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Soovime kalevlastele uueks hooajaks
palju kordaminekuid!
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27.-28. veebruaril peetud kergejõustiku Eesti talvistel meitrivõistlustel said kalevlased neli  
meistritiitlit: Eesti meistriks tulid Ksenija Balta, Keiso Pedriks, Kristella Jurkatamm ja Karl  
Lumi.Võistluste staar oli Balta, kes püstitas 60 m jooksus 7,29-ga Eesti rekordi. 60 m tõkke-
jooksus püstitasid nii Pedriks (7,93), kui Jurkatamm (8,61) isikliku rekordi. Mikk Meerents 
tõi samal distantsil Kalevile lisaks pronksmedali, läbides distantsi 8,11-ga, mis on samuti  
tema isiklik rekord.Kõrgushüppes said kalevlased kaksikvõidu: juba kuuenda talvise  
meistritiitli saanud Karl Lumi hüppas seekord 2.16 ja talle järgnes 2.13-ga Meerents.

Lisainfot kalevlaste esinemiste kohta saad kergejõustikukooli koduleheküljelt: www.kalevkjk.ee
Jälgi Eesti kergejõustikku: www.facebook.com/kergejoustik , www.ekjl.ee

Fotod: Marko MUMM / Eesti Kergejõustikuliit

Kristella Jurkatamm (keskel) jätkab
28 korda Eesti meistriks tulnud vana-
isa Kalju eeskujul peretraditsioone.

Ksenija Balta üllatas Eesti
rekordiga ka iseennast.

Fotoreportaaž

Karl Lumi hoiab Kalevi
au jätkuvalt kõrgel. 

Isikliku rekordiga meistriks tulnud
Keiso Pedriks(keskel) kordas ühtlasi 
Eesti noorsooklassi rekordit.
Paremal kolmanda koha saanud 
Mikk Meerents.

Kalevlastele neli
meistritiitlit
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Võistlused avas Eesti Maadlusveteranide
Ühenduse juht Vladimir Panov.

Fotoreportaaž

TLÜ/Kalev teel 
medalimägudele
Korvpallimeeskond TLÜ/Kalev on tänavu näidanud väga 
head hoogu, saavutades Alexela korvpalli meistriliiga 
põhiturniiril kolmanda koha ja saades veerandfinaalis 
vastaseks Pärnu Sadama.

Thomas Droney

Kalevi üheks liidriks on kerkinud sel 
hooajal keskmiselt 20,2 punkti toonud 
kanadalane Johnny Berhanemeskel.

Vanameister Kaido Saks on 
jätkuvalt TLÜ/Kalevi tugitala

TLÜ/Kalev jättis jaanuari lõpus ajutiselt hüvasti remonti 
läinud Kalevi Spordihalliga, et 2017. aasta sügisel juba 
täielikult renoveeritud spordipühamusse naasta.

Palusalu spordikool 
mälestas maadluslegendi

Tallinna Spordiseltsi Kalev, Kristjan Palusalu Spordikool, korraldas 5. märtsil arvult juba 28.  
korda maadluslegendi Kristjan Palusalu mälestuseks rahvusvahelise noortevõistluse kreeka- 
rooma maadluses.18s kehakaalus peetud võistlustel osalesid Eesti noorte kõrval ka Läti noored.

Loe võistlustest pikemalt LK 30

Fotod : Maria KILK

Fotod: Siim SEMISKAR (facebook.com/spordifotograaf)
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Uudised

Liisi Rist liigub olümpia 
pileti suunas
Kalevi Jalgrattakooli neiud Daisi Rist, Ele ja 
Ebe Siimson ning kooli endine õpilane Liisi 
Rist võistlesid märtsi alguses kuueliikmelise 
Eesti naiskonna koosseisus UCI 1.2 kategooria 
ühepäevasõitudel, mida kroonis Liisi Risti 
jõudmine poodiumile.
3. märtsil toimunud 19,3 km pikkusel eraldi-
stardist sõidus sai Eesti koondise liider Liisi 
Rist parimana viienda koha. 
Kalevlannadest sai Liisi õde Daisi 9. ning Ele 
Siimson 19. ja Ebe Siimson 30. koha. Järgmisel 
päeval kell 7 hommikul alanud 72,4 pikkusel 
grupisõidus sai Liisi Rist taas viienda, Daisi 
Rist 13., Ele Siimson 27. ja Ebe Siimson 28. 
koha. 5. märtsil starditi veelgi varem, kell 6.30, 
73,6 km pikkusele grupisõidule. Seal sai Liisi 
Rist kolmanda ja Daisi Rist 11. koha. Naiskon-
na liidri heaks töötanud Ebe ja Ele Siimson 
ületasid ajalimiidi.
„Täitus üks minu unistus – tulla rahvusvaheli-
sel UCI võistlusel poodiumile,” kommenteeris 
Liisi Rist oma viimastsõitu Facebookis. „Selle 
kolme päevaga kogusin juurde ka 36 UCI 
punkti, tänu millele astusin sammu lähemale 
ka olümpiapileti suunas.” (Kalevlane)

Ksenija Balta tuli MM-il 
seitsmendaks

19. märtsil USAs Portlandis toimunud kerge-
jõustiku sise-MMil kaugushüppes sai kalev-
lanna Ksenija Balta 6.60ga seitsmenda koha. 
Maailmameistriks tuli 7.22 hüpanud Brittney 
Reese (USA).
“Kohe pärast võistlust olin ikkagi natuke pettu-
nud,” tunnistas Balta Vikerraadiole. “Eesmärk 
oli teha parem tulemus kui selle hooaja vältel 
olen teinud ehk siis parem kui 6.76. Alguses oli 
pettumus, aga samas see teekond on olnud nii 
pikk ja suhteliselt keeruline, tegelikult olen 
õnnelik, et olen jälle siin, tiitlivõistlustel. Miini-
mumprogrammi – saada finaali – siiski täitsin 
ära.” (sport.err.ee)

Mikk Meerents võitis 
7-võistluse meistritiitli

Veebruari keskel toimunud Eesti mitmevõist-
luse meistrivõistlustel tuli seitsmevõistluses 
5808 punktiga Eesti meistriks kalevlane Mikk 
Meerents. Isikliku rekordi püstitanud Mikule 
oli see täiskasvanute seas esimene mitmevõist-
luse meistritiitel.
“Tunne on väga hea, kogusin loodetust 
rohkem punkte (arvestades avapäeva),” lausus 
Meerents võistluste järel. “Loodan, et suvel 
suudan ka kümnevõistluses teha korraliku 
rekordiparanduse ning miks mitte, täita isegi 
EM normi.” (kalevkjk.ee)

TLÜ/Kalev läheb vasta-
misi Pärnu Sadamaga

Kalevi ujujad Eesti karika-
võistlustel neljandad

Märtsi alguses Tartus peetud Eesti karika-
võistlused sai Kalevi Ujumiskool kokkuvõttes 
neljanda koha.
Võistluste edukaim meesujuja oli Martin 
Liivamägi, kes saavutas kolm alavõitu: 100 m 
rinnuliujumises ning 200 m ja 400 m komplek-
sujumises. Lisaks pälvis ta veel hõbemedali 200 
m rinnuliujumises.
Naistest oli kõige edukam Tess Grossmann, 
kes sarnaselt Liivamägile saavutas kolm alavõi-
tu ning ühe teise koha. 
Maksimaalsed punktid võistkonnale ehk ala-
võidud pälvis Grossmann 50 m ja 100 m vabal-
tujumises ning 50 m liblikujumises. Poodiumi 
teisele astmele astus ta 200 m vabaltujumise 
tulemuse eest.
Kirke Pollisinski pääses poodiumile kahel 
korral. 200 m liblikujumises saavutas ta hõbe-
medali ning 400 m kompleksujumises ujus ta 
välja kolmanda koha. Frank Ojarand pääses 
poodiumi kolmandale astmele kolmel korral: 
200 m ja 400 m kompleksujumise ning 400 
m vabaltujumise eest. Ka Katariina Mällil 
õnnestus 50 m seliliujumise soorituse eest kaela 
saada pronksmedal.
4×50 m kombineeritud teateujumises saavutas 
Kalevi Ujumiskooli nelik (Mäll, Liivamägi, 
Ojarand ja Grossmann) teise koha, saades kirja 
ajaks 1.52.33. esimesest kohast jäi puudu vaid 
37 sajandikku. Teises teateujumises, 4×50 m 
vabaltujumises, saavutas Ujumiskooli nelik 
(Ojarand, Kristiina Jaamul, Liivamägi, 
Grossmann) 1.43,11ga pronksise autasu.
Üldkokkuvõttes saavutas Kalevi Ujumiskool 
496 punktiga neljanda koha. Võitjaks tuli TOP 
Ujumisklubi, kellele järgnesid Audentese Spor-
diklubi ja Garanti Spordiklubi. (ujumiskool.ee)

Kalevlastest medalivõitjad:

1. Martin Liivamägi: 100 m rinnuli 1.04.18
1. Martin Liivamägi: 200 m kompleksi 2.06.55
1. Martin Liivamägi: 400 m kompleksi 4.35.87
1. Tess Grossmann: 50 m vabalt 26.39
1. Tess Grossmann: 100 m vabalt 57.81
1. Tess Grossmann: 50 m liblikat 28.45
2. Martin Liivamägi: 200 m rinnuli 2.22.80
2. Tess Grossmann: 200 m vabalt 2.11.26
2. Kirke Pollisinski: 200 m liblikat 2.32.44
2. Kalevi Ujumiskool: 4×50 m kombneeritud1.52.33
3. Frank Johan Ojarand: 200 m kompleksi 2.11.98
3. Frank Johan Ojarand: 400 m kompleksi 4.46.63
3. Frank Johan Ojarand: 400 m vabalt 4.19.04
3. Katariina Mäll: 50 m selili 32.68
3. Kirke Pollisinski: 400 m kompleksi 5.25.43
3. Kalevi Ujumiskool: 4×50 m vabalt 1.43.11

Asutati ragbiklubi 
Tallinna Kalev

Märtsi alguses asutati ragbiklubi Tallinna 
Kalev, et varasematel hooaegadel Tallin-
na Kalevi nime all Eesti meistrivõistlustel 
osalenud meeskond ka ametlikult regist-
reerida. Uue klubi juhatuse liikmeteks va-
liti Eerik Oja ja Madis Kõpper.

Ragbiklubi Tallinna Kalevi asutamisa-
jaks võib tegelikult pidada 2013. aastat, 
mil ragbiklubi RFC Tallinn eestvedajatele 
tegi vastava ettepaneku tollane Eesti Spor-
diseltsi Kalev juhatuse liige Raimo Nõu. 
Võistkond võttis siis kasutusele Tallinna 
Kalevi nime ja sümboolika, samuti pidas täht-
saimad mängud Kalevi staadionil, kuid jurii-
diliselt jäid vastavad muudatused tegemata.

„Meil on Tallinna Kalevi nime all ragbi 
propageerimisel ja Kalevi au kaitsmisel 
suured plaanid,“ lausus Tallinna Kalevi 
mängija ja Eesti Ragbi Liidu president 
Ragnar Toompere. „Tallinna Kalevist peaks 
saama Eesti ragbi esindusmeeskond, mis 
osaleb nii Balti liigas kui ka lähitulevikus 
Soome liigat, mille poole püüdleme.“

Kuigi klubi on juriidiliselt uus, siis võib 
öelda, et RFC Tallinna Kalev on juba Eesti 
meister: Kalevi vormis tuli olümpiaragbi 
tiitel 2014. aastal, lisaks pälviti 2013. ja 
2015. aastal teine koht.

Samuti on Tallinna Kalev Eesti rahvus-

koondise baasklubiks, sest ligi pooled 
koondislased mängivad just Tallinna Kalevis.

Kalevi klubisse kuuluvad 2016. aastal 
järgmised mängijad: Taavi Ermel, Mihkel 
Pärn, Ragnar Toompere, Kullar Veersalu, 
Marten Rohelpuu, Hannes Kaas, Al-
lan Askileiskiri, Pedro Gallardo, Alex 
Schwarzkpof, Johannes Merilai, Kristjan 
Kotkas, Rasmus Toompere, Egert Aia, 
Lauri Laaniste, Jarko Visnapuu, Andres 
Oja, Tim Shepherd, Karmo Lomp, Mar-
ten Martinson, Kaarel Arrak, Vootele Päi, 
Mark Zuhhovitski, Tõnis Allmäe, Jaan 
Lorens, Ingmar Seidelberg, Veljo Jako-
vets, Fred Bonardel, Marcus Puryer, Mar-
tin Hanson, Madis Kõpper, Arli Sinijärv, 
Aleksandr Prigorovski, Jan Tälli, Lasha 
Ularjishvili, Erik Valmsen, Andi Aavik, 
Victor Richaud, Eerik Oja, Timo Kingu-
mets, Felipe Mohando, Zaza Gordeziani, 
Michael Stacey ja Siim Neštšadim.

