Aastat ära saates

Lühidalt
15. detsembril sai
“Jõud” 56. aastaseks

Mööduva
aasta
sündmusi
meenutades tuleb esimesena
meelde üks imeilus päev Salt
Lake City taliolümpialt.
Oleme
juba ka varemalt
r õ h u t a n u d ,
e t
olümpiakangelased Andrus
Veerpalu
ja
Jaak Mae
võistlesid
oma sportlastee
alguses "Jõu" ridades. Hiljem
on nad teinud edukalt kaasa ka
valdade
mängudel. Nende
tänaseid võite ei taha me oma
tublide
tegude nimistusse
kirjutada.
Küll on aga siiras soov, et need
tüdrukud - poisid, kes meie
võistlustel
üksteiselt vapralt
mõõtu võtavad, jõuaksid samuti
olümpiamängudele. Ja miks
mitte
oma töö tasuks saada
ükskord säravamatest säravam
medal - olümpiamängude kuld.
Talialade järgselt saavutasid
tippvõistlustel tublisid tulemusi
teisedki Eesti sportlased. Mõne
vana tegija järjekordselt hea
saavutus, mõne uue tegija
läbimurre absoluutsesse tippu,
kõik see peaks spordisõpru
rõõmustama. Oli Eesti spordile
hea aasta.
Oma koduses konkurentsis oli
meil väikeste juubelite aasta.
Kümnendat korda pidasime
valdade
tali- ja suvemänge,

1946. aasta 15. detsembril
sündis Eestis maaspordiühing.
Sel päeval tehti otsus
VS “Jõud” moodustamiseks ja
kinnitati kaheksaliikmeline
organiseerimistoimkond eesotsas Georg Abelsiga.
“Jõul” on traditsioonilised
spordiüritused - suve- ja
talimängud, piirkondlikud
mängud, Jüriöö jooks, mis
toimuvad juba aastakümneid.
Maasport elab edasi!
talvel Lähtel,
suvel Säreveres. Korda läksid,
mis sest, et talvel kimbutas
lumepuudus, suvel juhtus aga
teine võistluspäev olema vist
selle suve vihmarohkeim päev.
Spordivõistluste
kõrval
tahaksin ära märkida selle
aasta tegemistest midagi erilist.
Ei ole ju päris igapäevane, et
grupp
meie
spordiaktiviste
sõidab tutvuma Venemaa
spordiorganisatsioonide tööga.
Julgen arvata, et
veetsime
suvises Karjalas meeldivad
päevad.
Mööduv aasta oli ka esimeseks uuenenud spordisüsteemis.
Katsumuseks oli see ka meie
organisatsioonile. Kahe töörühma pingutused ning Taheval toimunud arendusseminari

tulemused panid aluse
diskussioonile "Jõu" tulevikust.
Küsimusi on mitmeid, lihtsaid
vastuseid ei ole. Tundub, et
aasta saab enne otsa kui lõpptulemuseni jõuame.
Aga nagu nentis V Eesti
Spordi Kongress, on
kogu
Eestimaa spordis küllaltki palju
arenemisruumi. Kongressil
väljaöeldu ning vastuvõetud
lõppdokumendid pakuvad ideid
ning lahendusi ka maaspordi
tulevikuvisioonile. Lisaksin veel,
et erinevalt mitmest eelnevast,
oli sel kongressil meeldivalt
vähe deklaratiivset teksti. Ei
otsitud
vaenlasi, vaid rõhutati
ühiskondlike lepete vajalikkust.
Mõni päev tagasi möödus
viiskümmend kuus aastat "Jõu"
asutamisest. Sel puhul
on
kohane
öelda
tänusõnad

ning õnnitlused paljudele
eestimaalastele, kelle tegusad
aastad
o n mö ö d u n u d
maasportlaste ridades.
2003. aasta on Eesti XI
Maaspordimängude
aasta.
Loodan, et finaalvõistlused
Viljandis õnnestuvad. Veel
enam soovin, et eelnevad
võistlused külades, valdades
ning maakondades oleksid
osavõturohked.
Soovin, et maale ehitataks
uhkeid spordirajatisi ning ka
lihtsamaid mänguväljakuid. Et
palgalistele ja vabatahtlikele
juhendajatele tuleks lisa. Ja et
kasvaks jõukus.
Häid jõulupühi!
Head sportlikku uut aastat !

Villu Reiljan valiti “Jõu” juhatuse esimeheks
EMSL “Jõud” erakorraline üldkogu valis
11. detsembril uueks esimeheks Riigikogu
liikme Villu Reiljani. Tema poolt hääletas
11 “Jõu” liiget 15st.
Ametit vastu võttes ütles Villu Reiljan, et
asub raske südamega sellele kohale. Ta
kutsus kõigi maakondade spordiliite ühisele
tööle ja pidas vajalikuks otsida vaidlusküsimustes konsensust, sest kõige halvem
on kui keegi tunneb end kogu aeg
kaotajana.
“Spordi alus peab olema lai ja tugev, aga
praegu on viga selles, et omavalitsused on
suhteliselt vaesed,” ütles “Jõu” uus esimees.
“Seega tuleb leida võimalusi suunata
rohkem raha kohtadele, sest spordimudelit
ei saa ju peapeale püsti panna.”

“Jõu” peasekretär Ants Saar põhjendas
Reiljani valimist esimeheks nõnda: “Eesti
maasport peab olema näoga maa poole ja
Villu Reiljan on mees, kes ka muidu maaelu
toetab.”
Üldkogul sõna võtnud EOK president Mart
Siimann kinnitas, et olümpiakomitee tegutseb edaspidigi “Jõu” partnerina ja on valmis
toimuvaid muutusi toetama.
11. detsembri üldkogu võttis vastu ka “Jõu”
uue põhikirja, kinnitas arengukava aastateks
2003 - 2006 ja valis uue juhatuse.
EMSL “Jõud” juhatusse kuuluvad lisaks
esimehele aseesimehena Kaiu Kustasson
ja liikmetena Vello Laidla, Arno Rossman,
Arvo Saal, Lembit Toru ning Tarmo Volt.
MS

