 2020.
aastal kuni 7008 eurot.
2. Loodi uus maksuvaba toetuse liik – sportlasetoetus, mida võib sportlasele maksta kuni 2-kordse kuu
alammäära ulatuses kuus kui sportlasega on sõlmitud töö või võlaõiguslik leping ja sportlasele
makstakse tasu vähemalt kuu alamäära ulatuses.
3. Sportlasele ei tohi samal ajal maksta stipendiumi ja sportlasetoetust.
4. Sportlastele luuakse erisusi võrreldes töölepingu seadusega.
5. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemist koordineerib Eesti Antidopingu ja Spordieetika
Sihtasutus.
6. Dopingukuriteo koosseis muutus detailsemaks ja karistused karmimaks.
7. Luuakse sporditulemuste andmebaas.
8. Teatud juhtudel võib sporditulemusi avalikustada ilma sportlase nõusolekuta.
Täpsem info muudatuste kohta - https://www.kul.ee/et/spordiseadus

Kalevi lahtised meistrivõistlused 2020
2020.aastal toimuvad lisaks traditsioonilistele rühmvõimlemise, trekisõidu, sõudmise ja koroona
võistlustele Kalevi lahtised meistrivõistlused poksis, castingus, maastikurattakrossis, kriteeriumisõidus,
noortetuuris, vibulaskmises, tennises, sisesõudmises ja purjetamises. Meistrivõistlused korraldavad ESS
Kalev liikmed Kalevi Jalgrattakool, Pärnu Sõudeklubi Kalev, Tallinna Kalaspordi Klubi, Kalevi Jahtklubi,
Tallinna Spordiselts Kalev, Poksiklubi Ring ja Järvakandi Vibuklubi Ilves.
5.märtsil 2020 toimunud volikogu koosolekul kinnitati Kalevi lahtiste meistrivõistluste kalenderplaan ja
medalikomplektide arv iga spordiala kohta. Kokku väljastatakse korraldajatele 157 noorte medalikomplekti
ja 106 Kalevi meistrimedali komplekti kogusumma 2200 eurot.
Kalevi lahtiste meistrivõistluste kalenderplaan 2020:
28-29.märts
28.märts
18.aprill
25.aprill
12.mai
6.juuni
10-11.juuni

poks
rühmvõimlemine Tallinnas
casting koostöös Eesti Castingu Liiduga
maastikurattakross
kriteeriumsõit
vibusport
noortetuur

Tartu
Tallinn
Tallinn

Järvakandi

27-28.juuni
16.juuli
augusti alguses
8-9.august
9.august
12.detsember

tennis
trekisõit
purjetamine
koroona
sõudmine
sisesõudmine

Tallinn
Tallinn
Pärnumaa
Pärnu

Liikumisharrastussari „Käime Koos“ alustab uut hooaega
KÄIME KOOS! on Eesti vanim kepikõndi viljelev
liikumisharrastussari, mis kutsuti ellu 1998. aastal
Eesti Spordiselts Kalev poolt.
Sellel hooajal on igaühel võimalus valida endale käimiseks sobivad etapid. Kõik, kes on osalenud hooaja
lõpuks vähemalt 10 etapil, osalevad finaaletapil peaauhinna loosis!
Miks?
E estimaa - põnevad paigad vajavad avastamist;
S inu tervis - aktiivne eluviis teeb olemise paremaks;
S õbrad - kutsu nad kaasa, saate rõõmsalt suhelda;
K alev - kingitus Eesti Spordiseltsile Kalev :)
KÄIME KOOS! etappidel on:
- stardi- ja finišikoht,
- võimalik valida endale sobiva pikkusega rada,
- käimine ajavõtuta ja võistlusmomendita,
- võimalus saada templeid IVV käimispassidesse,
- kõnni- ja matkaradadel toredad grupijuhid.
Ole hea ja registreeri end ESS Kalev kodulehel http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/ oleva lingi
kaudu. Saame teada kui palju on käimishuvilisi. Täpsemad etappide juhendid leiad ESS Kalev kodulehelt
ja FB-s 1 kuu enne etapi toimumist. Samas on avatud ka registreerimislink. NB! Eelregistreerimine lõpeb 3
päeva enne igat etappi!
Osalustasu maksmine:
- EELREGISTREERUDES - 5 €
- SAMAL PÄEVAL REGISTREERUDES - 10 €
- HOOAJA PAKETT - 50 €
Makse saaja: MTÜ Eesti Spordiselts Kalev, a/a EE252200221001173980, selgitus: oma nimi
Maksta saab ka sularahas kohapeal!
Osalustasu sisaldab: etapi ettevalmistust - info jagamine, radade kaardistus, grupijuhi teenus, IVV
osalustemplid, loosiauhinnad.
Lisatasu eest: - käimiskeppide rent, - transport,- toitlustus
Koostööpartnerid:
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid










13.märts 2020 – Eriala tasemekoolitus Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite erialane koolitus
tasemetele EKR3 ja EKR4
16.märts 2020 - Riikliku spordistipendiumi taotlemise tähtaeg
20.märts 2020 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4
20.märts 2020 – Tasemekoolitus Üldained EKR 5
31.märts 2020 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine II
kvartal
31.märts 2020 – EOK "Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvutiimi stipendiumi taotlemise tähtaeg
2.aprill 2020 - Erasmus+ avatud taotlusvoor
4.aprill 2020 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3
6.aprill 2020 – Täiendkoolitus Treeneri tee distsipliinini: ennetavad ja korrigeerivad strateegiad
aktiivse õppimise teenistuses

Toimunud ja tulevased üritused:
Kalev firmaspordi meistrivõistlused males TV3 auhindadele
27.veebruar 2020

27.veebruaril 2020 korraldas Eesti Spordiselts Kalev firmaspordi
meistrivõistlused males TV3 auhindadele. Turniir viidi läbi Paul Kerese
Malemajas ja selle võistlusega tähistati Kalevi auliikme, rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 104.
sünniaastapäeva. Osales 55 maletajat 16 firmast. Peeti nii individuaal kui ka võistkondliku arvestust.
Individuaal arvestuses saavutas esikoha Kaimar Puusepp 6 p 7-st. (Raxoest OÜ), teise koha sama
tulemusega Tambet Siemer (Trigon Experts), kuid madalamate lisanäitajatega. Kolmanda koha saavutas
Ivan Moltšanov 5,5 p.(ABB Spordiklubi),.
Naiste arvestused saavutas esikoha Tatjana Zbanova (Admiral Markets) 4p., talle järgnesid Kersti Kõrge
(Eesti Kaitsevägi) ja Bret Metsküla (Äripäev) 3 p., omavahelise kohtumise ja teise koha võitis Kersti
Kõrge.
Võistkondlikult oli parim ABB võistkond 190,5
p. kooseisus Ivan Moltšanov, Dimitri Gomon,
Igor Pantšenko, Viktor Parol ja Jevgeni
Denissov. Võistkonna arvestuses selgitati
tulemus välja 5 parima võistleja poolt
saavutatud punktide summast.
Teise koha saavutas Eesti Energia Spordiklubi
võistkond 179,5 p. kooseisus Roman Abramov,
Rein Rooni, Georgi Pitsevitš, Einar Vaino ja
Toivo Tammus.
Eesti Kaitsevägi saavutas kolmanda koha 99,5
p, kooseisus Kersti Kõrge, Janek Tammisto,
Meelis Morell, Mati Tikerpuu ja Urmo Visnapuu.