Uus hooaeg algab juba aprillis, kui 16. 
ja 30. aprillil võõrustab Tallinna Kalev 
sõpruskohtumistes Soome ragbiklubi-
sid. Maikuus toimub Eestis aga Euroopa 
meistrivõistluste turniir.

Täpsed mänguajad ja -kohad selguvad hil-
jem. Lisainfot leiab klubi Facebooki lehelt: 
www.facebook.com/TallinnaKalevRFC .

FOTOUUDIS: Levadia surus Kalevi maha

Eesti jalgpallikoondise kevadpühade ajal peetud mängude tõttu kasutasid JK Tallinna Kalev ja 
FC Levadia liigajalgpallis tekkinud pausi sõprusmängu pidamiseks, kuid kohtumine kujunes 
ühepoolseks: Levadia võitis 25. märtsil peetud sõpruskohtumises koguni 6:0.
Kaks väravat lõid 2011. aastal Kaleviga Esiliigas Eesti meistriks tulnud Rimo Hunt (pildil FC Leva-
dia punase kaptenipaelaga) ja Jevgeni Kobzar, ühel korral olid resultatiivsed Tabi ja Siim Luts.
Kui Priidu Aruste (pikali) on duelli levadialaste vastu juba kaotanud, siis Juhan Jakobson 
püüab külaliste rünnakut veel peatada.

Foto: Jana PIPAR

Korvpalli Alexela meistriliiga põhiturniiril saavutas TLÜ/Kalev kolman-
da koha ja läheb veerandfinaalis vastamisi Pärnu Sadamaga.
Eelmisel hooajal põhiturniiril kaheksandaks jäänud ja veerandfinaalis TÜ/Rockile „kuivalt“ 
kaotanud TLÜ/Kalev näitas tänavusel põhiturniiril oluliselt paremat mängu, saades 19 võitu 
ja 13 kaotust ning edestades neljandaks jäänud Rapla Avist ühe võiduga. Kalevlased said kol-
manda koha tänu heale lõpuspurdile, mil alistati kahel korral BC Valga-Valka Maks&Moorits 
ja korra TTÜ SK. Viimane alistati 2. aprillil lõpusekunditeni toimunud thrilleris 86:83, sealjuu-
res kaotas Kalev poolaja 38:49.

TLÜ/Kalevi peatreener Kalle Klandorf jäi hooaja esimese osaga igati rahule: „Oleme põhitur-
niiril küll neljandad ja viiendad olnud, kuid ma ei mäletagi, millal me põhiturniiril kolmanda 
koha saime. See juhtus aastaid tagasi. Nii et hooajast esimene kolmveerand on hästi möödunud.“

Korvpallimeistrivõistluste põhiturniiril ongi Kalev varem kolme hulka tulnud vaid ühe kor-
ra, kui 2010. aastal tekkinud ühendmeeskond TTÜ/Kalev osales 2010/2011 meistrivõistlustel 
kahe võistkonnaga: esindusmeeskond sai siis Üllar Kerde juhendamisel põhiturniiril kolman-
da ja duubelmeeskond 7. koha. Esindusmeeskond lõpetaski hooaja pronksmedaliga.

Alexela meistriliiga veerandfinaalis kohtub TLÜ/Kalev Pärnu Sadamaga, keda põhiturniiril 
kolm korda võideti, kuid neljandas kohtumises jäädi ühe punktiga alla. Rapla Avise vastaseks 
on põhiturniiril viiendaks jäänud Rakvere Tarvas.

„Arvan, et esimeses ringis Pärnuga kohtudes on meil väike eelis,“ sõnas Klandorf. „Kui olek-
sime pidanud mängima Rakverega, siis poleks meil ilmselt mingit eelist olnud.  Aga ka Pärnu-
ga ei ole lihtne ja kuigi loodan, siis kipun arvama, et me seeriat 3:0 ei võida.“

TLÜ/Kalevi – Pärnu Sadama veerandfinaalpaari võitja kohtub poolfinaalis ilmselt TÜ/Roc-
kiga, kes läheb veerandfinaalis vastamisi kas TTÜ Spordiklubi või BC Valga-Valkaga. 

Kuigi kalevlaste hooaeg on olnud viimaste aastate edukaim, ei hakka Kalle Klandorf finaalmän-
gudele pääsemisest unistama: „Ma arvan, et praegu ei ole see veel reaalne, pigem jõuavad sinna 
taas Cramo ja Rock. Katsuks kolmanda koha saada. See on üpriski reaalne ja käega katsutav.“

Alexela meistriliiga
PÕHITURNIIR

Koht
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

meeskond
BC Kalev/Cramo
TÜ/Rock
TLÜ/Kalev
Rapla Avis
Rakvere Tarvas
Pärnu Sadam
TTÜ SK
Valga-Valka
Audentese SG

Võite
32
24
19
18
15
13
32
9
0

Kaotusi
    0
    7
   13
   14
   16
   19
   21
   21
   30

14.04 kl 19.15 TLÜ/Kalev – Pärnu Sadam Audentese Spordihall

17.04 kl 17.00 Pärnu Sadam – TLÜ/Kalev Pärnu Spordihall

19.04  kl 19.15 TLÜ/Kalev – Pärnu Sadam Audentese Spordihall

21.04 kl 19.00 Pärnu Sadam – TLÜ Kalev Pärnu Spordihall*

26.04 kl 19.15 TLÜ/Kalev – Pärnu Sadam Audentese Spordihall*

* toimub vajadusel

VEERANDFINAALI AJAKAVA
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Uudised Kommentaar

Kuu kommentaar
Tallinna Spordiselts Kalev on Eesti üks vanimaid spordiklu-
bisid, mille algus ulatub eelmise sajandi esimesse veerandisse. 
Meie spordiklubi ellukutsujate tahe ja soov oli sporditööd or-
ganiseerida ja jõuda konkreetsete tulemusteni nii rahvaspor-
di, kui ka tippspordi arendamisel. Vaatamata ajaloo keerd-

käikudele on seda tõsist eesmärki suudetud tänaseni elus hoida ja täita.
Itaalia spor-

dirõivate firmast 
Errea sai Tallinna 
Spordiseltsi Kalev 
Kergejõustikukoo-
li varustuspartner. 
Esialgu kaheaasta-
se koostöölepingu 
raames peaks ter-
ve kergejõustiku-
kool saama ühtse 
väljanägemise, 
kuid lisaks käivad 
läbirääkimised ka 
teiste Kalevi-ni-
meliste spordior-
ganisatsioonidega.

Teiste seas aval-
das pärast Kalevi 
Kergejõustiku-
kooli uue varus-
tuse nägemist 

 Erreast sai Kalevi KJK 
varustuspartner

Andrei Nazarov liitus Kaleviga
Tunnustatud kergejõustikutreener Andrei 
Nazarov liitus aasta alguses Tallinna Kalevi 
Kergejõustikukooliga ning temaga koos asusid 
Kalevi all treenima Kristella Jurkatamm ja 
Keiso Pedriks.
“Olin ju sportlasena samuti kalevlane,” pidas 
Nazarov seda sammu loogiliseks. “Ka minu 
õpilane Ksenija Balta kuulub juba aastaid 
Kalevi ridadesse.”
Tervitame Andreid ja tema õpilasi Kalevis ning 
soovime neile palju kordaminekuid! (Kalevlane)

Kalevi jalgpallurid alustasid 
hooaega

Veebruari lõpus alanud Eesti jalgpallimeist-
rivõistluste Esiliigas asub JK Tallinna Kalev 
nelja vooru järel 3 võidu ja 1 kaotusega 
neljandal kohal. Tabelitipp on väga tihe, sest 
ka liidrikohal paikneval FC Flora U21-l on 
samapalju punkte.
Kalev alustas hooaega 2:0 (Kalevi väravad: 2x 
Silver Alex Kelder) võiduga Vändra Vapruse 
üle. Teises voorus alistuti Viljandi Tulevikule 
1:2 (Silver Alex Kelder), kuid seejärel tuli 
järjest kaks võitu: esmalt alistati Kohtla-Järve 
JK Järve 2:1 (Mike Kõiv, Ando Hausenberg 
(pen)) ja siis Nõmme Kalju U21 samuti 2:1 
(Silver Alex Kelder, Ando Hausenberg).
Esiliiga Bs mängiv Tallinna Kalevi duubel-
meeskond on nelja vooru järel 3 võidu ja 1 
kaotusega teisel kohal. Tabelit juhib Tartu 
Tammeka U21 (3 võitu ja 1 viik). 
Naiste kõrgliigas mängiv JK Tallinna Kalevi 
naiskond osales hooaja ettevalmistuse raames 
Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldatud Eesti 
Meistriliiga B-halliturniiril, kus tehti 0:0 viik 
Eesti noortekoondisega ja 1:1 (Kalevi värav: 
Birgit Albert) viik Tartu SK10 Premiumiga 
ning võideti Nõmme Kalju FC 1:0 (Kad-
ri-Ann Valgeväli). Naiste liiga alustab aprilli 
alguses. (Kalevlane)

Noorujujad jõudsid Leedus
poodiumile

Kalevi Ujumiskooli õpilased võitsid 18. ja 19. 
märtsil Leedus Kaunases peetud ujumisvõist-
lustel Mayer’s Swim Cup (25m) rea medaleid.
2003-2006. a sündinud vanuseklassis võis-
telnud Sandra Tammist oli parim 200 m 
kompleksujumises ajaga 2.40.29. 
Hõbemedali saavutas neiu 200 m vabaltuju-
mises tulemusega 2.23.95. Pronksmedali sai 
ta kaela kaks korda: 100 m rinnuliujumises 
(1.19.16) ja 200 m rinnuliujumises (2.55.85).
Poistest sai Kirill Tšalov (2002-2005. a sünd) 
kaks hõbemedalit: 100 m rinnuliujumises 
ajaga 1.16.10 ja 200 m rinnuliujumises ajaga 
2.46.81. (ujumiskool.ee)

Tallinna Spordiselts Kalev on olnud kogu 
selle aja populaarne spordiga tegelemise 
koht. Kuulume pikemat aega ja ka täna, 
Eesti suuremate spordiklubide hulka. Meie 
liikmeteks on olnud  mitmed Eesti spordi 
suurkujud, tuntumatest Gerd Kanter, Tõnu 
Lepik, Heino Puuste, Ksenija Balta. Neist 
Ksenija ja Gerd on lunastanud ka selle aas-
ta olümpiapiletid. 

Legendaarsetest sõjajärgsetest treeneri-
test tuleb kindlasti ära mainida Aleksan-
der Tsikinit, August Sokku, Olav Karikos-
ke, Vello Palmi, Ervin Uuki, samuti  Aavo 
Põhjalat, Mall Kalvet ja paljusid teisi. Oma-
moodi märkimisväärse jalajälje on kogu 
meie Tallinna Kalevi arengusse jätnud 
sportlase, treeneri ja spordiorganisaatori-
na Charles-Villem Vallmann. Tema tehtud 
tulemused nendes kõikides positsioonides 
on imetlusväärsed. Olles otse ja aus, peab 
ütlema, et ta näitab veel tänagi meile oma 
kandasid. Olgu ühe näitena siinjuures too-
dud tema juhitud kergejõustikukool, mis 
oli üle kahekümne aasta Eesti kergejõusti-
ku edetabelis esimese kolme parema hul-
gas ja seda kõikide alade ja vanuseklasside 
kokkuvõttes. Ei saa kuidagi mööda minna 
ka paljudest teistest pühendumusega ini-
mesest, kes on meie klubi arengusse oma 
pikaajalise eeskujuliku tööga silmapaistva 
panuse jätnud või teevad seda praegugi. 
Teeme sügava tänukummarduse Eva Koitla 

ees, meenutame hea sõnaga Mati Liimi ja 
Ivan Kovaljovi, hoiame pöialt ja soovime 
edu Kaja Seinbergile, Harry Seinbergile, 
Sven Evingule, Kaja Kirspuule, Raini Stam-
mele, Urmas Kulbile, Meelis Mäekallele, 
Olga Kovaljovale, Igor Krugljakovile, oma 
raamatupidajale Mari Soonvaldile ja palju-
dele teistele.Tänasel Tallinna ja kogu riigi 
spordimaastikul oleme eelkõige nähtavad 
oma tippsportlaste kaudu, aga ka oma 
korvpallimeeskonna esinemiste ja mitmete 
suurürituste korraldamisega. Meie põhite-
gevuseks on jätkuvalt tegelemine laste ning 
noortega ja seda kuuel spordialal. Kok-
ku on meie organiseerida u 850 inimese 
sporditegevus. Meil tegutsevad kergejõus-
tiku spordikool, tennisekool, K.Palusalu 
Spordikool ja sportmängudekool. Lisaks  
kuuluvad meie koosseisu 11 liikmesklu-
bi  ja omaette osakonnana naisvõimlejate 
rühm. See on ainuke pealinnas tegutsev 
klaverisaatjaga võimlemise rühm. Seda  
juhendab Riina Voolpriit ja klaveril saadab  
auväärne Kähte Vainus. 