“Jõu” 2003. a. võistluste kalender
Kompleksüritused
1. Valdade XI talimängud
eelturniirid:
male, kabe, lauatennis, korvpall N, korvpall M
finaalvõistlused :
korvpall M
male, kabe, lauatennis, korvpall N
suusatamine
2. Väikelinnade talimängud
male, kabe, bridž, suusatamine
3. Eesti XI Maaspordimängud
eelturniirid:
võrkpall, korvpall
finaalvõistlused:
I etapp
vaba- ja kreeka-rooma maadlus
sangpomm, tõstmine
II etapp
jalgpall, korvpall M, rannakäsipall M, mälumäng,
võrkpall N ja M, laskmine, kergejõustik, köievedu,
korvpall N, maastiku jalgratas, orienteerumine,
tennis,
4. XLIV Jüriöö jooks (orienteerumine)
5. Vallavanemate VIII spordipäevad

18.-19. jaan.

kohtadel

14.-16. veebr.
15.-16. veebr.
15.-16. veebr.

Vinni
Vinni
Mõedaku

15. veebr.

Sindi

19.-20. aprill

kohtadel

5. aprill

Viljandi

4.-6. juuli

Viljandi

18.-19. aprill
1.-2. august

Rahvusvaheline
spordielu
Eesti Maaspordi Liit "Jõud" on
kahe "Sport kõigile" rahvusvahelise organisatsiooni liige.
Need on ISCA (International
Sport and Culture AssociationRahvusvaheline Spordi ja
Kultuuri Assotsiatsioon) ning
CESS (Confederation
Europeenne Sport SanteEuroopa Spordi ja Tervise
Konföderatsioon).
Nende internetiaadressid on:
www.ISCA-web.org ja
www.CESS-info.org.
2003. aastal kutsub ISCA
Sulgpalli Festivalile 17.-20. IV
(koos treenerite seminariga)
Taani Kopenhaagenisse.
Registreerimine kuni 1. märts.
Info: www.ISCA-web.org. ning
Võimlemise ja Tantsu Festivalile
13.-19. VII Hispaaniasse
Alicantesse.
Info: www.alicante2003.org.

Saaremaa
Põlva vald

Suusatajad
sööstavad rajale.
Erakogu

HARJUMAA SPORDILIIT
Sirje Tikerpäe
Roosikrantsi 12, Tallinn
10119
tel./faks (0) 611 85 56;
Tel. (0) 611 85 57
mob. 051 65 093
harju.spordiliit@mail.ee

HIIUMAA SPORDILIIT
Helen Mast
Leigri 11, Kärdla 92412
tel./faks (046) 31 244
mob. 052 99 432
Hiiumaa.Sport@mail.ee

IDA-VIRU MAASPORDI
LIIT "JÕUD"
Arno Rossman
Järva küla 2-10, Kohtla
vallavalitsus 30326
tel (033) 73 389;
faks (033) 73 348
mob. 051 53 071

Maakondade spordiühendused
,
JÕGEVA SPORDILIIT
"KALJU"
Uno Valdmets
Suur 3, Jõgeva 48306
tel. (077) 22 370
mob. 051 50 477
uno@jogevamv.ee

JÄRVAMAA SPORDILIIT
Vello Laidla
Türi TMK, Särevere 72101
tel. (038) 74 486
mob. 055 40 366
LÄÄNEMAA SPORDILIIT
"LÄÄNELA"
Vello Kuhi
Ehte 9, Haapsalu 90503
tel. (047) 25 647
mob. 050 23 047
vello.kuhi@lmv.ee

arno.rossman@kohtlavv.ee

LÄÄNE-VIRU
MAASPORDILIIT
Riho Rannikmaa
Sõpruse 16, Vinni
spordihoone 46603
tel. (032) 57 683
mob. 053 915 160
sakura@estpak.ee

PÕLVA MAAKONNA
SPORDILIIT
Ingrid Muuga
Kesk 42, Põlva 63308
tel. (079) 94 637
mob. 051 75 848
polvasport@hot.ee

PÄRNUMAA SPORDILIIT
Kaiu Kustasson
Akadeemia 2, Pärnu 80010
tel. (044) 79 746
mob. 051 49 380

RAPLA MAAKONNA
SPORDILIIT
Henno Kaas
Tallinna 37, Rapla 79512
tel./faks (048) 55 481
SAAREMAA VALDADE
SPORDILIIT
Siim Veski
Hellamaa küla,
Muhu vald 94701
tel. (045) 98 746
TARTU MAASPORDI LIIT
Lembit Toru
Aleksandri 14, Tartu 51004
tel. (07) 349 518;
faks (07) 349 434
mob. 055 560 888
maaspordiliit@hot.ee

VALGAMAA SPORDILIIT
Arvo Saal
Kesk 12, Valga 68203
tel. (076) 54 245
mob. 055 31 235
valgamaa.sport@mail.ee

VILJANDIMAA
SPORDILIIT
Ilmar Kütt
Vabaduse 2, Viljandi 71020
tel. (043) 30 435;
faks (043) 30 404
mob. 051 46 921
ilmar@viljandimaa.ee

VÕRUMAA SPORDILIIT
Peep Lill
Jüri 12, Võru 65620
tel. (078) 68 349
faks (078) 68 318
mob. 050 77 554
Peepl@mv.werro.ee

Kaiu.Kustasson@parnumaa.ee

Väljaandja EMSL “Jõud”
Koostasid Ants Saar ja Arvo Saal.
Tel./faks (0) 662 18 49,
E-post: msljoud@hot.ee

Järgmine leht ilmub 2003. aasta märtsis.

