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VI Eestimaa võimlemispidu „KINGITUS“ 

Eesti Spordiselts Kalev tähistab sellel aastal oma 120-ndat juubelit suure üle-eestilise  

võimlemispeoga „Kingitus“. 

Võimlemispidu toimub 4.juulil 2021 A.Le  Coq 

Arenal. A. le Coq Arena (Lilleküla staadion) avab 

esmakordselt väravad eesti võimlejaskonnale. 

Peonädalal muutub terve jalgpallikompleks 

festivalipaigaks. Proovid toimuvad Sportland Arenal, 

Nike Arenal ning A. Le Coq Arena sisehallis. Rühmi 

ootame Tallinna 30.juuni lõunaks. Osalejad majutuvad 

Kristiine ja Kesklinna koolides. Proovid toimuvad 

30.juunist – 3.juulini ning 4.juulil on peaproov-etendus 

ja etendus.  

Saame tuttavaks lavastusgrupiga - https://voimlemispidu.ee/kingitus-2021/meeskond/ 

 

Mis tehtud ja mis teoksil: 

 

Esmakordselt on kasutusele võetud võimlemispidude koduleht. Võimlemispeo kodulehekülje 

www.voimlemispidu.ee looja ja nõustaja on Mikk Meerents Kalevi Kergejõustikukoolist. Portaali 

eesmärgiks on aidata lavastajatel ja osalejatel peole registreerida ning kiirendada peo korraldamisega 

seotud administratiivseid tegevusi. 

17-18. oktoobril toimusid edukalt  Tartus Turu 

tänava spordihoones ja Tallinnas Kalevi 

spordihallis VI Eestimaa võimlemispeo 

AKTIIVÕPPEPÄEVAD. Kohale tulnud 

rühmajuhendajad – võimlemistreenerid, 

liikumisõpetajad, tantsujuhid said “otse-õpetust” 

kavade autoritelt ja assistentidelt. Uudistati ja 

imetleti kostüümikavandeid, mis valmisid kava 

autorite ja innovaatilise disainifirma RAKETT 

vahel / kunstnik Riin Ruut ning projektijuht Kätlin Hõbemägi koostöö tulemusel.  Uuriti e-

õppematerjali kättesaadavuse võimalusi www.voimlemispidu.ee keskkonnas. Mikk 

Meerents alias “Veebmik”  oli kohal Tallinna õppepäeval, et nõustada juhendajaid peo e-uuenduste 

osas. Õppepäevi aitasid korraldada vabatahtlikud Tallinna Saksa Gümnaasiumist (õp. Mare Paist),  

võimlemistreener Tiina Ravasoo, projektijuhi abi Kai Randrüüt. Õppepäevadel osalesid teiste hulgas 20 

Kaitseliidu noorsoojuhti. 

Hetkel käib aktiivne tellimine nii riiete kui osavõtupakettide osas. Loodame, et maikuus on võimalik 

läbi viia maakondlike ülevaatusi ja jõustada rühmi kohapeal. 

Soovime kõigile palju positiivset ja ootame kõiki Tallinnasse 4.juulil võimlemispeole „Kingitus“! 

 

Võimlemine on liikumine – liikumine on elu!  

https://voimlemispidu.ee/kingitus-2021/meeskond/
http://www.voimlemispidu.ee/
http://www.voimlemispidu.ee/
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Kalevi 120 juubeliaasta spordisündmused 

24.mail möödub Eesti Spordiseltsi Kalev loomisest 120 aastat. Seoses Seltsi juubeliga 

organiseerime traditsioonilist suurt Eestimaa Võimlemispidu, mis viiakse läbi 04.juulil 2021 

Tallinnas A.Le Coq Arenal.  

ESS Kalev kutsub kõiki Kalevi liikmeid juubelit tähistama ja pidu vaatama just sellel päeval!  

Samas tähistame kõik koos kogu 2021 spordiaasta vältel Kalevi 120-ndat juubeliaastat läbi 

erinevate spordialade Kalevi meistrivõistluste läbiviimise. Ootame suure huviga teie panust 

juubeliaasta kalendrisse ja varajasi läbirääkimisi, et saaksime olla teile võimetekohaselt abiks. 

Selleks palume teie korraldatavad 2021.aasta Kalevi meistrivõistlused registreerida nii Seltsi juures 

kui vastavate Eesti spordialaliitude kalenderplaanis hiljemalt 1.märtsiks 2021.  