TSS Kalev püüdleb järjekindlalt oskus-
liku tegutsemise, professionaalsuse ja 
täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid  
tulemusi.

Madis Iganõmm
Tallinna Spordiselts Kalev
tegevesimees

TOIMETUSELT

Päikese ja soojakraadide kõrval tõi 
kevad kalevlaste postkasti ka uue 
väljaande: Tallinna Spordiseltsi Kalev 
ajakirja Kalevlane.
Paljudele kauaaegsete kalevlaste 
jaoks ei ole tegemist uue trükisega. 
Sama nime all ilmus aastaid tagasi 
Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri. Selle 
parimad omadused püüamegi nüüd 
oma väljaandesse tuua ning koos 
uute mõtetega soovime kalevlastele 
pakkuda kaasaegset ja informatiivset 
ajakirja.
Kalevlane on eeskätt mõeldud Tallin-
na Spordiseltsi Kalev praegustele ja 
endistele liikmetele, kuid loodame, et 
huvitavat lugemist leiavad ka teised 
spordisõbrad. Ajakirjas on küll küljed 
lühiuudistele, kuid põhiliselt seame 
rõhu oma liikmete ja nende tegevu-
setutvustamisele. Nii on avanumb-
ris ülevaade Tallinnas tegutsevatest 
Kalevi-nimelistest spordikoolidest, 
tutvustame Lauatenniseklubi Kalev 
ja kajastame teiste Kalevi liikmete te-
gemisi.
Kord kuus ilmuva hakkav ajakiri Kalev-
lane on osa Tallinna Spordiseltsi Ka-
lev sisekommunikatsiooniplaanist, kus 
kasutame sotsiaalmeediat jooksvate 
sõnumite-uudiste edastamisel, peagi 
ilmuma hakkavat e-kirja iganädalaste 
kokkuvõtete tegemisel ning ajakirja 
Kalevlane suuremate teemade kajas-
tamisel. Üheks näiteks elektrooniliste 
ja paberist infokandjate ühendamisest 
on käesolevas ajakirjas olev Ksenija 
Balta portreelugu. Et paberväljaan-
desse terve artikkel ei mahtunud, 
avaldasime ajakirja ilmumise päeval 
selle jätku Tallinna Kalevi Facebooki 
lehel aadressil 
( w w w. f a c e b o o k . c o m / Ta l l i n n a 
SpordiseltsKalev).
Ootame kõikide kalevlaste aktiivset 
vastukaja! Avaldage arvamust, esita-
ge ettepanekuid ja pakkuge ka välja, 
millised Kalevi sportlased võiksid 
ilmuda järgmistel postritel. Meie 
e-aadress kalevlane@tallinnakalev.ee  
ootab teie kirju!

Ajakirja Kalevlane toimetus

Errea toodete maaletooja Kuup3 juha-
taja Arti Sepp lausus, et koostöö Kalevi 
Kergejõustikukooliga pakub firmale ra-
hulolu: „Nägime Kalevi märgi taga pal-
ju talendikaid sportlasi ning meil tekkis 
soov kaasa aidata nende sportlastee kuju-
nemisele. Rõõm oli näha, et uues vormis 
tuligi Kalevile koheselt ka rida meistritiit-
leid. Loodame, et sellest kujuneb pikk ja 
tulemuslik koostöö.”

Lähiajal alustab Kalevi Kergejõustiku-
kool varustuse müüki ka e-poes, et see-
läbi muuta kooli liikmete jaoks varustuse 
ostmine veelgi mugavamaks.

Errea pakub kergejõustikuvarustuse 
kõrval mitmekülgset varustust ka jalg-, 
korv- ja võrkpallile ning ragbile, kuid sa-
muti on nende spordiriided sobilikud ka 
teiste spordialade harrastamiseks.

Itaalia spordirõivate firmast Errea sai Tal-
linna Spordiseltsi Kalev Kergejõustiku-
kooli varustuspartner. Esialgu kaheaas-
tase koostöölepingu raames peaks terve 
kergejõustikukool saama ühtse väljanä-
gemise, kuid lisaks käivad läbirääkimised 
ka teiste Kalevi-nimeliste spordiorgani-
satsioonidega.

Teiste seas avaldas pärast Kalevi Ker-
gejõustikukooli uue varustuse nägemist 
sarnase stiili, kuid teise värvitooniga va-
rustuse saamise järele soovi ka Sillamäe 
sõsarorganisatsioon.

„Väga meeldiv, et Errea tuli meile part-
neriks ja pakkus välja huvitava koostöö-
võimaluse,” tundis Kalevi Kergejõustiku-
kooli direktor Kaja Seinberg heameelt. 
„Kohe esimesel võistlusel, Eesti talvistel 
meistrivõistlustel, leidis Kalevi uus vorm                   
palju tähelepanu.”
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Sportimisvõimalused kõigile
Kalev pakub Tallinna ja Tallinna lähiümbruse noortele väga laialdasi sportimisvõimalusi. Meie spordi-
koolides ja -klubides saab harrastada nii erinevaid individuaal- kui võistkondlikke alasid, kusjuures pea 
kõik Kalevi-nimelised spordikoolid pakuvad võimalust tegeleda oma lemmikalaga nii harrastus- kui 
tipptasandil.
Paljud Eesti eilsed ja tänased tippsportlased on oma sportlasteed alustanud just Kalevis. Veelgi rohkem 
on neid, kes on regulaarse sporditegevuse kõrval saanud Kalevis treeningkaaslastest toredad sõbrad ja 
mõttekaaslased terveks eluks.
Kalevisse on kõik noored, sõltumata sportlikest ambitsioonidest, oodatud ja teretulnud!
Rohkem informatsiooni oma lemmikala kohta saad konkreetsest spordikoolist või -klubist.

Kooli asutamise aeg: 1969. aasta 
Kooli tegevusalad: maanteesõit, maastikurattasõit, trekk, BMX
Kooli keskne spordibaas: Pirita Velodroom (Rummu tee 3)
Õppemaksu suurus: 20 eurot kuus
Kooli direktor: Jaanus Prükkel
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon: Ado Hein (EKR6), 
Mallor Türna (EKR5), Jaanus Prükkel (EKR5)
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.jalgrattakool.ee
                                       e-post: jaanus@jalgrattakool.ee
                                       telefon: 503 160 (Jaanus Prükkel)
Kooli tuntuimad sportlased: Erika Salumäe, Oleg Ljadov, Lauri Resik, 
Helmet Tamkõrv, Alges Maasikmets, Sigvard Kukk, Daniel Novikov, 
Liisi Rist, Martin Loo
Kooli praegune õpilaste arv: 70
Kooli tunnustused: viimase 10 aasta jooksul 8 korda Eesti parim noor-
teklubi jalgrattaspordis, viimased 5 aastat Eesti parim jalgrattaklubi, Ado 
Hein 4x Eesti parim noortetreener
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: nii harrastus- kui tippsport
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aastaringselt
Millised on vanusepiirangud: alates 8aastaselt
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: soovitav on omada oma jalgra-
tast, kuid läbi kooli saab sobiva ratta ka soodsatel  
tingimustel hankida 
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: Erika Salumäe kaks olümpiakulda (1988, 
1992), Daniel Novikov kui esimene Eesti meestrekirattur 2008. aasta olüm-
piamängudel 21.
Huvitavaid fakte kooli kohta: 1973-1977 oli jalgrattakooli direktoriks  
kiiruisutamise olümpiavõitja Ants Antson
Kooli sponsorid: TTP, Lyoness, A Le Coq
Miks peaks laps liituma just teie kooliga?
Kalevi Jalgrattakool on Eesti juhtiv jalgrattaspordiga tegelev noortespor-
dikool, mis on kasvatanud mitmeid rahvusvahelisele tasemele jõudnud 
rattureid.

Kalevi Jalgrattakool

Tallinna Kalevi 
Jalgpallikool

Kristjan Palusalu 
Spordikool

Kalevi Ujumiskool
Kooli asutamise aeg: 1959 aasta
Kooli tegevusalad: tippujumine, ujumiskursused
Kooli keskne spordibaas: Kalev SPA ujula (Aia 18)
Õppemaksu suurus: 50-70 eurot kuus
Kooli direktor: Kristo Krinpus, õppealajuhataja: 
Roger Krinpus
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon: 
Leili Hein (EKR6), Henry Hein (EKR5), Kaire 
Indrikson (EKR6), Andrus Jaamul (EKR4), Hilju 
Lillo (EKR6), Irina Olmre (EKR5), Andres Olvik 
(EKR4), Viive Soll (EKR5), Priit Aavik (EKR3), Anni 
Viik, Martin Liivamägi, Iris Olmre, Tanel Karu, Tess 
Grossmann, Lea Ilves.
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.ujumiskool.ee
                                      e-post: info@ujumiskool.ee
                                      tel: 5057 585 (Kristo Krinpus)
Kooli tuntuimad sportlased: Eve Maurer, Ivar 
Stukolkin, Mart Riisman (veepall), Indrek Sei, Jana 
Kolukanova, Martin Liivamägi, Tess Grossmann, 
Andres Olvik 
Kooli praegune õpilaste arv: 600 
Kooli tunnustused: pidevalt olnud ujumises Eesti 
tippkoolide seas
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: nii ujumise 
algõpe, harrastusujumine kui tippsport
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: september 
ja jaanuar, kursused toimuvad ka talvel, kevadel ja 
sügisel
Millised on vanusepiirangud: kursustega liitumine 
alates 4-aastastest
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: ujumiskoo-
liga liitumiseks algõpetuse ja edasijõudnute kursuse 
läbimine ja tahtmine/võime igapäevaselt treenida
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: 1960. aastal 
kooli esimene õpilane olümpiamängudel (Eve 
Maurer), 1980. aastal olümpiavõit + 3. koht (Ivar 
Stukolkin), alates Eesti iseseisvumisest on igal 
olümpiamängudel Eesti koondisesse kuulunud 
vähemalt 1 meie ujuja
Huvitavaid fakte kooli kohta: vanim ujumiskool 
Eestis, tegeles varem ka veepalli, vettehüpete ja 
allveeujumisega
Kooli sponsorid: Arena, Freesport, FKE, ROI, Mediaster 
OÜ, Goodmark
Miks peaks laps liituma just teie kooliga?
Koolil on pikad traditsioonid ja väga kõrge tasemega 
treenerid.  Lapsel on võimalik treenida oma tasemele 
ja soovile vastavas rühmas – võimalik käia 2-3x 
nädalas treenimas, aga olemas ka võimalus tegelda 
tippujumisega igapäevaselt. Kalevi Ujumiskoolile on 
väga tähtis, et lapsel oleks treeningul mugav ehk 
rühmade suurused on rangelt piiratud, et iga laps 
saaks treeneri tähelepanu.

Kooli asutamise aeg: 2010. aasta
Kooli tegevusalad: jalgpall, liikumistrennid 
lasteaedades
Kooli keskne spordibaas: Kalevi Keskstaadion 
(Staadioni 3)
Õppemaksu suurus: 20-40 eurot kuus
Kooli president: Raimo Nõu, noortetöö juht: 
Ander Aaviku
Kooli treenerid ja nende kvalifikatsioon: Daniel 
Meijel (UEFA A), Atko Väikmeri (UEFA A), Yusuf 
Erdogan (UEFA A), Ander Aaviku (UEFA A), Vahur 
Kiis (UEFA B), Ando Hausenberg (UEFA B), Pirjo 
Peterson (UEFA B), Alar Kaljakin (UEFA B), Rando 
Hallik (EJL C), Madis Sepp (EJL C), Kait Talve 
(EJL C), Joosep Presmann (EJL C), Karina Kork 
(EJL C)
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.jkkalev.ee
                                     e-post: info@jkkalev.ee 
                                     telefon: 645 9176
                                     aadress: Staadioni 3,Tallinn 
Kooli tuntuimad sportlased: Johannes Kukebal, 
Martin Kase
Kooli praegune õpilaste arv: 450
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: nii harrastus- 
kui tippjalgpall
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aastaringselt
Millised on vanusepiirangud: 4-19a
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: Peami-
ne eeldus on tahe jalgpalli mängida.
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: Kaks Kalevi 
kasvandikku osales 2012. aastal Eesti U19-koon-
dise eest EM-finaalturniiril; 2015. aastal noorte 
meistritiitlid vanuseklassides U14 ja U19
Huvitavaid fakte kooli kohta: kool korraldab 
suvel laste päevalaagreid ja Tallinna lasteaedades 
liikumistrenne; kooli asutas Eesti vanim jalgpalli-
klubi Tallinna Kalev eesmärgiga pakkuda noortele 
organiseeritud ja heal tasemel jalgpalliharidust, 
mille paremad õpilased saavad võimaluse jõuda 
Tallinna Kalevi esindusmeeskonda
Kooli sponsorid: Viking Line, ViisTek, Pagaripoisid
Miks peaks laps liituma just teie kooliga? 
Tallinna Kalev pakub sportliku väljundit kõikidele 
lastele. Jalgpallikooli on oodatud mängijad igas 
vanusesTallinna Kalevisse on oodatud poisid ja 
tüdrukud vanuses 4a kuni 19a. Kalevi Jalgpal-
likoolis on olemas koht poistele ja tüdrukutele 
igal tasemel - igas vanuses tegutsevad grupid nii 
algajatele kui ka edasijõudnutele.