Sporditöötajate koolitusreis Saksamaale
Riho Rannikmaa
12.-20. oktoobrini korraldasid
EOK, Kultuuriministeeriumi
spordiosakond ja Eesti
Re gi on aa ln e Spo rd in õu ko gu
ke sk - ja re gi on aa lt as em e
sp or di ju ht id el e ko ol it us re is i
Saksamaale.
Reisi eesmär giks oli saad a
vastus järgmistele küsimustele:
•Milline on Saksamaa
spordikorralduse mudel ja kuidas
jagunevad vastutus ning rollid
selles mudelis?
•Milline on kohalike
omavalitsuste osa Saksamaa
spordiliikumises ja kuidas toimib
koostöö omavalitsuste ja nende
territooriumil asuvate
spordiorganisatsioonide vahel?
•Millised on liidumaa spordiliidu
ülesanded ja roll klubide
ühendamisel ning teenindamisel?
•Millised on spordiliikumise
rahastamise alused nii riikliku kui
mitteriikliku sektori poolt?
•Millised on Saksamaa spordiklubide eduka tegutsemise
eeldused ja millised
põhiprobleemid?
Reisil osales 33 sporditöötajat,
esindatud olid kõik maakonnad
peale Raplamaa.
Üheksa
päevaga läbisime kaheksa riiki Läti, Leedu, Poola, Saksamaa,
Prantsusmaa, Taani, Rootsi ja
Soome ning üle 5 000 kilomeetri.
Esimest korda istusime
koolipinki Frankfurdis asuvas
Hesseni Liidumaa Spordiliidu
Spordikoolis, et kuulata sealsete
juhtivate spordispetsialistide
loenguid.
Esinesid Saksamaa
Spordikonföderatsiooni , Hesseni
Liidumaa Spordiliidu spetsialistid.
Loengute peasõnumiks oli, et
Saksamaal teeb riik ja iga
liidumaa kõik selleks, et haarata
sportima võimalikult suurt hulka
noori.
Nende spordi juurde
tõmbamiseks ja sportliku
tegevuse soodustamiseks
tehakse meie mõistes lausa
astronoomilisi kulutusi, kusjuures
suurimad spordi toetajad on
kohalikud omavalitsused.
Iga vald peab oma
aukohustuseks, et nende
territooriumil paiknevad
spordiklubid oleksid heal järjel ja
konkurentsivõimelised
naabritega. Kõik koolide
spordisaalid on alates kella
kuuest õhtul kohalikele klubidele
tasuta kasutamiseks.
Regulaarselt tegeleb spordiga
40% sakslastest, kuuludes 87
717 spordiklubisse (2000. a.
andmed). Igal liidumaal ühendab

spordiklubisid liidumaa spordiliit
(konföderatsioon), mille
ülesandeks on oma regiooni
klubide töö koordineerimine ja
tingimuste loomine paremaks
tegevuseks. Vaid väga üksikud
erakapitalil baseeruvad klubid ei
pruugi kuuluda piirkondliku liitu.
Neid 16 piirkondliku liitu ühendab
omakorda Saksamaa Spordiliit
(Deutsher Sportbund). Vastavalt
kindlalt väljatöötatud
kriteeriumitele jaotavad klubidele
toetusrahasid piirkondlikud
spordiliidud. Kogu Saksamaa
kohta moodustab see summa neli
kuni viis miljardit eurot.
Väga suurt rõhku pannakse
Saksamaal vabatahtlike
spordiinstruktorite väljaõppele.
Vabatahtlike kaadri

spetsiaalne organisatsioon
Deutche Sportjugend (Saksamaa
Spordinoorus), mille huvisfääri
kuuluvad noored kuni 26
eluaastani. See organisatsioon
t e g e l e b k a n o o r t e
sotsiaalprobleemide
lahendamisega ning ei ole puhtalt
spordiorganisatsioon.
Tippspordist loengutel praktiliselt
ei kõneldud. Meie sellekohasele
küsimusele vastati, et kui
sportlane jõuab Saksamaa
meistrivõistluste medalivõitja
tasemele, siis luuakse talle
Saksamaa Olümpiakomitee poolt
tingimused edasiseks arenguks.
15.oktoobril külastasime
Frankfurdis asuvat Saksamaa
Spordiliidu peakorterit ja seejärel
siirdusime Frankfurdi

Kas teate, et
... 1950. aastal Eesti NSV
10. aastapäevale pühendatud
vabariikliku spartakiaadi võitis
spordiühingutest "Jõud",
"Kalevi", "Dünamo" ja
"Spartaki" ees?
... VIII Viru mängudel sai
Veljo Läets sangpommi
rebimises tulemuseks 505
korda, ehk üksi rohkem kui
temale järgnenud seitse
meest kokku?
...10. - 21. juulini 1949. a.
korraldasid "Jõu" sportlased
suure teatejooksu ümber Eesti,
läbides kõik maakonnad?
Jooksumaa pikkuseks oli üle
1500 km ning osavõtjaid üle
2000.
...50ndate aastate alguses
arendas Võrumaal põllumajandust Johannes Kotka
nimeline kolhoos? Kolhoosi
spordipäevadel oli Juhan ise
koos teiste spordikuulsustega
kaasa löömas.
..."Jõu" algaastaid iseloomustasid pidevad üleskutsed? Eriti
viljakas oli 1949. aasta kui ülevabariigiliselt said tuntuks
"Maadlusmatt igasse valda"
ning Leisi valla sõnum kehakultuuritöö parandamise ja
arendamise kohta.

Eestlased Saksamaad vallutamas.

ettevalmistamiseks töötavad
piirkondlike spordiliitude juures
spordikoolid.
Meie mõistes spordikoolid, kus
tegeletakse peamiselt
meisterlikkuse arendamisega,
asuvad vaid suurte ja rikaste
klubide juures.
Iga kursuse läbinu saab
vastavalt oma staažile ja
teadmistele/oskustele litsentsi (A,
B ja C). Klubide rahastamisel on
litsentseeritud instruktorite arv ja
nende kvalifikatsiooni aste üheks
olulisemaks näitajaks.
Palgalisi treenereid on
Saksamaal väga vähe. Väideti, et
kui vabatahtlike armeele
kehtivate normide järgi palka
maksta, läheks see maksma
samuti 4 - 5 miljardit eurot.
Mingit kompensatsiooni
vabatahtlikud klubidelt muidugi
saavad, kuid see ei ulatu
miinimumpalga tasemele.
Saksamaa spordiklubid on meie
mõistes väga suured. Väikeseks
loetakse kuni 500 liikmega klubi,
keskmises klubis on 500 - 2000
liiget ja suured klubid on üle 2000
liikmega.
Noorte spordiliikumisse
haaramiseks tegutseb

