
 

 

Lugupeetud Kalevlased! 
  

Viimane aasta on kogu ühiskonnale esitanud väljakutseid – olukord, mis peale iseseisvuse 

taastamist on sundinud meid muutma väljakujunenud harjumusi ja tavasid, tegema korrektuure 

harjumustesse ja käitumisse. Samas ei ole see midagi unikaalset ega uut, põlvkonnad enne meid on 

pidanud üle saama viirustest ja teistest tõbedest. Tavapärasest erinev olukord nõuab 

enesedistsipliini, teotahet, paindlikkust, initsiatiivi ja terveid eluviise. Spordirahvas esindab kõiki 

neid omadusi ja on eeskujuks teistele ühiskonnaliikmetele. Mul on heameel tõdeda, et Kalevlased 

on olnud avangardis, hoidnud sportlikke eluviise, viinud ellu planeeritud tegevusi ning hoidnud 

ühiskonnaliikmeid tervete ja tugevatena. Oleme olnud truud oma põhiväärtustele ja liikunud edasi 

planeeritud tegevustega. Oleme väärtustanud oma veterane, edendanud noori ning austanud 

maailmanimega Kalevlasi. See ongi Kalevlaseks olemise sisu – hoida meie ajalugu, edendada 

tulevikku ja austada aastatuhandete pikkust spordi ja sportlaste eetikat. 

Elagu Kalev ja Kalevlased! 

Meelis Kiili 

Kindralmajor 

ESS Kalev president 

 

Kalevi Spordimaja ehitus ja staadioni rekonstrueerimine 
 

Suur rõõm on teada anda, et augusti alguses saime ehitusloa uue Kalevi Spordimaja ehituseks, mis 

hakkab asendama vana klubihoonet. Seoses sellega algas kohe ka vana klubihoone lammutus. Uue 

hoone püstitamise tähtaeg on 10 kuud ning loodame Kalevi 120. juubelit tähistada juba meie uues 

spordimajas. Spordimajas ehitatakse välja riietus- ja pesuruumid, füsioterapeutide ruumid, õppeklass, 

sportlasmajutuse võimalus, Kalevi kontor ja klubiruumid spordiklubile.  

Perspektiivses spordimaja teises etapis jäävad rahastust ootama uus jõusaal, multifunktsionaalsed 

spordisaalid ja mitmesugused staadionit teenindavad laoruumid.  

3/2020 

3/2020 
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Vaatamata ehitustegevuse algusele proovime praegu jätkata laste ja harrastajate treeningutega 

niikaua kui saame kätte ka suure staadioni ehitusloa. Siis algab suure staadioni lammutus ja uue 

staadioni ehitus ning sporditegemisele tuleb sisse väike paus. Praeguse seisuga jääb ehituse algus 

suure tõenäosusega septembri lõppu või oktoobri algusesse. Staadion peaks valmis saama 2021. 

aasta suve teisel poolel ning sügisest saavad noored seal jälle rõõmsalt harjutada. 

JK Tallinna Kalevi kauaoodatud ajutine pneumohall on samuti saanud ehitusloa, mis püstitatakse 

talvisteks treeninguteks. Läbi selle saavad jalgpallurid oluliselt parendada oma sügis/talviste 

treeningute kvaliteeti. 

Jääme rõõmsalt ootama uute hoonete kerkimist ja staadioni renoveerimist. Edu ehitajatele! 

 

Aleksander Tammert 

juhatuse liige 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 10.september 2020 - EOK ja Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusstipendiumite konkurss 

tippsportlastele 2020/2021 sügissemestriks 

 11.september 2020 – Tasemekoolitus Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite erialane 

koolitus tasemetele EKR3 ja EKR4 

 11.september 2020 – Täiendkoolitus Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste 

lastega ja harjutusvara 

 11.september 2020 – Täienduskoolitus "Sportlase söömiskäitumine" 

 12.september 2020 – Täiendkoolitus Füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia 

 14.september 2020 – Tasemekoolitus Eesti Võimlemisliidu baaskoolitused EKR 3 tasemele 

 15.september 2020 - E-KOOLITUS: Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 18.september 2020 – Täiendkoolitus Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine 