Kooli tegevusalad: kreeka-rooma maadlus, vaba-
maadlus, tüdrukute- ja naistemaadlus, poks
Kooli keskne spordibaas: Nõmme maadlusmaja: 
Nõmme keskuses von Glehni hoovis (Turu Plats 3/
Vana-Mustamäe 4)
Õppemaksu suurus: 25 eurot kuus
Kooli treener-juhataja: Meelis Mäekalle
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon:  
Meelis Mäekalle (EKR6), Tõnis Grinkin
Kooli kontaktandmed:koduleht: www.palusalu.ee
                                     e-post: info@palusalu.ee
                                     tel: 5090 868 (Meelis Mäekalle)
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: nii harrastus- 
kui tippsport
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aastaringselt
Millised on vanusepiirangud: vanusepiiranguid ei ole
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: hea tahe 
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: Eesti kadettide 
meister 2014 võistkondlikus arvestuses, Eesti 
kadettidemeister 2012, Eesti kadettide II koht 
vabamaadluses, Eesti juunioride III koht 2014 jne
Kooli sponsorid:Knoobus, Kalsep, Roadservice, 
Windline, Särka Sport, Kommikeskus
Miks peaks laps liituma just teie kooliga?Oleme 
üks suur perekond. Meil on tublid lapsevanemad, 
paljud isad on poiste eeskujul ka trenni tulnud 
maadlema. Meie korraldataval Kristjan Palusalu 
mälestusvõistlustel noortele märtsis oleme kõik 
olemas aitama. Peame lugu sünnipäevadest, 
jõulupeost ja suvel oleme spordilaagris Haanjas. 
Meil on Nõmmel oma maadlusmaja, kus saame 
mõnusalt harjutada ja kuhu on ka ühistranspordi-
ga lihtne tulla. Käime palju võistlustel Eestis kui 
naaberriikides.  Saame tugevaks nii füüsiliselt kui 
ka vaimselt, et elus hästi hakkama saada.

Tallinna Kalevi Tennisekool

Kooli asutamise aeg: 1958. aasta 
Kooli tegevusalad: tennise algõpe kui ka võistlussport
Kooli keskne spordibaas: Tallinna Kalevi Tenniseklubi (Herne tn 28)
Õppemaksu suurus: 60-80 eurot kuus
Kooli direktor: Sven Eving
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon: Kaja Kirspuu (EKR5), Valdur 
Aksim (EKR5), Kalev Suitslepp (EKR5), Jevgeni Sirokov (EKR4)
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.tallinnkalev.ee
                                       e-post: eving.eska@gmail.com
                                       telefon 564 0917 (Sven Eving)
Kooli tuntuimad sportlased: Tiiu Neiland, Andres Võsand, Vladimir Ivanov
Kooli praegune õpilaste arv: 195
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: nii harrastus- kui tippsport
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aprillis-mais, augustis-septembris
Millised on vanusepiirangud: 5-19 aastat
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: peamine on hea tahe
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: Tiiu Neiland tuli NSVLi ja ühtlasi Aasia 
meistriks, Andres Võsand tuli mitmekordseks NSVLi meistriks
Huvitavaid fakte kooli kohta: Koolil on pikad traditsioonid, olles kandnud 
VSÜ Kalev Olümpiareservi Spetsialiseeritud Tennisekooli nime, olime juhti-
vaid tennisele spetsialiseeritud spordikoole Eestis
Miks peaks laps liituma just teie kooliga?
Kool korraldab igapäevaste treeningute kõrval põnevaid võistlusi,  
suvelaagreid Hiiumaal ja Viljandis. Tennisemäng on kui elustiil ja kaaslane 
kogu eluks!
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Tallinna Kalevi Kergejõustikukool

Kooli asutamise aeg: 1959. aasta 
Kooli tegevusalad: kergejõustiku erinevad alad
Kooli keskne spordibaas: Tallinna Spordihall, Lasnamäe Kergejõustikuhall, 
Audentese spordihall, Kalevi  staadion
Õppemaksu suurus: 30 eurot kuus
Kooli direktor: Kaja Seinberg
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon: Vello Palm (EKR7), Harry 
Seinberg (EKR7), Andrei Nazarov (EKR7), Mati Uusmaa (EKR5), Sergei 
Tanaga (EKR5), Olga Kovaljova (EKR5), Ljubov Krongauz (EKR5), Tõnu 
Lepik (EKR5), Rein Raspel (EKR4), Sergei Bondarev (EKR4), Irina Mihhejeva 
(EKR4), Ene Valge (EKR4), Kaarel Jõeväli
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.kalevkjk.ee
                                       e-post: kjk@kalevkjk.ee 
                                       telefon 526 5078 (Kaja Seinberg) 
                                       Tõnismägi 2/Endla 3, pstk 1 Tallinn
Kooli tuntuimad sportlased: Tõnu Lepik, Rein Tölp, Heino Puuste, Marek 
Kaleta, Gerd Kanter, Ksenija Balta,  Sirje Eichelmann, Vello Lumi, Tarmo Val-
gepea, Kristella Jurkatamm, Mihkel Saks, Mikk Meerents,  Tanel Reismann, 
Keiso Pedriks, Anna-Maria Orel, Karl Lumi
Kooli praegune õpilaste arv: 295
Kooli tunnustused: Viimasel 10 aastal olnud Eesti Kergejõustikuliidu 6 
parima klubi hulgas 70 klubist. Varasematel aegadel esimese 3  klubi hulgas
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: kergejõustiku alade algõpetus, edasi-
jõudmine koos oma kergejõustikualade väljaselgitamisega ja tippsport
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aastaringselt
Millised on vanusepiirangud: praegu pole võimalik vastu võtta alla 7-aas-
taseid õpilasi
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: huvi kergejõustiku vastu ja soov 
harjutada vastavalt vanusele 2-3x kuni 4-6x korda nädalas. Erilist varustust 
vaja ei ole
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: meie parimad sportlased osalevad regu-
laarselt olümpiamängudel, maailma- või Euroopa meistrivõistlustel
Huvitavaid fakte kooli kohta: Treener Aleksander Tšikin töötas treenerina 
kooli asutamisest 1959. a. kuni 2006.a., mil ta sai 91aastaseks. Temal on 
ilmselt olnud ka kõige rohkem edukaid õpilasi läbi aastate.Kalevi spordihalli 
valmimise järel 1963. aastal harjutasid kergejõustiklased selles hallis, kus oli 
ümber korvpalli- ja tenniseväljaku punane pururada.

ESS Kalevi Jahtklubi 
Purjespordikool
Kooli asutamise aeg: 1977. aasta märts
Kooli tegevusalad: laste ja noorte purjetamise õpetus erinevates 
paadiklassides
Kooli keskne spordibaas: ESS Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17)
Õppe-/liikmemaksu suurus: 50 eurot kuus
Kooli direktor: Mart Meiel
Kooli treenerid ja nende kutsekvalifikatsioon: Mihkel Meiel (EKR5), 
Ilmar Rosme (EKR5), Mart Meiel (EKR 5)
Kooli kontaktandmed: koduleht: www.kjk.ee
                                       e-post: mart@kjk.ee
                                       telefon: 5066 155 (Mart Meiel)
Kooli tuntuimad sportlased: Tõnu ja Toomas Tõniste (OMi hõbe- ja pronks-
medal klassis 470), Deniss Karpak
Kooli praegune õpilaste arv: 80
Kooli tunnustused: tulemuslikkuse osas viimaste aastate lõikes 2.-4. kohal
Kooli õppeprogrammi eesmärgid: esmatähtis on tuua lapsed purjetamise 
juurde, et harrastusest kujuneks elustiil. Tiitlivõidud on rosinaks tordil.
Millal võetakse uusi liikmeid vastu: aastaringselt
Millised on vanusepiirangud: algkursuse läbimine, spordikooli astumise 
soovituslik vanus on 8-12 aastat
Mis eeldused peavad liitumiseks olema: hea on omada ujumisoskust
Kooli ajaloo tähtsaimad hetked: Tõnu ja Toomas Tõniste medaled  
olümpiamängudel
Huvitavaid fakte kooli kohta: kool kandis asutamisel keerukat nime nagu 
VSÜ Kalev Olümpiareservi Spetsialiseeritutud Laste ja Noorte Purjespordi-
kool. Kool on kandnud erinevaid nimesid, praegune nimi on 2009. aastast
Kooli sponsorid: Auto Forte, Reval Café, LHV Pank, Sportland, LTT
Miks peaks laps liituma just teie kooliga ?
Purjetamine on põnev elustiil, purjetamiskoolitus annab eluks vajaliku 
kogemuse ja harjutab õpilasi ka rasketes tingimustes säilitama rahulikkust ja 
otsustamisjulgust.

TLÜ/Kalev
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Tess Grossmann

Fotod: Joosep Martinson/kujundus Nele Kunder
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Ksenija Balta:
soovin hüpata 7 meetrit

Tallinna Spordiseltsi Kalev viimase kümnendi nimekaim naissportlane Ksenija Balta naudib  
pikaajalisest vigastusest taastumise järel sporti täiel rinnal ning loodab oma parimad stardid alles  

teha.Viis aastat tagasi, täpsemalt 2011. aasta 19. veebruril Tallinnas toimunud Kuldliiga etapp  
kujunes kaks aastat varem Euroopa sisemeistrivõistlustel kaugushüppes Euroopa meistriks  

kroonitud Baltale vastuoluliseks: ta hüppas võistluste teisel katsel kaugust 6.70, kuid  
vigastas rängalt põlve, mille ravist sai aastatepikkune kannatusterada.

Nii 2013. aasta suvel kui 2014. aasta veebruaris hakkas kalevlanna plaanima kaugushüppes 
tagasitulekut, sest oma teisel lemmikalal, sprindis, tulid suurepärased ja julgustavad 

tulemused, kuid uued vigastused sundisid ikka ja jälle kaugushüppe juurde naasmist edasi 
lükkama. Möödunud aastal sai Balta lõpuks teha esimesed hüpped võistlustel, kuid pikk 

võistluspaus ja probleemid pöiaga ei lubanud soovitud tulemust saavutada.

Pikk taastusravi ja järjekindel harjutamine tõid tänavu talvel 
kauaoodatud positiivsed tulemused: 9. veebruaril Tartus pee-
tud Martin Gutmani mälestusvõistlustel olümpiahooaja esimese 
stardi teinud Ksenija täitis kaugushüppes 6.70ga ehk sentimeetri 
täpsusega Rio olümpiamängude normatiivi, 17. veebruaril Stock- 
holmis peetud võistlustel hüppas ta 6.76, millega ületas senti-
meetri võrra Portlandi sise-MMi normatiivi ning 27. veebruaril 
Eesti meistrivõistlustel hoopis 60 m sprindis startinud Balta täi-
tis sise-MMi normi sellelgi alal, läbides distantsi uut Eesti rekor-
dit tähistava 7,29ga.

Kalevlanna tegi kolme nädala jooksul suurepärase alguse 
olümpiahooajale ja andis spordisõpradele põhjust oodata juu-
nis toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi kui loomulikult augustis 
peetavaid Rio de Janeiro olümpiamänge.

Nii mõnigi usinam spordisõber veetis aga juba ka öö vastu 19. 
märtsi teleri ees, kui Balta sai Portlandi sise-MMil kaugushüppes 
6.60ga seitsmenda koha.