Erakogu

Spordivabrikusse ning siis läks
sõiduks Strasbourgi.
Sinna me ka jõudsime ning
tegime giidi ja tõlgi Ants Kaukveri
saatel hilisõhtuses vihmases
linnas ilusa ekskursiooni, kuid
ajanappusel Euroopa Nõukogu
spordijuhtidega meil kohtuda ei
õnnestunud.
Seejärel tutvusime kahe päeva
jooksul Baierimaa väikelinna
Schweitenkircheni (umbes 50 km
Münchenist, 6 000 elaniku)
spordisüsteemi ja spordiklubide
tööga.
Schweitenkircheni
Spordikeskuse juhtide Werner ja
Marlis Hohoffi poolt
organiseeritud vastuvõtt oli
äärmiselt soe ja sõbralik. Lausa
hämmastas kohalike treenerite
huvi kontaktide vastu Eesti
klubidega.
Toreda judoalase kontakti leidis
ka allakirjutanu. Aprillis toimuvale
Spordiklubi „Sakura“ 25.
aastapäeva laste judoturniirile
“Maiasmokk” tulevad kindlasti
külalisvõistlejad FC
Schweitenkircheni judo
osakonnast.
See 1946 aastal asutatud
jalgpalliklubi on enda ümber

koondanud 20 erinevat spordiala,
mis moodustavad ühe suure
klubi. Saksamaal on selline
praktika väga levinud.
Väidetakse, et ühtsuses peitub
jõud.
Väga huvitavad olid meie
võõrustajate poolt organiseeritud
spordivälised ekskursioonid.
Külastasime kohaliku Humala
Muuseumi ja väikest õlletehast
„Bürgerbräu“, mis toodab õlut
vaid Ameerika eliitrestoranidesse
eksportimiseks ning kohalikuks
tarbimiseks.
Eriline elamus oli Ingolstadtis
Audi tehase ja muuseumi
külastamine. Võimas oli jälgida,
kuidas praktiliselt kõik
operatsioonid detailide
stantsimisest kuni auto
kokkupanekuni sooritavad
robotid. Inimene puudutab autot
alles siis kui see konveierilt maha
tuleb ja tuleb neid sealt päevas
2000.

Herbert Rand - 80
Maasportlaste esimene NSV Liidu
meistersportlane Herbert Rand ehk
spordirahva jaoks Ranna Ärbi sündis
18. detsembril 1922. aastal Saaremaal
Kärla vallas.

Oma pika elu jooksul on ta pidanud palju
ameteid - esinenud isegi tsirkuses, juhatanud Võrumaal veskit, olnud Antslas “Jõu”
esimees jne.
Sporti jõudis Herbert Rand alles täismehena, saades tõsisemalt harjutama ja
võistlema hakata peale
sõda 1946. aastal.
Praeguses mõistes
liiga hilja.
Aga temas oli maamehe sisu ja juba
1949. a. sai ta oma
esimesed auhinnakohad jalgratturite
võistlustel, millele
edaspidi järgnes
ridamisi võite Eestis ja
üleliidulistel maanoorte
võistlustel.
Hulk aastaid oli Rand
“Jõu” kesknõukogus
jalgrattatreener, paljud
tema õpilastest jõudsid
samuti meistrinormi
täitmiseni.
Ise sai ta 1966. a.
esimese “Jõu” treenerina ka teenelise treeneri aunimetuse.
Ärbil on oma osa ka
Jaan Taltsi tulemustes,
sest oli ta ju pikka aega
olümpiavõitja massöör
ja abimees.
Herbert Rand ja ratas
on alati olnud sõbrad.
Erakogu

Teeneline spordimees Herbert Rand.
Erakogu

“Jõu” peasekretär Ants Saar meenutab
pikkadest koos töötatud aastatest, et Ärbi
oli äärmiselt elurõõmus, heatahtlik ja abivalmis inimene, kellel ei tohiks küll ühtegi
vaenlast olla.
Kõik endised ja praegused maasportlased soovivad juubilarile õnne
ja tervist ning jaksu veel paljudeks
aastateks!
MS

Andsumäelt saab nüüd suusalende teha ka suvel
Tänavu 28. septembril avati pidulikult
põhjaliku renoveerimistöö läbi teinud Võru
Andsumäe K30 suusahüppemägi.
Hüppemägi sai uue, kaasaegsetele
nõuetele vastava profiili. Trampliin kaeti
plastikkattega ja nüüd saavad suusahüppajad seal ka suvel treenida.
Meenutame, et 1975. aastal peeti Võrus
“Jõu” talimängud, kus avaüritusena
võisteldi esmakordselt Andsumäe uuel
30meetrisel trampliinil.

Andsumäe trampliin Võrus.
Vasakpoolsel pildil on aasta 1975 ja parempoolsel 2002.
Arhiiv, internet

Eesti Spordileht alustab uuest aastast
Tiit Lääne
Eesti Spordilehe peatoimetaja
Viimastel aastatel haigutab
eesti spordiajakirjanduse riiulil
üks täitmata lahter. Puudub
väljaanne, mis talletakse kõike
eesti spordielus toimuvat ning
püüaks seda kommenteerida ja
analüüsida. Ning mitte ainult
spordi sees olijate, vaid seda
ka väljastpoolt jälgivate pilkude
läbi.
Oma spordiväljaande
traditsioon ulatub Eestis XX
sajandi algusesse, mil esimese
katse selleks tegi Peterburis
elanud spordihuviline maalermeister Tõnu Wiedemann
Võimula. 1914. aastal ilmutas
Wiedemanni toimetajana neli
ajakirja Jõu Ilm numbrit.
Spordilehe tava algas Eestis
1920. aastal. Vaid sõja-aastad
ja okupatsioon jätsid sellesse
18 aastase tühiku.
Aastakümnete jooksul on
kokku ilmunud neli spordilehe
nime kandnud väljaannet:
Eesti Spordileht (1920 - 1940)
Spordileht (1958 - 1993)
Eesti Spordi Leht (1993 - 1995)
Spordileht (1996 - 1999)
Viimasel kolmel aastal on
olnud spordiajakirjanduses
ajalehe koht täitmata.
Kui rääkida riiklikult finantseeritavast väljaandest, siis
veelgi kauem. Vajadust lehe
järele on aga tunnistatud ka
viimastel aastatel. See fikseeriti
isegi 1998. aasta spordikongressi otsuses, kui toona
erakapitalil ilmunud leht lootusi
ei õigustanud.
Sport, mis viimastel aastatel
kõige enam on Eestit
maailmale tutvustanud, on
võrreldes muu kultuurisfääriga
jäetud siin põhjendamatult
vaeselapse rolli. Olles taasiseseisvunud Eestis senimaani