Foto: Aivar Pärtel

Fotod: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHHYj8hkkydGH%5FU&id=C2BDD6C10D203825%2133475&cid=C2BDD
6C10D203825

Järgmised Kalevi firmaspordi meistrivõistlused males leiavad aset 17.septembril 2020.a.
Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri
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III Idla päev
14.märts 2020

Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Idla Selts kutsuvad osalema III Idla
päevale, mis toimub laupäeval, 14. märts 2020 Kohila Spordihoones.
Sihtrühmad on täiskasvanud harrastajad, võimlemisrühmade
juhendajad, treenerid, Idla õpetajad ja mentorid.
AJAKAVA:
9.30 – kogunemine
10.00 – päeva avamine
10.30 – ühisvõimlemine/soojendus
10.45 – 11.30 I töötuba /kõnd ja jooks
11.45 – 12.30 II töötuba /käte ja keha plastika
12.45 – 13.30 III töötuba /Idla pall
13.30 – 14.30 lõunasöök
15.00 – 16.30 esinemised ja ülesastumised laval (laval Idla kavad Eestist – lapsed, naised, mehed ja
Rootsist. Lisaks videotervituste klipid vahele)
16.30 – 17.00 päeva lõpetamine

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises
28.märts 2020

28.märtsil 2020 toimuvad Kalevi Spordihallis (Juhkentali 12, Tallinn)
Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. Võistlused
toimuvad vastavalt 2019 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii
vabakavas kui ka vahendiga kavas.
Eelülesandmine
09.03.2020
Lõplik ülesandmine
17.03.2020
Muusika MP3 üleslaadimine
23.03.2020

Kalevi lahtised meistrivõistlused poksis
28-29.aprill 2020

28-29.märtsil 2020 peetakse Tartus Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised
meistrivõistlused poksis. Võistluste eesmärgiks on Eesti poksi 110nda aastapäeva tähistamine ja Eesti poksijate ettevalmistamine noorte
U19, juunioride U17 ja koolinoorte U15 Euroopa meistrivõistlusteks.
PROGRAMM
28.03.2020
09.00 – 11:00
15:00 – 18:00
18:00 – 20:00

meditsiiniline ülevaatus, kaalumine, loosimine
avamine, eelringid U13, U15, U17, U19
U40 eelringid

07:30 – 08:00
11:00 – 14:00

meditsiiniline ülevaatus, kaalumine
finaalid U13,U15, U17, U19, U40 ja autasustamine

29.03.2020
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33.Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses
3-4.aprill 2020

3-4.aprillil 2020 toimuvad Kalevi Spordihallis juba 33-ndat korda
Kristjan
Palusalu
mälestusvõistlused
kreeka-rooma
ja
vabamaadluses. Võistlused korraldab Eesti Spordiselts Kalev
koostöös Eesti Maadlusliiduga.
Tegemist on UWW kalendris oleva rahvusvahelise võistlusega kreeka-rooma ja vabamaadluses, mis annab
Eesti maadlejatele (noored, täiskasvanud, seeniorid, tippmaadlejad, harrastajad) võimaluse võtta mõõtu
välisvõistlejatega ning samuti saada ülevaade Eesti sisesest konkurentsist.

Kalev firmaspordi meistrivõistlused tennise paarismängus
4.aprill 2020

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 4. aprillil 2020 algusega 10.00 Tallink
Tennisekeskuses (Osmussaare 7, Tallinn) ettevõtetele suunatud
segapaarismängu tenniseturniiri, et populariseerida sportlikke eluviise, firmasporti ja tennist.
Registreerimise tähtaeg: 28.03.2020 (või kuni kohti jätkub) kirja teel aadressile firmasport@eestikalev.ee
Osalustasu: 46€ mängija kohta, mis tasutakse Eesti Spordiseltsi Kalev poolt esitatud arve alusel.
Autasustamine: kolme parimat võistkonda medalite, karikate ning esemeliste auhindadega.

Võimlemisfestival „Kauni rühiga ellu“
11.aprill 2020

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 11.aprillil 2020.a Kalevi
Spordihallis võimlemisfestivali “Kauni rühiga ellu!”. Festivali
eesmärk on arendada kauneid liikumisharjumusi, tuua uusi rühmi
võimlemise juurde ja rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega.
Eelregistreerimine toimub läbi google docs ankeedi kaudu kuni 23. märts 2020.
Nimeline registreerimine toimub google docs ankeedi kaudu kuni 30. märts 2020.

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:
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