„Aasta algas heas mõttes müstiliselt: esimesed kolm võistlust 
olid ikkagi üle ootuste head,“ tunneb ka Ksenija Balta rahulolu. 
„Loomulikult ma teadsin, et olen sellisteks tulemusteks võimeli-
ne ja enamgi veel. Aga ikkagi sai üle pika aja tunda sellist tõelist 
rõõmu, et tuleb välja, see on kõige tähtsam. Nii et Portlandi si-
se-MMile pääs oli kui kirss tordil. Tõsi, Portlandi tulemusega ma 
ei jäänud rahule. See oli selline esimene väike tagasilöök, et ei 
saavutanud seda õiget tulemust, mida olin plaaninud.“

Toetajad hoidsid optimismi

Eesti spordimeedia jaoks tänavuse aasta kõige „kuumem“ Ka-
levi täht olev Ksenija tunnistab, et vigastus on minevik, sellele ta 
rohkem ei mõtle ning töötab parema tuleviku nimel.

„Tean, et hästi paljusid huvitab see vigastuse aeg, aga see on 
nüüdseks suletud peatükk: nii-öelda panin need vigastusega seo-
tud mõtted karpi kinni, kaas peale ja kõik, enam ei taha mõelda,“ 
ütleb ta. „Ei saa selles vanas kinni olla. Loomulikult oli vigastu-
sest taastumine raske, kuid loobumisele ma ei mõelnud. Head 
inimesed olid ümber, kes hoidsid optimismi üleval. Ma olen ju 
nüüd siin (võistlusareenil – toim), nii et ju frustratsiooni ikka ei 
tekkinud,“ lisab ta rõõmsalt muiates.

Üheks oluliseks abiliseks oli tema ema Svetlana, kes 2012. aasta 
hilissügisel lahkus isegi enam kui aastaks töölt, et koos Ksenija ja 
Ksenija treenerist elukaaslase Andrei Nazaroviga sõita Hispaa-
niasse, kus aitas Ksenijat massööri ja kokana, lisaks muul moel. 
Samuti toob Ksenija esile sponsorid, kellest Nutrend on teda 
juba pea 10 aastat toetanud, mänedžeri Kadri Kallase, koduklubi 
Tallinna Kalevi Kergejõustikukooli ja mitmed teised abilised, kes 
nõu ja jõuga igati toetasid.

„Tänu nendele polnud kahtlustki, et tulen vigastusest välja tu-
gevama ja paremana,“ tänab ta toetajaid.

Balta tunneb, et ees seisab põnev ja teguderohke aeg: „Mulle 
tundub, et ma pole endast saanud veel anda nii palju kui olen 
võimeline. Miks mitte jõuda 7 meetrini. See on tulemus, mis 
võiks jalgades olla ja sellest võiks unistada. Seal peavad muidugi 
paljud asjad klappima, kuid see pole ka müstiline, kättesaamatu 
unistus. Ideaalsetes tingimustes, ideaalse vormi ja ideaalse teh-
nikaga: miks mitte!“

Ksenija selgitab, et eelseisval perioodil on treeningutel kõige 
tähtsamaks ülesandeks saada tehnika paika. „Füüsilised võimed 
on mul maailma tippudega võrreldaval tasemel, kiirus samuti,“ 
lisas ta. „Ent hüppetehnika ja tunnetus on loomulikult nende 
aastate jooksul läinud kaduma.“

Ega ka 7-meetrine tulemus ei pruugi  
tänasel päeval tähendada medalisära. 
Portlandi sise-MM näitas, et kaugus-

hüppe tase on praegu väga kõrge.

Foto: SCANPIX
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Nissis elanud Ksenija on äärmiselt tänu-
lik oma esimesele treenerile Ester Legon-
kovile, kelle juhendamisel tegi ta spordiga 
lähema tutvuse ja sai siiani püsiva spor-
dipisiku. „Oii! Esteril on väga suur roll 
minu sportlasteel,“ hüüatab sportlane, 
kui tuleb juttu esimesest treenerist. „Ma 
vahepeal loobusin, sest nagu ikka tekivad 
nooruspõlves muud huvid. Aga ta suhtles 
mu vanematega ja nendega koostöös sai 
mind trenni tagasi kupatatud. Jumal tä-
natud!“

„Nissi alevikus, kus elasin, sattusin tren-
ni oma klassiõe kutsel,“ meenutab ta. 
„Seal oli väga lõbus, tore seltskond ja sai 
korralikult mängida. See meeldis mulle 
kõige rohkem, et sai hästi palju mängi-
da. Kui nii mõelda, siis see oli ülikaval 
nõoks, kuidas saada lapsi spordi juurde: 
mängid-mängid, siis vaikselt lähed tehni-
ka peale üle, mis iseenesest ei ole lapsele 
alati huvitav, kuid läbi mängulise tegevuse 
ei märka seda.“

Muide, tõsisemad spordihuvilised on 
märganud, et spordientsüklopeedias on 
Eesti viimaste aastate parima kergejõus-
tiklanna sünnikohaks märgitud Minsk, 
kuid tegelikult ei ole sel sügavat põh-
just. Lihtsalt Ksenija isa õppis Valgeve-
nes miilitsakoolis, kellele läks lapseootel 
ema külla ning seal tuligi Ksenija ilmale. 
„Minu sünd Minskis oli kui force majeu-
re,“ muigab kalevlanna. „Ma ei ole pärast 
oma sündi Minskisse kordagi sattunud, 
pole ühtegi põhjust olnud, sest mu pere 
on tegelikult ikka Eestist pärit.“

Nazarov tõi murdehetke

Põhikooli lõpetamise järel siirdus noor 
piiga õppima Audentesesse, kuid jätkas 
Keila kergejõustikuklubi TIPP esinda-
mist. „Audentesse tulek oli loomulik jätk, 
sest mul olid nii mõnelgi alal Eesti pari-
mad tulemused, kuid ma ei saagi öelda, 
et see oli nüüd teadlik samm, kus mõt-
lesin, et minust saab nüüd sportlane,“ 
räägib Balta. „Pigem isegi mitte, sest esi-
mene aasta ei läinud seljavalu tõttu kõige  
paremini. Aga kui 2003. aastal tuli mu 
treeneriks Andrei, siis ma hakkasin pa-
remini aru saama, kes see sportlane on,  
kuidas tuleb asju teha, kuidas tuleb 
mõelda. See oli pöördeline moment, kui  
minust hakkas sirguma tippsportlane. 
Siis hakkasid laagrid, täiesti teistmoodi 
suhtumine ja elu.“

Selle loogilise jätkuna liitus Balta 2009. 
aastal ka Tallinna Spordiseltsi Kalev Ker-
gejõustikukooliga. Balta kiidab väga Keila 
TIPP klubis valitsenud sõbralikku ja toe-

tavat kliimat, kuid tõdeb, et kui Kalev tegi 
kutse, oli sellest raske keelduda: ajaloo-
lisel pealinna klubil on oluliselt rohkem 
võimalusi noore sportlase toetamiseks ja 
arendamiseks. „Oluline oli muidugi seegi, 
et mäletasin ammusest ajast, et Tallinna 
Kalevi nimel oli eriline aura,“ meenutab 
ta. „Keilas oli loomulikult väga kodune, 
kuid inimesed peavad edasi liikuma ja see 
oli loogiline käik. Kalev andis selleks hea 
võimaluse ja on heameel, et Kalev oli ka 
rasketel hetkedel mulle vastavalt võima-
lustele alati toeks.“

Olümpia number 1

„Olümpia on kindel 1,“ ütleb Balta käes-
oleva hooaja eesmärkide kohta. „Vahepeal 
on ka mitmed teised tähtsad võistlused, 
kuid nende jaoks ma eraldi ei valmistu, 

sisuliselt lähen nendele võistlustele tree-
ningrütmi pealt. Ajastame vormi olüm-
piaks ja loodame seda paremini teha kui 
Portlandi sise-MMi jaoks.“

Konkreetset eesmärki ei taha kaugus-
hüppaja veel sõnastada: „Ütleme nii, et 
võiks võistlusele minna ja ennast ületada. 
Mis see number mõõdulindil võiks olla, 
ma ei tea.“

Vigastuste tõttu pikalt tippspordist ee-
mal olnud 29aastane Balta rõõmustab 
toetajaid aga sõnumiga, et kindlasti ei ole 
see tema viimane olümpia: „Loomulikult 
jätkan, arenen veel iga päev. 34-35sed on 
veel kenasti tippspordis.“

Ksenija BALTA (1. XI 1986 Minsk), kergejõustiklane. Lõpetas 2006 Audentese spordi-
gümn-i. Alustas kergejõustikutreeninguid 1999 Nissis Ester Legonkovi juhendamisel, hiljem 
treeninud Jaan Pelmase, Juhan Toimeti, Remigija Nazaroviene ja Andrei Nazarovi õpilasena. 
Saanud kaugushüppes 2008 Pekingi OMil 27., MMil 2009 8. ning sise-MMil 2010 4. ja 2016 
7. koha, EMl olnud 2006 kaugushüppes 26. ja 100 m jooksus 17. ning 2010 kaugushüppes 
16. ja 200 m jooksus 16., sise-EMil võitnud 2009 kaugushüppes kulla. Juunioride EMil saanud 
2005 seitsmevõistluses pronksi. Tulnud 2005–16 14 korda Eesti meistriks: 4 korda 100 m-s, 
3 korda kaugushüppes, 2 korda 200 m-s ja 1 korra seitsmevõistluses ning sisemv-tel 2 korda 
kaugushüppes ja 60 m jooksus. Parandanud 2006–14 4 korral 100 m-s (11,53; 11,47; 11,42; 
11,35), 2 korral kaugushüppes (6.80; 6.87) ja 4 x 100 m-s (45,42; 44,75) ning 1 korra 200 
m-s (23,05) Eesti rekordit. Püstitanud 2008–16 3 korral kaugushüppes (6.70; 6.75; 6.87), 2 
korral 60 m tõkkejooksus (8,19; 8,16) ning 1 korra 50 m (6,35) ja 60 m jooksus (7,29) Eesti 
siserekordi. Isiklikke rekordeid: 800 m 2.09,80 (2005), 100 m tõkkejooks 13,89 (2005; tuulega 
13,70), kõrgus 1.74 (2006), kuul 13.24 (2015), oda 37.60 (2005), seitsmevõistlus 6180 (2006). 
2009 kaugushüppes maailma sisehooaja edetabeli esimene. Eesti parim naissportlane 2009, 
Eesti parim naiskergejõustiklane 2006, 2009 ja 2010, Tallinna parim naissportlane 2009. Rkl 
spordipreemia (2009)
Allikas: ESBL

Loe, kuidas aitab Baltat tema mänedžer 
ja mida Ksenija soovib teha karjääri 
lõppedes Tallinna Spordiseltsi Kalev 
Facebooki lehelt:   
www.facebook.com/Tallinna 
SpordiseltsKalev

Portlandi sise-MMil naases Ksenija 
Balta maailma kaugushüppeeliiti.

Foto: Scanpix (Mark RALSTON/AFP)
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Seltsi liige

Kalev -    Eesti lauatennise 
valitseja

Iga-aastased meistrivõistluste medalid, kiiresti laienenud noortetöö, Eesti ühe
suurima rahvusvahelise võistluse korraldamine ja muu igapäevane tegevus ei jäta 

kahtlustki: MTÜ Lauatenniseklubi Kalev on Eestis oma ala valitseja.

Kalevi lauatenniseklubi Kristiine Spordi-
hallis asuvasse väikesesse kontorisse sisse 
astudes saab seintel oleva fotokollaaži abil 
mõne hetkega selgeks, kui kirev on Kale-
vis olnud lauatenniseelu. Piltidel on näha 
puureketitega mängivaid kalevlasi kui ka 
viimaste aastate parimaid sportlasi, olgu 
siis kas Kalevi või koondise vormis.

Märtsi keskpaigas toimunud Eesti indi-
viduaalsetel meistrivõistlustel kasvas ka-
levlaste medalikogu veelgi, kui kuldme-
dalid võideti meeste üksikmängus ja nii 
meeste kui naiste paarismängus. Märtsi 
alguses Malaisias peetud võistkondlikul 
MMil oli kuuest Eesti koondislasest kolm 
pärit Kalevist.

“Sportlike tulemuste arvestuses oleme 
Eestis kindlasti number 1, teised ei saa 
meile ligilähedalegi,” kinnitab juba 44 
aastat tagasi Kalevis treenerina tööle asu-
nud Lauatenniseklubi Kalev kauaaegne 
eestvedaja ja president Jaan Härms enne 
märtsikuiseid meistrivõistlusi. “Viima-
se 24 aasta jooksul, mil oleme iseseisva 
klubina tegutsenud, on meie naiskond 
tulnud Eesti meistriks kaheksal, hõbedale 
kuuel ja pronksile viiel korral, meeskond 
on aga meistriks tulnud koguni 11 korral 
ja saanud neljal korral hõbeda ning kuuel 
korral pronksi. Individuaalses arvestuses 
on medaleid veelgi rohkem. Tõsi, rääki-
des organisatoorsest poolest, siis Viljandi 

on meist selles eespool, neil on väga kor-
ralik noortetöö, ja ehk mõni teinegi on 
meist selles mõttes parem. Me pole seda 
poolt ehk ka nii palju tähtsustanud.”