Tulemused
Jõu EV
noorte võistkondlikus
lauatennises
1983.-86.a. sündinud
1. Rakvere Pinx
(Mihkel Tammert,Taavi
Korsar)

ainus suurt kandepinda omav
tegevusvaldkond, mille väljaannet riik ei toeta.
Elu on tõestanud vajadust
doteeritava spordiväljaande
järele, mis on laiem kui kümme
sportlast ja seitse ala. Mis
näitaks, et spordihuvitavat
tehakse maakondades ja
külades ning looks tõese pildi
tänasest tulevikule. Kõike seda
saab teostada aga ajalehes,
mille homne päev sõltub ainult
müügiedust ja selle nimel
publitseeritavatest staarilugudest.
Sellepärast ei kavatse
Spordileht võtta endale
päevalehtede ega ajakirjade
ülesandeid, küll aga kinnitada
kanda sööti jäetud valdkondades. Paljud spordialad, sportlased, võistlussarjad, rääkimata võistlusspordi kõrval toimuv
ei ole leidnud viimastel aastatel trükiruumi. Ja nii arvatakse
teadmatusest, et paljud alad
justkui puuduksid meie spordimaastikult, et maakondades
on sport sootuks hinge heitnud.
Spordilehe oponendid on

väitnud, et väljaandel pole
tulevikku, Eesti spordilehe
traditsioon olevat juba unustatud.
Kas on? Möödunud suvel
alaliitude seas läbi viidud küsitlus näitas, et kõik 28 vastanud
alaliitu kinnitasid vajadust oma
väljaande järele. Ja kõik tunnistasid ka valmidust koostööks. See heakskiit oli EOK-le
kui garandiks lehe taaskäivitamisel.
8. jaanuarist nädalalehena
ilmuva hakkavat Eesti Spordilehte võib paljuski pidada sõjaeelse Eesti Spordilehe järeltulijaks. Seda nii nime, ideelise
ülesehituse kui ka väljaandja
poolelt vaadatuna. Ka toonane
spordileht ilmus Eesti Spordi
Keskliidu (nüüd siis EOK)
väljaandena. Napile rahakotile
vaatamata peeti siis oma
spordikanali rahastamist alati
vajalikuks.
Ajalugu kordub. Põhjused,
mis sundisid keskliitu kaheksa
aastakümmet tagasi raha oma
väljaandele kulutama, sunnib
nüüd seda sama tegema
olümpiakomiteed.

1940. aasta aprillis, mil Eesti
Spordileht tähistas oma 20
aastast juubelit, kirjutas tegijate poolt Johannes Villemson:
“Eesti Spordilehest pole kunagi
mõeldud teha tuluallikat. On
oldud õnnelik, kui juurdemaks
pole väga suureks paisunud.
On aga tulud kasvanud, on
selle võrra tõusnud ka lehe
kvaliteet. Kahekümne aasta
vältel pole kunagi mõeldud
Eesti Spordilehe sulgemisele.”
Nii näeb uuest aastast taas
ilmuma hakkav Eesti Spordileht oma missiooni paljuski
ammuse eelkäija ideede jätkamises.
Ja toimetus ootab kaastöid,
ideid ja ettepanekuid igast
Eestimaa kohast.
Toimetuse aadress on:
Tallinn, Maakri 23a, e-post:
eestispordileht@postimees.
ee, telefonid (0) 666 22 19 ja
(0) 666 22 53.
Lehe üksiknumber maksab
9 krooni, kuutellimus aga
ainult 25 krooni.

Ka kohalike jooksjate tulemused jõuavad Eesti Spordilehte.

2. Rapla
(Alvar Oviir, Veiko Ristissaar,
Eneli Rohtoja)
3. Rakvere II
(Danel Vihula, Alar Rennu)

3. Viljandi
(Kert Perkmann, Omar
Pärgma, Birgit Palm)
1990.a. sünd. ja nooremad

Internet

Peets, Marii Reeder)

Jõu EV noorte kiirmales

1. Martin Mölder (Rakvere)
2. Sten Kasela
(Pärnu)
3. Mihail Rakitin (Valga)
1992.a. sünd. ja nooremad

1987.-89.a. sündinud
1. Rapla II
(Kaarel Oviir, Aksel Laks,
Eve Piisang)
2. Rakvere I
(Toomas Oppo, Rainis
Lehtmets)

1. Rapla I
(Getelin Kuusemets, Erno
Rohtoja, Riin Oviir )
2. Viljandi I
(Jüri Lindmets, Tauri
Tiirmaa, Julia Kirpu )
3. Rapla II
(Erki Tammenurm, Jaanus

1986.a. sünd. ja nooremad
1. Denis Einasto (Tartu)
2. Veiko Kompus (Rakvere)
3. Mikk Espenberg (Tartu)
1989.a. sünd. ja nooremad

1.Jaanika Hiiuväin
(Orissaare)
2. Grigori Dzaniasvili (Tallinn)
3. Aleksander Jevtjukov
(Valga)