 23-30.september 2020 – Euroopa Spordinädal 

 24.september 2020 - E-KOOLITUS: Esmaabi täiendkoolitus 8 tundi 

 30.september 2020 – Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest 

teavitamine 2020 IV kvartal 

 

https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/haridusstipendiumite-konkurss-tippsportlastele-2020-2021-sugissemestriks
https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/haridusstipendiumite-konkurss-tippsportlastele-2020-2021-sugissemestriks
http://www.sport.ee/event/643/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/643/kulturismi_fitnessi_ja_jousaalitreenerite_erialane_koolitus_tasemetele_ekr3_ja_ekr4
http://www.sport.ee/event/655/lugu_liigutuse_taga__liikumistegevus_eelkooliealiste_lastega_ja_harjutusvara
http://www.sport.ee/event/655/lugu_liigutuse_taga__liikumistegevus_eelkooliealiste_lastega_ja_harjutusvara
https://rahvatervis.ee/kursused/sportlase-s66misk2itumine-3/
http://www.sport.ee/event/644/fusioloogia_ja_funktsionaalne_anatoomia
http://www.sport.ee/event/628/eesti_voimlemisliidu_baaskoolitused_ekr_3_tasemele
http://www.sport.ee/event/666/ekoolitus_kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh
http://www.sport.ee/event/657/vaimne_tervis_spordis__rohkem_kui_hairete_puudumine
https://spordinadal.ee/
http://www.sport.ee/event/669/ekoolitus_esmaabi_taiendkoolitus_8_tundi_
http://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2020_iv_kvartal
http://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2020_iv_kvartal
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 31.oktoober 2020 - Majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtaeg 

 31.oktoober 2020 - Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti spordiregistris 

 31.oktoober 2020 - Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2021 aastaks 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 
  

Kalevi lahtised meistrivõistlused noortetuur jalgrattasõidus 
10-11. juuni 2020 

VI Kalevi Noortetuur toimus sel aastal 10-11.juunil Lillepis ja 

Pirital. I etapi pikkuseks oli 2,5 kilomeetrit,  II etapi pikkuseks 

Lillepi pargi ringrajal 25 kilomeetrit, III etapi pikkuseks 2,5 

kilomeetrit eraldistardist ja IV etapp toimus jooksuna 1,2 

kilomeetrisel rajal. 

Kokkuvõttes saavutas Kalevi Jalgrattakool meeskondlikult tubli 3. koha. Meeskonda kuulusid: 

Oliver Mätik, Peeter Tsanev, Rico Soots, Linda Lensment ja Zlata Bronishevskaja. Individuaalselt 

oli kalevlastest parim Oliver Mätik 9. kohal. Tuuri noorim rattur Kaarel Laansoo kuulus Kalevi 

Jalgrattakooli ridadesse ning kuigi olles kõige noorem polnud ta sugugi kõige viimane. 

Tuuri jäädvustas piltidesse Elise-Irene Lensment: 

https://eliseirenelensment.wixsite.com/portofio/kalevi-

noortetuut?fbclid=IwAR0FB8QueG35uVxZYLZlwyZ10C0Fl1swvp71vluH-dydxcqk14wa9SoVKCI 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused tennise paarismängus 
28.juuni 2020 

Pühapäeval, 28. juunil toimus Tallinna Kalevi Tenniseklubis 

traditsiooniline Eesti Spordiseltsi Kalev firmaspordi 

tenniseturniir paarismängus, kus osales kokku rekordilised 23 

võistluspaari 17 ettevõttest. Võisteldi kahes kategoorias – 

meespaarid ja segapaarid. 

Meespaaridest olid edukaimad Sven Vismann 

ja Raul Liinev Telia Spordiklubist, kes 

alistasid finaalis Eesti Energia Spordiklubi 

esindajad Margus Kase ja Rein Rooni 

numbritega 8:3.Kolmanda koha mängus 

alistasid Merko Ehitus Eesti esindajad Marko 

Pajos ja Alar Lagus tulemusega 8:3 EASi 

esinduse Oliver Rätsep-Allan Dobrõsh. 

Segapaaride turniiril osales kokku 15 

võistluspaari ja edukaim neist oli Ericssoni 

esindus Liisi Koppel – Kristjan Abakanov, kes 

alistasid finaalis tulemusega 7:4 Luminori 

võistluspaari Eva Nei-Andrei Mitt.  