Kui Jaan Härms on aastakümnete jook-
sul olnud Kalevis peaarhitekt eeskätt täis-
kasvanute tasandil edu toonud süsteemi 
ülesehitamisel, siis viimastel aastatel on 
klubis noortetöö arendamise ja kogukon-
nategevuseega esile kerkinud 12-kordne 
Eesti meister Kätlin Latt.

“Tunnistan ausalt, et pärast nii pikka 
lauatennises tegutsemist ei jõua enam ise 
noortespordile keskenduda,” tunnistab 
ka viimaste aastakümnete ühe tuntuima 
Eesti lauatennisisti Igor Solopovi treene-
riks olnud Härms. “Kui Kätlin liitus Kale-
viga, hakkas noortesport Kalevis tugevalt 
arenema puhtalt tänu tema entusiasmile. 
Häid noortetreenereid on Tallinnas raske 
leida, kuid Kätlin organiseerib kõike väga 
hästi, mina annan vaid allkirju.”

Nii viib Kalevi lauatenniseklubi täna 
noortele treeninguid läbi Tallinnas Kris-
tiine Spordis kui ka Jüris.

Aasias ülipopulaarne lauatennis ei ole 
Eestis statistika järgi küll kõige popimate 
alade hulka kuuluv, kuid veidi üle 2000-le 
registreeritud mängijale lisanduvad kind-
lasti sajad ja sajad sõprade või kolleegide-
ga hobi korras oma lõbuks „pinksi“ toksi-
vad pühapäevasportlased. 

Kätlin Latt kinnitab, et huviliste arv on 
viimasel ajal nii palju kasvanud, et Kalevi 
lauatenniseklubi treeningrühmades vabu 
kohti väga ei olegi.

„Klubis on lauatennisistide arv kasva-
nud lühikese ajaga pea 100ni ja tegutseme 
päris viimase piiri peal,“ osutab ta, olles 
samal ajal rahul lauatennise populaarsuse 
kasvuga. 

„Viimasel kolmel aastal pole ma ise koo-
le uute õpilaste kutsumiseks külastanud, 

Kalevi lauatennise vedur
Jaan HÄRMS (24. VI 1949 Tallinn), lauatennisist, treener ja sporditegelane.
Lõpetas 1967 Tallinna 1. kk-i ja 1972 TPedI KKT. Tutvus sportmängudega 1957  
majavalitsuse spordiringis, alustas samal aastal Tallinna Kalinini raj-i SK-s Otto-
mar Kase õpilasena lauatennisetreeninguid ja saavutas kiiresti edu. Võitis 1964 NL-i  
noortemv-tel segapaarismängus kulla ja võistk hõbeda, 1965 NL-i koolinoorte sparta-
kiaadil meespaarismängus kulla ja noortemv-tel pronksi, 1966 sai noorte EM-il üksik-
mängus 5.–8. koha, 1967 NL-i noortemv-tel üksikmängus kulla, segapaarismängus 
hõbeda ja meespaarismängus pronksi, koolinoorte spartakiaadil segapaarismängus 
kulla ning meespaarismängus ja võistk pronksi, 1968 NL-i juunioride mv-tel nii sega- 
kui ka meespaarismängus kulla. NL-i mv-tel tulnud 1971–74 3 korral 4. kohale  
(sh 1972 üksikmängus), NL-i aü-te mv-tel võitnud 1972 üksikmängu ja saanud 1969 
võistk pronksi. Eesti indiv mv-tel võitnud 1963–82 kokku 44 medalit: 26 kulda, 14 hõbedat 
ja 4 pronksi. 1968–81 9-kordne Eesti võistk meister. Kuulunud 1969–73 NL-i ja 1963–79 
Eesti koondisse. Msp (1966). Olnud 1968–72 Tallinna Kalinini raj-i SK treener, 1972–90 
Tallinna Kalevis ja Kalevi tennisekooli lauatenniseosakonnas vanemtreener, 1990–98 
Tallinna Lauatenniseklubi Kalev tegevdirektor ja hiljem president. 1998–2000 AS-i Lin-
natakso tegevdirektor ja 2000–09 nõukogu esimees. Juhendanud treenerina 1979–82 
NL-i, 1982–83 NL-i aü-te ning 1976–2008 (vaheaegadega) Eesti koondist. Õpilasi: Igor 
Solopov, Rein Lindmäe. 1973–2009 kuulunud Lauatenniseföd-i presiidiumi ja Lauatenni-
seliidu eestseisusse,olnud noorte- ja tippspordikomisjoni aseesimees. Teinud kaastööd 
spordiajakirjandusele. Kalevi auliige (1975).
Allikas: ESBL

Noortetöö maksimumi lähedal

Pildil Kätlin Lätt

Foto: Margit TAMM (Eesti Lautenniseliit)
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Märtsi alguses lumises Elvas toimunud 
22. Eesti meistrivõistlustega talikros-
sis näitasid kalevlased, et on jätkuvalt 
noortespordis Eesti juhtival kohal. Kahe 
meistritiitli kõrval täienes Kalevi medali-
kogu ühe hõbe ja nelja pronksmedaliga. 

Läbi aegade Eestile kümneid tipprattu-
reid kasvatanud Kalevi rattakooli uueks 
tõusvaks täheks on kerkinud Elvas M16 
vanuseklassis kindla võidu saanud Mar-
kus Pajur.Pajur lausus, et esikoht ei tul-
nud üllatusena: „Läksin starti eesmärgiga 
võita, sest olin selleks teinud vajalikud 
ettevalmistused. Võistluse ajal üllatusi ei 
tulnud ja võitsin korraliku vahega teise 
koha ees.”

Noore ratturi käesoleva hooaja suure-
maks eesmärgiks on pälvida Eesti parima 
noormehe tiitel. “Selleks tuleb saada head 
tulemused peamiselt Eesti meistrivõist-
lustelt,” selgitas Pajur. “Loomulikult oleks 
tore ka mõnel välismaisel võistlusel hea 
tulemus välja sõita.”

Sarnaselt teistele ratturitele on pikemas 

perspektiivis Markuse eesmärgiks saada 
esialgu mõnda välismaisesse amatöörklu-
bisse ja hiljem profiklubisse elukutseliseks 
ratturiks. „Teen nende eesmärkide saavu-
tamiseks kõvasti tööd,” kinnitas ta. Hoia-
me noormehele pöialt!

Loetud päevad pärast talikrossi sõi-
tis grupp kalevlasi eesotsas spordikooli 
direktori ja treeneri Jaanus Prükkeliga 
Hispaaniasse laagrisse. „Laager õnnestus 
kenasti, saime püstitatud eesmärgid täita 
ja parimal moel eelseisvateks startideks 
valmistuda,” pidas Prükkel Hispaanias 
veedetud päevi kasulikuks. „Olen veen-
dunud, et meie rattakool suudab täna-
vuselgi hooajal oma kõrget taset hoida 
ja kuuluda Eesti parimate spordikoolide 
hulka. ”Laagris osales kokku 25 ratturit.

10. aprillil saab stardipaugu Kalevi Jalg-
rattakooli korraldatav iga-aastane maas-
tikujalgrattasari „Team Rattapood Cup”.        
Tänavu koosneb sari viiest etapist, mis toi-
muvad Eesti erinevates kohtades: Vokas, 
Rakveres, Põltsamaal, Otepääl ja Tallin-
nas. Lisaks viib Kalevi rattakool läbi eri-
nevaid trekivõistlusi.” „“Team Rattapood 
Cup” on leidnud Eesti rattaspordikalend-
ris olulise koha ja püüame seda taset hoi-
da,” märkis Prükkel. „Erinevates kohta-
des sarja korraldades loodame pakkuda 
osalejatele põnevaid elamusi. On oluline 
öelda, et tippsportlaste kõrval on ratta-
sarjale kutsutud ka kõik harrastajad. Kui 
teistes Kalevi organisatsioonides on pü-
hapäevarattureid, siis kutsun neid julgelt 
osalema! Kes soovib eelnevalt nõuandeid, 
võib julgelt Kalevi rattakooli treeneritega 
ühendust võtta.”

Noortesport

Kuigi märtsi alguses oli korralik suusailm, andsid Kalevi jalgratturid hooajale juba korrali-
ku avapaugu: Elvas võideti kaks Eesti meistritiitlit talikrossis, käidi laagerdamas Hispaanias 
ning 10. aprillil käivitub rattakooli iga-aastane maastikurattasari.

Talikrossis M16 vanuseklassis 
Eesti meistriks tulnud 
Markus Pajur loodab 
teha arenguhüppe veelgi 
kõrgemale ja peagi jõuda 
mõnda välisklubisse. 
Foto: Maarek Pajur

Seltsi liige

noored on ise läbi teiste soovituste ja in-
terneti tee lauatennise ning meie juurde 
leidnud. Nii et lauatennis on Kalevis väga 
populaarne.“

Oma piiri seab treenerite vähesus. Latt 
toob välja, et ala on spetsiifiline ja treene-
rite tasu pole kõrge. Korraga võiks tren-
nis olla 6-8 last, kuna algajatel peab väga 
hoolega jälgima nende liikumist, reketi 
hoidmist, õiget tehnikat ja muid piside-
taile, mida hiljem on raske parandada. 
See tähendab, et treeneri tasu moodustab 
märkimisväärse osa eelarvest ja klubil on 
raske treenereid juurde värvata.

Aktiivne ühiselu

Lauatenniseklubi Kalev on seadnud 
eesmärgiks parandada klubis ühtekuulu-
vustunnet, mistõttu korraldab klubi igal 
aastal suvepäevi, jõulupeo kui ka spor-
dipäeva, kus võetakse mõõtu erinevatel 
spordialadel. Lisaks viib klubi läbi enda 
karikasarja, mis on tänaseks toimunud 
neljal aastal Jüris.

„Ühisüritustel osaleb pea terve klubi, 
90% inimestest,“ tundis Kätlin Latt rahul-
olu. „Sealjuures ei pea ma ise sugugi ini-
mesi veenma, vaid kõik avaldavad ise üles 
osalemiseks huvi ja aktiivsust.“

Lauatenniseklubi Kalev üheks visiit-
kaardiks on tõusnud aga klubi poolt  
Jüris läbiviidav rahvusvaheline karikasa-
ri, mille korraldamine on samuti Kätlini 
õlul. Kalevi karikasarja igal etapil, mida 
sel aastal oli kolm, osaleb ligikaudu 300 
sportlast, nende seas Soome, Läti, Leedu 
ja Venemaa lauatennisistid. „Võib öelda, 
et tegu on ühe Eesti suurima võistlusega 
lauatennises,“ osutas Latt.

Lauatenniseklubil Kalev oma kodu-
lehte ei ole, kuid huvilised saavad klubi  
tegevustega ennast kursis hoida ja klubiga 
ühendust võtta Facebookis: 
www.facebook.com, otsingus: Lauatenni-
seklubi Kalev.

Kalevlased 2016.a Eesti 
meistrivõistlustel
Naispaarismäng: 1. Kätlin Latt-Olesja Ketško;
Meespaarismäng: 1. Vallot Vainula (LTK Vint-90)-Aleksandr Smirnov, 
                                 3. Rivo Saaremäe (LTK Sakala)-Toomas Libene;
Segapaarismäng: 2. Toomas Libene-Olesja Ketško, 
                                 3. Aleksandr Smirnov-Kätlin Latt;
Naised: 2. Olesja Ketško, 3. Kätlin Latt
Mehed: 1. Aleksandr Smirnov, 2. Toomas Libene

22. Eesti meistrivõistlused talikrossis
KALEVLASTE KOHAD

   N14 (5 km, 8 osalejat):  
   3. Anet Sirvel, 19.39

   N16 (5 km, 5 osalejat):  
   3. Kätlin Kukk, 19.47

   M14 (5 km, 46 osalejat):  
   20. Janek Kõiv, 21.34

   M16 (10 km, 32 osalejat):  
   1. Markus Pajur, 28.38;  
   16. Gleb Karpenko, 38.01;  
   19. Georg Sarapuu -1 ring;  
   katkestas Daniel Kozelski

  NE (10 km, 6 osalejat):  
  2. Iiris Õunmaa, 34.55; 
  3. Mairis Õispuu, 35.38

  NJ (10 km, 6 osalejat):  
  1. Merili Sirvel, 35.48;  
  3. Laura Helene Luht, -1 ring

  MJ (15 km, 18 osalejat):  
  12. Bert Palts, 50.22

  MU (20 KM, 9 osalejat):  
  5. Erik Reisenbuk, -1 ring,  
  6.Kirill Tarassov, -2 ringi

Aleksandr Smirnov (esiplaanil) tõi  
Kalevile järjekordse meistritiitli  
paarismängus. Tema paariline oli  
Vallot Vainula (LTK Vint-90).