Eesti Maaspordi Liidu “Jõud” arengukava aastateks 2003 - 2006
“Jõu” üldkogu arutas arengukava ning võttis selle 11. dets.
2002. aastal vastu. Siin avaldame selle arengukava lühendatult.
I Üldiselt
EMSL “Jõud” on möödunud
aastate jooksul järginud 1998.a.
17. märtsil Üldkogu koosolekul
vastuvõetud tegevusprogrammi.
Meie liikmesorganisatsioonid on
kujunenud partneriteks kohalikele omavalitsustele. Ühiselt
oleme korraldanud kavandatud
vabariiklikud spordivõistlused.
Rahulolu võime väljendada nii
1999. a. toimunud Eesti X maaspordimängude kui ka 2001. a.
korraldatud Eesti IX maatalimängude tulemuste üle.
Osalejate arv on vähenenud
traditsioonilistel valdade tali- ja
suvemängudel. Lisandunud
spordibaasid võimaldavad paremini organiseerida sporditööd
kohtadel.
Tegevuskava koostamisel
arvestati organisatsiooni tugevaid külgi, nagu pikaajalised
traditsioonid, kõiki maakondi hõlmav organisatsioon, tegutsevad
spordiklubid, aga ka nõrku külgi,
nagu näiteks ühtse tööprotsessi
puudumine.
Tegevuskava koostati neljaks
aastaks, peale igat lõppenud
aastat antakse tehtule hinnang
ning vastavalt vajadusele viiakse
sisse muudatused.
.II Missioon
Sporditegevus on tihedalt seotud teiste eluvaldkondadega
nagu haridus, tervis, riigikaitse,
majandus ja teadus.
Kehakultuuri koht ühiskonnas
ja kultuuris vajab märksa avaramat käsitlemist. Oma tegevuses
näeb “Jõud” võimalusi kultuuripoliitika edasiseks arenguks,
kõigi huviliste vaba aja sisustamiseks külades, valdades, linnades ja maakondades läbi
suhtlemise ja seltskondliku
tegevuse, enesearenduse ja
eneseväljenduse.
Organisatsioon tervikuna ei
taga ühe spordiklubi, küla, valla
või maakonna spordiühenduste
arengut, küll aga suudab omapoolsete ettevõtmistega inimesi
motiveerida ja innustada.
Tegevuse eesmärke fikseerides oleme kohustunud neid
täitma.
III Põhieesmärgid
Elanikkonna huvidele vastava
spordiorganisatsiooni arendamine ning selle tegevusaktiivsuse ja -ühtsuse tagamine. Sportliku kasvatuse edendamine elanike kehalise ja

vaimse jõu tõstmiseks.
Koostöö EOK, spordialaliitude
ja üleriigiliste spordiühendustega, riigi ja kohalike omavalitsusorganitega, rahvusvaheliste
spordiorganisatsioonidega.
IV Põhitegevused
1. Organisatsiooni tugevdamine
Aidata kaasa selleks, et kohalike
omavalitsuste abiga kindlustada
maakondades tugeva spordiühenduse tegevus. Võtta erilise
tähelepanu alla sporditegevuse
hoogustamine ühistegevusest
kõrvale jäänud organisatsioonides.
Moodustada juhatuse liikmete
eestvedamisel toimkonnad, mis
käsitlevad põhjalikumalt võistluste korraldamist, avalikke suhteid,
finantsi ja koolituse probleeme
ning küla ja valla sporditegevust.
Näha ette 2003. aasta jooksul
liikmesorganisatsioonide tegevuse laialdasem tutvustamine.
Juhatuse liikmetel ning sekretariaadi töötajatel võtta osa maakondade spordiühenduste juhatuste koosolekutest, aktiivipäevadest ja muudest organisatsiooni tutvustavatest ettevõtmistest.
Korraldada maakondade
spordiühenduste juhatuste
liikmetele 2003. a. aprillis ühine
teabepäev.
Avaldada igakülgset toetust
Eesti Olümpiakomitee projektile
''EOK tuleb külla''. Osaleda
aktiivselt EOK toimkondade
töös.
2. Ülevabariigiline spordivõistluste korraldamine
Võistluste ettevalmistamisel ja
korraldamisel rõhutada vajadust
õigeaegse info, eeskujuliku
läbiviimise ning kokkuvõtete
tegemise järele. Juhendite

koostamisel võimaldada erinevate vanuseklasside ning erineva sportliku tasemega inimeste
osavõtt. Otsida tihedamaid
koostöövõimalusi teiste kultuuriorganisatsioonidega.
Korraldada:
2003. a. Eesti XI maaspordimängud;
2005. a. Eesti XI maatalimängud
igal aastal valdade, väikelinnade
ja keskmiste (10000 - 21000
elanikku) linnade tali- ja suvemängud, maal asuvate erialakoolide mängud, “Jõu” raskejõustikupäev, “Jõu” lauamängude päev, Jüriöö öine orienteerumisjooks, “Jõu” meistri-, esi- ja
karikavõistlused.
3. Maaspordi teavitamine
Mitmekülgse spordiinfo kättesaadavuse kindlustamine kõigile
huvilistele, milleks:
jätkata infolehe “Maasport” väljaandmist;
avada interneti kodulehekülg;
Üldkogu ja juhatuse koosolekute
arutelu ning vastuvõetud otsused paigutada interneti koduleheküljele ligipääsukoodiga;
teha aktiivset kaastööd 2003. a.
ilmuma hakkavale spordilehele;
vaadata läbi maaspordi tegevuse arendamisel silmapaistnud
isikute autasustamise süsteem;
pöörata enam tähelepanu ''Jõu''
ajaloo jäädvustamisele ning
sportlaste ja sporditegelaste
meelespidamisele ja austamisele.
4. Koolitusprogramm
Seada esmaseks eesmärgiks
uute abijõudude leidmine
milleks:
korraldada kaks korda aastas
üleriigilised täienduskoolituse
seminar-õppused omavalitsuste
palgalistele ja vabatahtlikele
sporditöö juhendajatele;