Meeldetuletus Kalevi MV läbiviimise korrast:  

2019. aasta 12.septembri volikogu otsusega sai kinnitatud Kalevi 

MV läbiviimise kord ja Seltsi toetus nende võistluste 

korraldamiseks. Kalevi MV läbiviimise juhendi leiate meie 

kodulehelt  http://www.eestikalev.ee/voistlussport/. Selts on 

otsustanud toetada Kalevi MV ja Kalevi lahtiste MV läbiviimist 

medalitega ja võimalusel ka Kalevi toetajate meenetega. 

Ootame aktiivset võistluste korraldamist! 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.veebruar 2021 – KOV uute spordiobjektide algandmete Eesti spordiregistrile esitamise 

tähtaeg 

 5.veebruar 2021 – Täiendkoolitus Orienteerumine toidulisandite maastikul (reaalajas 

veebiseminar) 

 6.veebruar 2021 – Täiendkoolitus Jõud: erinevate jõuvõimete arendamine erinevatel 

spordialadel 

 10.veebruar 2021 – Spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude treenerite 

tööjõukulude osaliseks katmiseks taotluste esitamise tähtaeg 
 10.veebruar 2021 – Täiendkoolitus Sport ja söömishäired: riskide mõistmine ja juhtimine (e-

kursus) 
 11.veebruar 2021 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 E-koolitus 

 11.veebruar 2021 – Täiendkoolitus Умение обучать: как эффективно передавать свои 

знания спортсмену 

 11.veebruar 2021 - E-koolitus: Esmaabi täiendkoolitus 8 tundi 

 16.veebruar 2021 - E-KOOLITUS: Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 18.veebruar 2021 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 E-koolitus 
 20.veebruar 2021 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg II kvartal 

 1.märts 2021 – Eesti spordiregistris spordiobjektide andmete uuendamise tähtaeg 
 

http://www.eestikalev.ee/voistlussport/
http://www.sport.ee/event/569/kov_uute_spordiobjektide_algandmete_eesti_spordiregistrile_esitamise_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/569/kov_uute_spordiobjektide_algandmete_eesti_spordiregistrile_esitamise_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/708/orienteerumine_toidulisandite_maastikul_reaalajas_veebiseminar
http://www.sport.ee/event/708/orienteerumine_toidulisandite_maastikul_reaalajas_veebiseminar
http://www.sport.ee/event/702/joud_erinevate_jouvoimete_arendamine_erinevatel_spordialadel
http://www.sport.ee/event/702/joud_erinevate_jouvoimete_arendamine_erinevatel_spordialadel
https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/
https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/
http://www.sport.ee/event/701/sport_ja_soomishaired_riskide_moistmine_ja_juhtimine_ekursus
http://www.sport.ee/event/701/sport_ja_soomishaired_riskide_moistmine_ja_juhtimine_ekursus
http://www.sport.ee/event/720/uldained_ekr_3__ekoolitus
http://www.sport.ee/event/710/umenie_obuchatx_kak_ffektivno_peredavatx_svoi_znaniq_sportsmenu
http://www.sport.ee/event/710/umenie_obuchatx_kak_ffektivno_peredavatx_svoi_znaniq_sportsmenu
http://www.sport.ee/event/706/ekoolitus_esmaabi_taiendkoolitus_8_tundi
http://www.sport.ee/event/705/ekoolitus_kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh
http://www.sport.ee/event/719/uldained_ekr_4__ekoolitus
http://www.sport.ee/event/567/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_ii_kvartal
http://www.sport.ee/event/568/eesti_spordiregistris_spordiobjektide_andmete_uuendamise_tahtaeg
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Toimunud ja tulevased üritused: 
  

 
XXX rahvusvaheline kiirmaleturniir “Meenutades Paul Kerest” – EDASI 
LÜKATUD! 
8-10.jaanuar 2021 

Eesti Spordiseltsi Kalev traditsiooniline rahvusvaheline 

kiir- ja välkmaleturniir “Meenutades Paul Kerest” on 

edasi lükatud. Turniir oli planeeritud läbi viia 8.-10. 

jaanuaril 2021.a. Tallinnas, Original Sokos Hotell Viru 

konverentsikeskuses, kuid lükkub koroonaviiruse 

laialdase leviku tõttu edasi.  

 

Võistluse toimumise uued kuupäevad on 10.-12. september 2021.a. 

 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 