Foto: Margit TAMM (Eesti Lautenniseliit)

Rattakoolil tuleb
teguderohke hooaeg
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141 noore poisi ja kahe 
tüdruku osavõtul TTÜ 
Spordihoones toimunud 

võistlustele eelnes varrukast üllatusi ser-
veerinud mustkunstniku ja noorteorkestri 
esinemine, mis pani spordinoored kihama 
ja endast maadlusmatil parima andma.

Nii nägid pealtvaatajad, teiste seas Krist-
jan Palusalu tütar Helle ja Eesti koondi-
se peatreener Henn Põlluste ligi 5 tunni 
jooksul kuhjaga põnevaid vastasseise, 
kus väliskülalistena olid eestlastele kon-
kurentsi pakkuma tulnud kahe Läti klubi 
noored.

“Turniir õnnestus hästi,” lausus Mäekal-
le. “Pea viis tundi maadlust kolmel matil, 
paljud poisid said maadelda 5-6 korda ja 
ega väikesed poisid rohkem ja kauem eriti 
ei jaksagi. Tõsi, oleks võinud olla veel paar 
klubi Soomest, Leedust ja Venemaalt, et 
kokku oleks võistlustel nii 200 maadlejat.” 

Mäekalle tõdes, et väga rahule saab jääda 
võistlusareeniga: “TTÜ Spordihall on ühe 
maadlusvõistluse pidamiseks mõnusalt 
hubane koht. Nii et järgmise aasta 11. 
märtsil toimub samas järgmine võistlus 
ja püüame seda veelgi paremini läbi viia. 
Loodame siis rohkem näha ka maadlus-
veterane, keda oli sel korral kahjuks vä-
hevõitu ja ka meie tippmaadlejad võiks 
poiste seas ringi liikuda ja sedasi maadlust 
propagerida. ”

Edukaid tulemusi näitasid Kalevi Palus-

TULEMUSED
2003-2005.a sündinud

-32 kg,

 

12 osalejat
1. Juhan Kristjuhan (MK Aberg)
2. Ilja Pleškans (Rezekne, Läti)
3. Sven Tagu (SK Leo)
-35 kg, 8 osalejat
1. Kaspars Bondarenko  (Liepaja, Läti)
2. Kristjan Jaago  (Väike-Maarja)
3. Georg Lumila (MK Aberg)
-38 kg, 6 osalejat
1. Robert Mhitarjan (MK Aberg)
2. Juri Sooper (Kalevi Palusalu SK)
3. Kristo Merilaid (Korrus3
-42 kg,

 

5 osalejat
1. Ekke-Kõu Leitham (Korrus3)
2. Silver Sunni (MK Hammerlock)
3. Joosep Pärnalaas (MK Jaan)
-47 kg,

 

5 osalejat
1.  Kevin Uspensi (MK Dünamo)
2. Ander Järv (RAMM)
3. Marcus Bugera (SK Tapa)
-53 kg, 6  osalejat
1. Gregor Andreas Amelkin (Orissaare SK)
2. Hendrik Rämman (SK Martna)
3. Eerik Lepaste (MK Jaan)
-59 kg, 7 osalejat
1. Denis Legonkovs (Liepaja, Läti)
2. Markus Sõber (RJK Leola)
3. Aron Aun (M Juhan)
-66 kg, 2 osalejat
1. Vadims Komisarov (Liepaja, Läti)
2. Pavel Rotov (SK Rakvere)
-76 kg, 8 osalejat
1. Kaarel Kants (SK Martna)
2. Eerik Pank (RJK Leola)
3. Rasmus Liismaa (MK Aberg)

2006 ja nooremad

-20 kg, 9 osalejat
1.  Andrian Gordejev (Korrus3)
2. Rebecca Kool (Kalevi Palusalu SK)
3. Veli Pütsepp (Kalevi Palusalu SK)
-23 kg, 11 osalejat
1. Priit Lokotar (Kalevi Palusalu SK)
2. Mardo Ärmus (Korrus3)
3. Sander Kriel (Väike-Maarja)
-26 kg, 15 osalejat
1. Robi Kristjuhan (Korrus3)
2. Aleksander Vorobei (Korrus3)
3. Virgo Raja (Väike-Maarja)
-29 kg, 20 osalejat
1. Kirils Pivkovs  (Rezekne, Läti)
2. Janno Iljas (Kalevi Palusalu SK)
3.  Reimo Ratsov (SK Kadrina)
-33 kg, 14 osalejat
1. Simon Tihvan (Kalevi Palusalu SK)
2. Raivis Vangovskis (Liepaja, Läti)
3.  Nikita Mežov (MK Hammerlock)
-37 kg, 5 osalejat
1. Gvido Mazonas (Rezekne, Läti)
2. Andreas Välja (SK Leo)
3. Maksim Tsvetkov(Kalevi Palusalu SK)
-43 kg, 8 osalejat
1. Nikita Starovoitovs (Rezekne, Läti)
2. Nikita Amelkovs (Rezekne, Läti)
3. Elar Hinno (SK Kadrina)
-50 kg, 1 osaleja
1. Ott Tihvan (Kalevi Palusalu SK)
-60 kg, 1 osaleja
1. Rasmus Paiba (MK Aberg)

28. korda peetud Kristjan Palusalu mälestusvõistlused noortele  
kreeka-rooma maadluses andsid võistluse korraldanud Tallinna 

Spordiseltsi Kalev Kristjan Palusalu spordikooli juhatajale Meelis 
Mäekallele küllaga rahulolu: heatasemelise memoriaali kõrval  

pakkusid noored kalevlased heade tulemustega positiivseid  emotsioone.

Noored mälestasid   
Palusalu maadeldes

Foto: Maria KILK

alu spordikooli enda noored, tulles võist-
kondlikus arvestuses kindlalt esimeseks. 
“Ausalt öeldes ise ei osanud seda oodata,” 
tunnistas Mäekale. “Kõik võistlustel osa-
lenud spordikooli kasvandikud olid väga 
tublid, andes endast parima. Eriti -23 kg 
võitja Priit Lokotar ja -33 kg võitja Simon 
Tihvan, samuti teise koha saanud -20 kg 
Rebecca Kool ja -29 kg Janno Iljas.”

Rebecca Kool edestas paljusid poisse, 
kuid Mäekallet see ei üllatanudki: “Poiste 
seas on alati mõni vahva ja tubli tüdruk, 
kes nii mõnelegi poisile matil tuule alla 
teeb. Meil on Eestis olemas ju tipptasemel 
naismaadlejaid ja eks eeskuju nakatab.”

Tallinna Spordiseltsi Kalev Kristjan 
Palusalu spordikool tänab võistluste lä-
biviimist toetanud firmasid ja organisat-
sioone: Knoobus, Windline, Roadservice, 
Kalsep, Kommikeskus, Särka Sport, Kul-
tuurkapital ja Tallinna linn. Samuti tänas 
Meelis Mäekalle kõiki spordikooli lapse-
vanemaid, kes aitasid võistluste korralda-
misele kaasa.
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KROONIKA
Alustame ajalehes Kalevlane Kalevi ajaloo 
põnevaimate seikade tutvustamist. Esimeses 
numbris võtame kokku kalevlaste kevad-talvi-
sed tegemised kaugemas ajaloos.

18.04.1913 – tõukas hilisem Kalevi esimees  
Leopold Tõnson Tallinnas kuuli täpselt 11 meetrit, 
ületades senise enda nimel olnud Eesti tippmargi 
16 cm-ga. Tõnson viis Eesti kuulitõuke tippmarki 
edasi kokku üheksal korral, viies selle 8,85-lt 
(1910) kuni 11,29-ni (1913).

24.02.1915 – loobus spordiselts Kalev Mihkel  
Martna ettepanekul vene keele kasutamisest 
koosolekute protokollide kirjutamisel.

24.01.1921 – Tallinna kalevlane Christfried  
Burmeister (hiljem Puurmeister ) sai Eesti meistri 
võistlustel kiiruisutamises kõigil neljal distantsil 
esikoha.

27.02.1921 – Esimeseks Eesti meistriks murd-
maasuusatamises 25 km distantsil tuli Tallinna 
kalevlane Arnold Veiss (hiljem Veimre).

30.04.1922 – Kalevlased Alfred Neuland ja  
Harald Tammer (mõlemad Tallinn) ning Saul 
Hallap (Tartu) tulid 1. MM-võistlustel tõstmises 
Tallinnas maailmameistriteks.

11.03.1922 – Tallinna kalevlane, kärbeskaalla-
ne Eduard Pütsep sai esimese eestlasena medali 
(hõbeda) kreeka-rooma maadluse MM-võistlus-
telt, mis peeti Stockholmis.

27.04.1924 – Eesti meistrivõistlustel suurepä-
rases vormis olnud Tartu kalevlane Saul Hallap 
püstitas tõstmise poolraskekaalus (kuni 82,5 kg) 
ühel päeval kolm maailmarekordit: surus kahe 
käega 95,0 kg, rebis ühe käega 77,5 kg ja sai 
viievõistluses 483,75 kg.

07.01.1925 – Eesti Spordilehes avaldatud 
Eesti  
suurima sportlase (sisuliselt parima) valimise 
tulemusel sai esikoha kümnevõistleja Aleksander 
Klumberg (hiljem Kolmpere) – Tallinna Kalev.

25.04.1926 – Esimestel Eesti meistrivõistlustel 
ping-pongis (lauatennises) tuli meistriks Tallinna  
kalevlane Kristjan Lasn.

11.02.1928 – Esimeste kalevlastena võistlesid  
taliolümpiamängudel kiiruisutajad Christfried 
Burmeister - Puurmeister (Tallinn) ja Aleksander 
Mitt (Tartu).

16.01.1930 – Mitmekordne ESS Kalevi 
esimees Ado Anderkopp valiti Eesti Jalgpalli Liidu 
esimeheks.

13.02.1931 – Tallinna kalevlane kergejõustik-
lane Elmar Rähn valiti 1930.a. Eesti parimaks 
sportlaseks.

07.01.1932 – Alustas Tallinna Kalevi käsipalli 
(korv- ja võrkpall) meeskond kuuajalist Euroopa 
turneed, kus peeti kokku 20 mängu, millest 
võideti 14.

14.02.1932 – Tallinnas Kalevi väljakul toimus esi-
mene avalik jäähokivõistlus Eestimaal, kus kohtusid 
Kalevi kaks meeskonda omavahel.

20.01.1934 – Tallinnas peetud korvpalli maa-
võistlustel võitis Eesti meeskond Lätit 39:34. Meie 
meeskonna moodustasid (ühe erandina) Tallinna 
kalevlased Erich Altosaar, Aleksander Margevitš  
( hiljem Margiste ),  Bernhard Nooni, Alfred Kruus, 
Ralf Viksten ja Egon Parbo.

09.01.1935 – Paul Keres krooniti esmakordselt 
Eesti malemeistriks.

01.01.1937 – Soomlased avalikustasid kõigi 
aegade amatöörmaadlejate maailma edetabeli. Pa-
rimaks kärbeskaallaseks tunnistati Tallinna Kalevist 
sirgunud 1924.a. olümpiavõitja Eduard Pütsep.

18.02.1937 – Pärnus asutati kohalik spordiselts Kalev

27.04.1938 – Tallinnas lõppenud EM võistlustel 
kreeka-rooma maadluses tuli raskekaalus meistriks 
Kristjan Palusalu mantlipärija Tallinna kalevlane 
Johannes Kotkas.

20.01.1939 – Eesti jäähokikoondis kaotas  
maavõistlusmängus Soomele 1:9. Meie auvärava 
viskas Tallinna kalevlane Evald Kree.

27.04.1939 – Paul Keres sai esikoha Margate 
rahvusvahelisel maleturniiril, edestades eksmaail-
mameister Raul Capablancat.Jätkub LK 33

Ajalugu

FOTOMEENUTUS: tennise Eesti meistrivõistlused Kalevi pst tenniseklubis
On hämmastav, kui kvaliteetseid ja selgeid fotosid tehti pea sada aastat tagasi. Foto 
on tehtud 1929. aastal Tallinna Kalevi Tenniseklubis, mis asus tollal Kaarli pst-l. Eesti 
meistrivõistluste osavõtjatest fotol on kalevlastest teiste seas mitmekordne Eesti 
meister Kristjan Lasn (kolmas rida, paremalt neljas) ja Kalevi ning Eesti koondise 
treener Eduard Hiiop (neljas rida, paremalt kolmas).