Suusatajad stardi ootel.
Erakogu

vajadusel aidata oma liikmeid
koolituste korraldamisel;
hankida ja levitada vaba aja
sisustamise ning rahvaspordialaseid metoodilisi materjale ning teisi trükiseid;
anda konsultatsioonilist abi
spordiprojektidele;
korraldada üleriigilisi õppusi
spordikohtunikele;
arendada koostööd teiste
organisatsioonidega.
5. Finantseerimis- ja
sponsorlusprogrammid
Tagada üleriiklikele ettevõtmistele sponsorite toetus.
Taotleda spordivõistlustele
ning koolitusele toetust
Hasartmängumaksu
Nõukogu, Kultuurkapitali
ning teiste fondide kaudu.
Pöörduda EOK poole eriprojektide rahastamise taotlustega.
Taotleda igaaastast toetust
tervisespordiprojektidest läbi
Kultuuriministeeriumi.
Arendada majandustegevust.
6. Rahvusvaheliste suhete
arendamine.
Võtta võimaluse korral osa
CESS-i (Euroopa Spordi ja
Tervise Konföderatsioon)
ning ISCA (Rahvusvaheline
Spordi ja Kultuuri Assotsiatsioon) poolt korraldatavatest
spordifestivalidest ning kursustest.
Saada enam teavet sarnaste spordiorganisatsioonide tegevusest.
7. Andmete kogumine ja
informatsiooni jagamine
Tagada maakondade spordiühenduste kaasabil sekretariaadi töötajatele ning juhatuse liikmetele nende otsuste tegemisel ja poliitika väljatöötamisel õige ja vajaliku
informatsiooni kättesaadavus, kvalitatiivne ja usaldusväärne statistika.
Korrastada vajalike andmete kogumise süsteem.
V Visioon
2006. aastal tunneb EMSL
''Jõud'' rõõmu sellest, et
rohkem kui 95%-s omavalitsustes tegutsevad tugevad,
kogu sporditegevust
koordineerivad kõrge klubikultuuriga spordiklubid. Neist
enamik osaleb üleriigilistel
võistlustel.
Iga omavalitsuse territooriumil on vähemalt üks kaasaegne spordikeskus, mille
koosseisus on kindlasti ujula
ning need on igale huvilisele
kättesaadavad nii kauguse
kui ka hinna poolest.

Eesti Vabariigi valdade
XI talimängud
Talimängudel selgitatakse valdade meistrid
ja parimad vallad murdmaasuusatamises
ning võistkondlikud meistrid males, kabes,
lauatennises, meeste ja naiste korvpallis.
Talimängude finaalvõistlused toimuvad :
-meeste korvpall 14.-16. veebr. ja naiste
korvpall 15. -16. veebr. Vinni Spordihoones,
-lauamängud 15.-16. veebr. Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis ja Vinni Spordihoones,
-suusatamine 15.-16. veebr. Mõedakul.
Alagrupivõistlused korraldatakse males,
kabes ja lau atenn ises n ing ko rvpall is
naistele ja meestele 18.-19. jaanuaril.
Talimängudest lubatakse osa võtma
kõ ik id e va ld ad e võ is tk on di , mi s on
komplekteeritud antud valla elanikest või
põhik ohaga tööta jates t. Iga vald v õib
es in ed a mä ng ud el pi ir am at u ar vu
võistkondadega.
Murdmaasuusatamises võisteldakse
vab as s õid uvi isi s. K ava s on 10 k m
noormeestele (sünd. 1985.a. ja nooremad),
meestele ( sünd. 1964 -1984) ja m eesveteranidele (sünd. 1954-1963). 5 km
distantsil võistlevad meesveteranid (sünd.
1953 ja varem), neiud (sünd. 1985. ja
nooremad), naised (sünd. 1969-1984) ja
naisveteranid (sünd. 1959-1968).
Naisveteranid (sünd. 1958.a. ja varem)
võistlevad 3 km sõidus.
Teatesuusatamises võistlevad naised
3 x 3 km ja mehed 4 x 5 km distantsil.
Võistkondliku
paremusjärjestuse
selgitamisel suusatamises annab esikoht
igal individuaaldistantsil ja vanusegrupis 80
punkti, II koht 77 punkti, III -75 ; IV -73; V -72
jne. punkti.
Teatesuusatamises on koefitsient 2.
Võistkondade paremuse määrab punktide
kogusumma, kusjuures arvestusse läheb 7
paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja
kahe parema teatevõis tkonna tul emus.
Punktide võrdsuse korral on määravaks
väiksem arvesseminevate kohtade summa
teatesuusatamises.
Ma les ja kabes on võistkonna suuruseks on
mõlemal alal 3 võistlejat (2 meest ja
vähemalt 1 naine).
Finaalvõistlustele
pääs eva 1 2 või stko nna s elgi tami seks
viiakse läbi 4 alagruppi, igast alagrupist 3
paremat saavad finaali.
Lauatennises on võistkonna suuruseks 3

Eesti väikelinnade 2003. a.
talimängud
Talimängud toimuvad Sindis 15. veebruaril
2003. a. Talimängudest lubatakse osa
võtma kõigi Eesti väikelinnade (elanikke
kuni 10 000) spordihuvilisi.
Suusatajad võistlevad vabastiilis. Võistluspaik on Sindi lauluväljaku lähistel. Kavas on
teatesõit 4 x 1 km (N+M+N+M).
Individuaalvõistlus - mehed 3 km ja naised
2 km. Vastavalt lumeoludele võivad distantside pikkused veidi muutuda. Võistkonnas
võib olla kuni 5 meest ja 5 naist.Võistkondlik
paremus selgitatakse 4 mees- ja 4 nais-