 

http://www.sport.ee/event/319/majandusaasta_aruande_ariregistrile_esitamise_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/320/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine_eesti_spordiregistris
http://www.sport.ee/event/665/treenerite_toojoukulude_toetuse_taotlemine_2021_aastaks
http://www.eestikalev.ee/event/kalevi-lahtised-meistrivoistlused-noortetuur-jalgrattasoidus/
https://eliseirenelensment.wixsite.com/portofio/kalevi-noortetuut?fbclid=IwAR2GtBXB94qptz9kH3NIm8Qn6RWjbrVUX0NkYG5hcEIRGeyR-PWStU2JI6U
https://eliseirenelensment.wixsite.com/portofio/kalevi-noortetuut?fbclid=IwAR2GtBXB94qptz9kH3NIm8Qn6RWjbrVUX0NkYG5hcEIRGeyR-PWStU2JI6U
http://www.eestikalev.ee/event/kalev-firmaspordi-meistrivoistlused-tennise-paarismangus-2/
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Pronksiheitluses alistasid Nordecon Betooni mängijad Alina Olivson-Magnus Velling numbritega 

6:5 Elisa Spordiklubi võistluspaari Karin Kanepi-Mikk Mikker. 

Kokku osales võistlustel 17 ettevõtet ja võitjana väljus Eesti Energia Spordiklubi. 

 

Mehed 28.06.2020 (Tulemused) 

 

MIX 28.06.2020 (Tulemused) 

 

Ettevõtete Tabel 
  

 

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas 
8-9.august 2020 

8-9.augustil 2020 toimusid Pärnumaal Sauga Spordisaalis Kalevi lahtised 

meistrivõistlused koroonas. Võistlusest võttis osa 29 sportlast, kokku 5 

võistkonda Pärnumaalt, Harjumaalt, Saaremaalt, Lääne-Virumaalt ja 

Raplamaalt. Üksikmängus võitis Andrea Uustulnd, segapaaride arvestuses 

tulid esikohale Helena Tann ja Styven Kuntson ning võistkondlikus 

arvestuses võitis Pärnu maakond. Meespaaride arvestuses olid parimad Harri 

Tiik ja Heino Merilaine ning naispaaride arvestuses Urve Reetamm ja 

Tatjana Osokina. 

Tulemused: http://koroona.ee/tulemused/2020/kalev2020ind.htm 

VI Eestimaa võimlemispeo „Kingitus“ lavastusgrupi seminar 
17.august 2020 

Esmaspäeval, 17.augustil 2020 sai Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 

kokku nooruslik ja kogemustega võimlemispeo tiim: kunstiline juht 

Kai Esna ja tema “parem käsi” Anu Nõmm, helilooja Toomas Voll ja 

dirigent Peeter Saan, kavade autorid ja assistendid, peakorraldaja Lembe Laas (abid Anneli Saarma 

ja Tiina Ravasoo).  

Kavade autorid esitlesid oma loomingut – videoklippe ja disainielemente valminud 

staadionikavadest. Peo kunstiline juht Kai Esna, tunnustatud staadionipidude spetsialistid Riina 

Voolpriit, Sirje Eomõis ja helilooja Toomas Voll andsid kava autoritele tagasisidet, soovitusi ja 

näpunäiteid. Üheskoos lihviti ja muudeti kvaliteetsemaks peo ühisloomingut.  

Suur peovanker on veerema pandud – valmimas on kingitus meile kõigile. 

https://voimlemispidu.ee/ 

              

                     KINGITUS ON ELU ISE. 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2020/06/Mehed-28.06.2020-Tulemused.xls
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2020/06/MIX-28.06.2020-Tulemused.xls
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2020/06/Ettev%C3%B5tete-Tabel-2.xlsx
http://www.eestikalev.ee/event/kalevi-lahtised-mv-aerutamises/
http://koroona.ee/tulemused/2020/kalev2020ind.htm
https://voimlemispidu.ee/
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2020/06/Ettev%C3%B5tete-Tabel.xlsx
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XXI Tallinna võimlemispeo proovid ja etendus 
12-13. ja 18-20.september 2020 

Maikuus toimuma pidanud ja koroonaepideemia tõttu edasi lükatud 

Tallinna võimlemispidu toimub 

pühapäeval, 20.septembril. Pidu 

on avapauguks Euroopa Spordinädalale, mis toimub 23-

30.september 2020. Eraldi ülevaatusi ei  tule, küll aga on Pirita 

Spordikeskuses planeeritud rohkem ühisproove, et kõigil osalejatel 

kava meelde tuletada ja peoks kenasti selgeks saada. 