Foto: Tallinna Kalevi Tenniseklubi

 Kalevlase ajalooküljed 
valmivad koostöös 

Eesti Spordiajaloo Seltsi 
Tallinna osakonnaga

Ajastatud kohtumine 
juubelieelikuga

Juba 46 aastat enda käes kaugushüppe siserekordit hoidev kalevlane 
Tõnu Lepik meenutas Eesti Spordiajaloo Seltsi Tallinna osakonna 

seltsiõhtul oma sportlasteed ja arutles tänase spordielu üle.

15. märtsi hommikul 
teatas Vikerraa-
dio, et Eesti va-
nim kergejõustiku 

siserekord – kalevlase Tõnu Lepiku 8.05 
kaugushüppes – saab 46-seks. Õhtul mee-
nutas päevakangelane spordiajaloolastele 
Tallinna Ülikooli kohvikus rikkaliku fo-
tokogu varal oma sportlaspõlve.Tolle aja-
looliseks saanud väärt võidutulemusega 
avas Lepik kaugushüppajate ühe auväär-
seima nimistu –  Viini Stadthalles  1971. 
aasta toimunud Euroopa sisemeistrivõist-
lused olid teatavasti maailmajao kerge-
jõustikuajaloos esimesed. 

Kodustele pöidlahoidjatele oli see saa-
vutus ootuspärane. Juba neli aastat oli 
Eesti hooajaedetabeleid ehtinud Tallin-
na Kalevi treeneri Aleksander Tšikini  
kasvandiku Tõnu Lepiku 8-meetrine 
kaugushüppetulemus. 1966. aasta sügisel 
püstitas ta üleliidulistel võistlustel Leni-
nakanis furoorikalt (kolm korda rekordit 
parandades) Eesti maailmaklassilise tipp-
margi 8.03. Aasta varem oli noormehe 
laeks veel 7.45, võidutulemus Tööjõure-
servide üleliidulistel meistrivõistlustel 
1964. 

Kuulajaid mõtlemapanevalt alustas 
Tõnu Lepik tagasivaateid hoopis kümne-

võistlusi meenutades: “1965 olin 6993 
punktiga maailma juunioride edetabeli 
juht kümnevõistluses ja Fred Kudu kaa-
sas mu kui tulevikulootuse NSV Liidu – 
Saksamaa LV esimesele maavõistlusele.” 
Veel 1966. aasta juuli hakul võistles Tõnu 
Lepik Riias võidukalt kümnevõistluses. 
Nädalapäevad hiljem aga kehtestas ta end 
Kadriorus vaieldamatult   kaugushüppa-
jana, alistades pinevas võistluses isikliku 
tipptulemusega 7.72 rekordimehe Paavo 
Kivise ja soomlase Reijo Toivoneni.

Ilmselt kümnevõistlusetreening korvas 
samaaegse poolteiseaastase seisaku kau-
gushüppes. Kümnevõistleja oli varasemas 
sportlasepõlves teatavasti ka Tõnu Lepiku 
nimekas võistluspartner, eksmaailmare-
kordimees Igor Ter-Ovanesjan. 

Mitmekülgselt arenenud, kümnevõist-
luseks küps oli Tõnu tänu Aleksander 
Tšikini treeningumetoodikale – kogenud 
treeneri kasvandikel tuli kohase ala leid-
miseks proovida võimalikult paljusid ker-
gejõustikualasid.

K
aua püsis Eesti rekordita-
belis ületamatuna ka Tõnu 
Lepiku absoluutne kaugus-
hüpperekord 8.09, mille ta 

saavutas México olümpiamängude viien-
dana pärast Bob Beamoni legendaarset 

vägitegu (8.90!). Meie kohtumisele oli 
Tõnu kaasa võtnud OM-ile eelnenud edu-
kat Ameerika turneed kajastanud USA 
ajalehti, kus sõnumite suured pealkirjad 
ja pildid esitlesid kolme favoriiti – Bea-
moni, Bostonit, Lepikut.  Eesti kaugus-
hüppeässal on põhjust uhkeldada: “Pole 
vist teist, kelle omavaheline võitude skoor 
Beamoniga oleks fifty-fifty – 2:2.”

Helsingi EMil 1971 võinuks Lepik tõus-
ta pjedestaalile nagu Ateena EMil 1969 ja 
Euroopa sisemängudel 1968. Keegi teine 
ei küündinud tulemuseni 7.93, mis talle 
mõõdeti kvalifikatsioonivõistlusel. Vin-
gerpussi mängis taas ilmataat – finaalis 
tuli Lepikul sooritada kõik hüpped hooti 
puhuvas vastutuules, mis atleetlikult ko-
gukale kalevlasele lausa nuhtlus.

Sportlaseteed üldistades leidis Tõnu 
Lepik, et elu parimas vormis oli ta 1972. 
aasta olümpiaks valmistudes. Juba hooaja 
avastardil hüppas siis 8 meetri ligi ning 
esindas NSV Liitu koondise esinumbrina 
maavõistlustel Itaalias ja Saksamaal. Läi-
nud nädalaks Käärikule kosuma, väänas 
ta aga paar päeva enne olümpialasi selgi-
tavaid NSV Liidu meistrivõistlusi kõrgus-
hüppekastis tõukejalga...

Ometi võib Tõnu Lepik nentida, et 
sportlasekarjääri kokkuvõttes pälvis ta 

märkimisväärselt  kergejõustikujuhtide 
usaldust –  24 korda kuulus NSV Liidu 
koondisse ning tulemuslikult esinedes 
koondist alt ei vedanud. Punkti sportla-
sekarjäärile pani Lepik kolmekümneselt, 
kui NSV Liidu meistrivõistlustel ületas 
veel kord 8 meetrit. 8.04 ja hõbemedal 
tagasid talle  hüvastijätu olümpiamängu-
dega Montrealis.

Sportlaseaastail jätkus tõsisel spordime-
hel ka enesesundi erialase kõrghariduse 
omandamiseks ja nii me oleme aasta-
kümnete jooksul näinud teenekat olüm-
piaatleeti ametites riikliku kergejõus-
tikutreenerina, kehakultuuritudengite 
koolitajana ja politsei spordijuhina.  

1. mail saab Tõnu Lepik seitsme-
kümneseks ja juubelile läheb 
ta vastu Tallinna Kalevis ker-
gejõustiku järelkasvu treeni-

des.  Sellest pajatades õhkab: „Omal ajal 
sportisime ja käisime vajalikes laagrites 
riigi kulul, nüüd aga lendame lõunamaile, 
Portugali või Hispaaniasse sõltuvalt laste-
vanemate rahakotist...”

Tekst: ErlEnd TEEMÄGI
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Kalevlane

Alexela ML: TLÜ/Kalev – TTÜ SK
noortesarja III etapp        
Tallinn Open 2016 (kr-r, vaba, naised) 
“Kõik meie pardikesed” III etapp
esiliiga: Tallinna Kalev – FC Levadia U21
esiliiga: Tallinna Kalev – FC Infonet II
XI Tartu Kevad
Kalevi JK “Team Rattapood Cup” I etapp
XVIII Küllo Kõivu mälestusvõistlused (vaba) 
naiste ML: Tallinna Kalev – FC Levadia
Kalevi JK “Team Rattapood Cup” II etapp
“Laste karikas” III etapp
Pärnu sprindi mitmevõistlus
Vändra lahtine matt (kreeka-rooma) 
85. rabajooks
Viljandimaa noorte MV (vaba) 
Baltimaade meistrivõistlused
Eesti murdmaajooksu MV
Eesti võistkondlike MV finaal ?
esiliiga: Tallinna Kalev – FC Flora U21
naiste ML: Tallinna Kalev – Tartu SK Premium
heitevõistlused 
Alutaguse Mõmmi (vaba) 

korvpall
ujumine
maadlus
ujumine
jalgpall
jalgpall
ujumine
jalgratas
maadlus
jalgpall
jalgratas
ujumine
ujumine
maadlus
kergejõustik
maadlus
ujumine
kergejõustik
lauatennis
jalgpall
jalgpall
kergejõustik
maadlus

17.00

10.00

19.00

19.00

12.00

11.30

12.00

12.00

12.00

11.00

13.00

19.00

Audentese spordihoone
Tallinn/ Audentes Sillamäe
Saku Suurhall
Rocca al Mare kool
Kalevi st kunstmuru
Kalevi st kunstmuru
Tartu
Voka
Viljandi
Kalevi st kunstmuru
Rakvere
Keila
Pärnu
Vändra
Harku raba
Viljandi

Elva
?
Kalevi staadion
Kalevi st kunstmuru
TÜ staadioni harjutusv
Kohtla-Järve

L, 02.04

L, 02.04

02.-03.04

P, 03.04

P, 03.04

K, 06.04

09.-10.04

P, 10.04

L, 16.04

L, 16.04

L, 16.04

L, 16.04

L, 16.04

L, 16.04

P, 17.04

R, 22.04

22.-23.04

L, 23.04

L, 23.04

L, 23.04

L, 23.04

T, 26.04

L, 30.04

Kalevlaste spordikalender, aprill 2016

Palju õnne

Soovime PALJU ÕNNE aprillis sünnipäeva tähistavatele kalevlastele!

02.04 Keili Laan (Kergejõustikukool), 11
02.04 Andrei Sarantsin (Kergejõustikukool), 11
02.04 Lauri Tamm (Rattakool), 12
02.04 Artemi Smõšljajev (Ujumiskool), 12
02.04 Rainer Edvard Kail (Kergejõustikukool), 18
03.04 Johann Mihkel Jürisson (Kergejõustikukool), 13
03.04 Keiti Eskla (Kergejõustikukool), 13
03.04 Kevin Eskla (Kergejõustikukool), 13
04.04 Karl Lumi (Kergejõustikukool), 31
05.04 Simon Vellemaa (Ujumiskool), 16
06.04 Aleksander Kirs (Ujumiskool), 15
06.04 Raiko Pappel (Kergejõustikukool), 19
07.04 Adrian Alexander Kargin (Ujumiskool), 18
09.04 Iris Olmre (Ujumiskool), 10
09.04 Anita Malõseva (Kergejõustikukool), 16
09.04 Kristella Jurkatamm (Kergejõustikukool), 20
10.04 Alan-Ats Pungas (Ujumiskool), 10
10.04 Marko Luige (Rattakool), 16
11.04 Fred Uuspõld (Ujumiskool), 11
12.04 Danila Samko (Kergejõustikukool), 15
12.04 Kirill Nikitin (Kergejõustikukool), 15
13.04 Karmo Karema (Kergejõustikukool), 15 
15.04 Kirill Tšalov (Ujumiskool), 13
16.04 Andres Olvik (Ujumiskool), 20
17.04 Hugo Randmaa (Rattakool), 13
18.04  Irina Mihhejeva (Kergejõustikukool), 33

19.04 Alina Pavlik (Kergejõustikukool), 12
20.04 Igor Sokolov (Kergejõustikukool), 12
20.04 Susannah Kaul (Ujumiskool), 17
21.04 Eva Karoliina Lepp (Ujumiskool), 12
22.04 Paul Hendrik Tõnismäe (Ujumiskool), 10
22.04 Markus Kilg (Kergejõustikukool), 10
22.04 Jegor Tsõpov (Kergejõustikukool), 12
22.04 Diana Stahovskaja (Kergejõustikukool), 16
23.04 Aleksander Utkin (Kergejõustikukool), 12
23.04 Henry Hein (Ujumiskool), 15
23.04 Kirke Penter (Ujumiskool), 15
24.04 Kaisa Pollisinski (Ujumiskool), 14
24.04 Aleksandr Sizõi (Kergejõustikukool), 17
25.04 Andre Uusen (Kergejõustikukool), 15
25.04 Kent Serikov (Kergejõustikukool), 18
27.04 Eva Litvinova (Kergejõustikukool), 11
28.04 Martin Kraus (Kergejõustikukool), 9
28.04 Kertu Pollisinski (Ujumiskool), 11
28.04 Rasmus Vain (Rattakool), 13
28.04 Markus Viikmann (Kergejõustikukool), 14
28.04 Stiven Rinaldi (Kergejõustikukool), 15
30.04 Mark Iltsisin (Ujumiskool), 10
30.04 Kahrut Märss (Ujumiskool), 10 
30.04 Erik Reisenbuk (Rattakool), 19
30.04 Keiso Pedriks (Kergejõustikukool), 22
30.04 Madis Iganõmm (Tallinna Spordiselts Kalev), 55 AKTAPRINT



Linna parim supibuffee
Tee maitsev valik!
Tallink Express Hotel, Sadama 9, Tallinn