sportlast (2 meest ja vähemalt 1 naine).
Finaalvõistlustele pääseva 16 võistkonna
selgitamiseks viiakse läbi 4 alagruppi, igast
alagrupist 4 paremat saavad finaali.
Meeste korvpallis on võistkonna
suuruseks 12 mängijat. Finaalvõistlustele
pääseva 8 võistkonna selgitamiseks viiakse
läbi 4 alagruppi, igast alagrupist 2 paremat
saavad finaali.
NB! Finaalvõistluste algus reedel
14. veebruaril kell 16.00.
Naiste korvpallis on võistkonna suuruseks
12 mängijat. Finaalvõistlustele pääseva 4
võistkonna selgitamiseks viiakse läbi
2 alagruppi, kummastki alagrupist 2 paremat saavad finaali.
Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse 4 parema spordiala kohapunktid,
kusjuures kohapunkte antakse järgmiselt:
I koht 40 punkti, II-37 p., III-35 p., IV -33 p., V 32 p. jne. Murdmaasuusatamises on
koefitsient 1,2.
Suurem punktide kogusumma määrab
võistkondade paremusjärjestuse. Punktide
võrdsuse korral määrab paremuse parem
koht murdmaasuusatamises.
Osavõtumaks lauamängude alagruppides
on 150 krooni võistkonna kohta. Korvpallis
alagru pi osav õtumak s on 800 krooni
võistkonna kohta. Alagrupist osavõtjatel
tuleb t asuda o savõtumaks k oos
eel reg ist ree rim ise ga
EMS L "Jõ ud"
a rveldusarvele nr. 10052037323002 EÜP.
Finaalvõistlustest osavõtumaks on 70.krooni osavõtja kohta, sõltumata spordialast. Osavõtumaks tuleb tasuda üldreeglina enne finaalvõistlusi ülekandega Vinni
valla arveldusarvele nr. 10502016845006
EÜP, märgusõna "Tali". Erandkorras saab
tasuda osavõtumaksu ka mandaadis
sularahas.
Üldinfot finaalvõistluste kohta saab tel. 056
694 496 või (032) 57 164 (Vello Akel).
Osavõtjate majutamine:
Põrandamajutu s: Vinni-Pajusti Gümnaasiumis (omad madratsid, tekid, linad jms.
kaasa) -tasuta. Kontaktisik Villu Albert,
tel. 053 914 879.
Voodimajutus: Vinni Spordihoone, tel. (032)
57 164 (administraator) ja Mõedaku
Suusabaas, tel. 051 27 975 (Kristel) - ka
toitlustusvõimalus
Vood ima jut use bro nee rim ise ja
maksetingimused lepivad kokku soovijad
ise. Voodimajutuse taotlused rahuldatakse
tellimuste järjekorras kuni
kohtade
lõppemiseni.

Ühistoitlustuse võimalus on Vinnis.
14.02. Õhtusöök
25.15.02. Hommikusöök
25.15.02. Lõunasöök
40.15.02. Õhtusöök
25.16.02. Hommikusöök
25.16.02. Lõunasöök
40.Toitlustamist soovijatel tuleb raha üle kanda
firma "Rajukon" arvele nr. 221011586266
Hansapanka, märgusõna "talimängude
toitlustus" hiljemalt 10. veebruariks 2003.a.
Ülekandel ära märkida, kas täiskomplekt või
toi duk ord ade kau pa päe vad e lõi kes .
Täienda v info tel. 052 05 191 (Jura
Konontšuk).
E elregistreerimine osavõtuks
lauamängude (male, kabe, lauatennis) ja
meeste ning naiste korvpalli alagruppidest
teostada hiljemalt 20.detsembriks 2002.a.
Ühtlasi palume informeerida oma soovist
alagruppide (lauamängud koos, korvpall
eraldi) läbiviimiseks.
Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja
võis tkon nad loos itaks e alag rupp ides se
ainult siis kui on laekunud osavõtumaks
EMSL "Jõud" arvele.
Eelregistreerimine finaalvõistlusteks koos
põ ra nd am aj ut us e s oo vi ga
t eo sta da
hiljemalt 10. veebruariks 2003.a.
Eelregistreerimine teha kirjalikult aadressil
10137 Tallinn, Toompuiestee 21 EMSL
"Jõud" või tel. (0) 662 18 33 (M. Reimann)
või (0) 662 18 49.

võistleja punktide summeerimise teel.
Punkte antakse 30le paremale, I-35, II-31,
III-28, IV-27, V-26 p. jne. Teatevõistluses on
koefitsient 1,5. Võrdse punktisumma korral
eelistatakse paremaid individuaalkohti.
Teised alad toimuvad Sindi Gümnaasiumis. Males ja kabes on võistkonnas 3
mees- ja 1 naismängija. Bridžis osaleb
ühest linnast 2 paari. Lauatennises on
võistkonnas 2 mees- ja 1 naismängija.
Osavõtumaks 50.- krooni iga võistleja
kohta tasuda hiljemalt 29. jaanuariks
Sindi Linnavalitsuse arveldusarvele
nr. 1120145818 Hansapangas märgusõna
"Talimängud". Mandaadis tasumisel on
osavõtumaks 100.- krooni.

Toitlustamine toimub vastavalt ettetellimisele Sindi Gümnaasiumis, lõunasöök
maksab 35.- krooni. Tasumine ülekandega
Sindi Gümnaasiumi arveldusarvele
nr. 1120191021 Hansapangas.
Eelregistreerimine teha kirjalikult hiljemalt
29. jaanuariks koos aladest osavõtjate
nimede ja sünniaegadega Sindi Linnavalitsusse aadressil Pärnu mnt. 12, Sindi
86705. Fax (044) 52 540 ja e-post:
sindi@parnumaa.ee.
Toitlustamine tellida Sindi Gümnaasiumist,
aadressil Kooli 9, Sindi 86705. Faks (044)
52 444 ja e-post:helle.artel@mail.ee.
Info telefonidel (044) 52 365, 056 699 791,
kontaktisik Helle Artel.

spantalsport kauplustes pakutakse:

Tel. (0) 621 01 11
Peterburi tee 15 Tallinn
e-post: spantal@hot.ee

spordivahendid
spordijalatsid (Reebok, Nike, Adidas, Puma, Highroad)
matkajalatsid (Lackner)
spordirõivad (Adidas, Reebok, Iguana, Asics, MK, Highroad)
spordikotid (Asics, Adidas, Puma, Highroad)
matkatarbed (Wehnke)
trenažöörid (Hammer)
vabaajamängud (Sunflex)
spordijoogid

Tallinnas SPANTALSPORT kauplustes :

Tallinnas TMS SPORT kaupluses:

Rocca al Mare kaubanduskeskuses Paldiski mnt.102

Lasnamäe Spordikompleksis Peterburi tee 15 tel. 621 01 11

tel. 665 91 28
Sikupilli kaubanduskeskuses Tartu mnt. 87 tel. 600 62 62

Võru spordikaupluses:

Järve kaubanduskeskuses Pärnu mnt. 238 tel. 608 82 33

Jüri 31 tel. (078) 23 159

Soovime kõigile koostööpartneritele rahulikke jõule
ja meeldivat vana-aasta lõppu!

Tartumaa 2002. aasta parimate sportlaste austamisõhtu ja
spordiaasta pidulik lõpetamine toimub 20. detsembril
algusega kell19 Tartus ööklubis Atlantis.
Kõik spordisõbrad on oodatud!

Ta r t u M a a s p o r d i L i i t