Nii nagu spordinädala eesmärk, on ka Eesti Spordiseltsi Kalev 

eesmärk läbi liikumise ja spordi pakkuda võimalikult paljudele 

noortele ja täiskasvanutele positiivseid elamusi ning innustada neid 

liikumisharrastustega regulaarselt tegelema. 

http://www.eestikalev.ee/uudised/xxi-tallinna-voimlemispeo-nelikvae-

maagia/  

 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males 
17.september 2020 

17.septembril 2020 korraldab Eesti Spordiselts Kalev 

firmaspordi meistrivõistlused males. Võistluse eesmärgiks on 

pakkuda firmasportlastele võimalust kohtuda omavahel males 

ning välja selgitada parimad maletajad ja võistkonnad. Turniir 

viiakse läbi 17.09.2020.a. kella 16:00-22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn). 

Võistlusklassid - naised, mehed, firmade võistkonnad (arvesse läheb 4. parima tulemuse saavutanu 

võistleja punktisumma). Juhul kui firma võistlejaid on enam kui 4, moodustavad madalamatele 

kohtadele tulnud võistlejad firma II võistkonna. Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad 

kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda 

omavahel. 

Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE 

reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale 

partii lõpuni. 

XXI kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks 
24.september 2020 

Neljapäeval, 24. septembril 2020 antakse Viimsi mõisa õuelt lähe 

XXI Kindral Laidoneri olümpiateatejooksule, mis on kutsutud 

looma vaimset sidet kunagiste ja tänaste põlvkondade vahel – 

ühendades vabaduse sõnumi olümpia-aatega.  

Jooks toimub traditsiooniliselt Viimsi mõisapargis – kindral Laidoneri kunagises kodus. Jooksurada 

kulgeb ühtlasi mööda Karulaugu terviserada.  Võistluse täpne juhend leidub ja osavõtuks 

registreerimine toimub Eesti Spordiseltsi Kalev kodulehel:  http://www.eestikalev.ee/   

Kell 14.15 tervitavad jooksjaid Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, Eesti 

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Võistlejad asuvad 

lähtejoonele kell 15.00.  

http://www.eestikalev.ee/uudised/xxi-tallinna-voimlemispeo-nelikvae-maagia/
http://www.eestikalev.ee/uudised/xxi-tallinna-voimlemispeo-nelikvae-maagia/
http://www.eestikalev.ee/event/kalev-firmaspordi-meistrivoistlused-tennise-paarismangus-2/
http://www.eestikalev.ee/
https://mil.ee/kontakt/martin-herem/
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Võistkonnad on kaheksaliikmelised. Iga osaleja läbib 650 - 750 meetrit. Auhindu jagatakse viies 

erinevas võistlusklassis – kaitseväe ja kaitseliidu, põhikooliealiste õpilaste, gümnaasiumiealiste 

poiste ning eraldi tüdrukute, samuti sõpruskondade (korporatsioonid, spordiklubid) võistkondadele. 

Iga võistlusklassi võitjat autasustatakse karikaga. Teatejooksu üldarvestuse kiireim võistkond pälvib 

rändkarika. Kiireima ringi jooksjad saavad eriauhinna. 

Olümpiateatejooksu korraldab Eesti spordiselts Kalev traditsiooniliselt koostöös Kindral Johan 

Laidoneri Seltsi, Eesti Kaitseväe  ja Viimsi vallaga. 

VI Eestimaa Võimlemispeo kavade õpetamise seminarid Lõuna- ja Põhja- 

Eestis 
17-18.oktoober 2020 

Võimlemispeo loomevanker on taas veerema hakanud – seekord 

juba VI Eestimaa võimlemispeo poole. Eestimaa võimlemispeo 

pealavastaja koos meeskonnaga ootab kõiki juhendajaid aktiivõppe 

päevale 17. oktoobril Tartusse ja 18. oktoobril Tallinnasse. 

Aktiivõppe päeval saab vastused küsimustele: 

 Millest seekordne võimlemispidu räägib ja milliseid väärtussõnumeid kannab? 

 Kes pidu teevad ja millised saavad olema kavad? 

 Mis ootab ees võimlemispeo protsessis osalevaid rühmi? 

 Millal ilmuvad õppematerjalid? 

Lõuna-Eesti 17. oktoober 2020 kell 9.00 Tartu. Toimumiskoht: Turu tn Spordihoone (Turu tn 8) 

Põhja-Eesti 18. Oktoober 2020 kell 9.00 Tallinn. Toimumiskoht: Kalevi Spordihall (Juhkentali 

12,) 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/event/vi-eestimaa-voimlemispeo-kavade-opetamise-louna-eesti-seminar/

