Aasta kokkuvõtteks

Lühidalt
15. detsembril sai
“Jõud” 57. aastaseks

Lõppemas on aasta 2003. Meile
oli ta eelkõige maaspordimängude aasta. Aprillikuu
esimestel päevadel rassiti
Viljandi spordihoones maadlusmattidel ja tõstepõrandal,
juulikuus kogunesid taas
Viljandisse suviste spordialade
esindajad.
Tulemustele joont alla tõmmates nentisime, et 15-l spordialal
oli võistlejaid pea 2700, kõikidest
maakondadest, sealjuures 88-st
vallast ning 22 linnast.
Spordialasid võrreldes võis
täheldada erinevat osavõtjate
arvu ning erinevat konkurentsi.
Kuid küllap jätkus piisavalt
sportlikku hasarti iga võistluse
juurde. Analüüsides maakondlike spordiühenduste aktiivsust
võistkondade komplekteerimisel
ning lähetamisel finaalvõistlustele, võime täheldada erinevat suhtumist.
Aga eks ole nii organisaatoritel
kui ka osavõtjatel reserve püüda
selle poole, et taolised üleriigilised ettevõtmised oleksid
osavõturohkemad ning ladusalt
läbi viidud.
Ilusate suviste spordipäevade
kõrval tuleb kahjuks nentida, et
ilmataat ei olnud Viljandis
seekord meiega.
Paduvihm sundis ära jätma
spordimängude lahutamatu osa,
rongkäigu läbi linna ning ka avamine koos suurepärase võimlemispeoga tuli üle viia vanasse
spordihoonesse.
Traditsiooniliste ürituste kõrvale püüdsime seekord pakkuda
mõndagi uut. Eelkõige mõtlen
siinkohal noorte keskmaajooksjate viie päevast kogunemist Olustveres, kuhu heatahtlikku nõu tulid jagama vabariigi
parimad treenerid Uno Källe ja
Raimond Luts ning olümpialane
Laine Erik.
Küllaltki palju oli uudistajaid ka
meie olümpiavõitjate Jaan Taltsi
ja Jaak Uudmäe auhindade vitriinide ees. Paljud eestimaalased nägid esmakordselt
olümpiamängude kuldmedaleid
või teisi kõrgeid autasusid.
Maaspordimängude kokkuvõtteks julgen arvata, et sport-

likku rahuldust said oma etteastetest tunda enamik osalejaid.
Ja et nii mõnigi noorsportlane,
kes seekord võitis maaspordimängude medali, jõuab tulevikus hoopis säravamate medaliteni.
Maaspordimängude kõrval oli
lõppev aasta tähelepanu vääriv
selle poolest, et meie juhatus
võttis oma augustikuisel koosolekul vastu otsuse regionaalse
noortespordi toetamiseks.
Siinkohal ei peaks hindama
jagatava suurust, kuigi ka see on
oluline, vaid põhimõtet toetada
neid, kes tahavad ja suudavad
noortespordi taset maal edasi
viia.
Eeldame koostööd kohaliku
omavalitsuse, maakondliku ja
vabariikliku spordiliidu vahel
laste spordihuvi tõstmiseks,
nende vaba aja sisustamiseks ja
miks mitte ka uute talentide
avastamiseks.
Tulevikku vaadates ei tohi ära
unustada neid, kes aastakümneid on olnud maaspordi tegemiste juures. Tähistasime ju 15.
detsembril oma organisatsiooni
57. sünnipäeva.

Rõõm on nentida, et meie
hulgas on 1947. aastal “Jõu” esimesest kongressist osavõtnuid,
et spordivõistlustel kohtume
paljude “Jõu” auliikmetega, et
omaaegset el kesknõuko gu ja
rajooninõukogude töötajatel ning
paljudel aktivistidel on säilinud
huvi meie tänaste toimetuste
suhtes.
Tunneme uhkust teie kõigi üle
ning tunneme tuge teie tegudest
ning heast sõnast.
Aastat ära saates rõõmustame
kogu Eesti spordi saavutuste üle.
Oli tippvõistluste medaleid, oli
arvukalt osavõtjaid üleriigilistel
suusa -, jook su- ja jalg ratta võistlustel, teoks sai oma
mitmed
spordileht, valmisid
spordirajatised jne.
Mida soovida uuelt, saabuvalt
aastalt? Eelkõige vast rohkem
koostööd, rohkemat infovahetust
mõistmaks üksteise probleeme.
Ja muidugi pöidlad pihku
olümpiamängude päevil.
Häid jõulupühi!
Head sportlikku uut aastat !

Heidame pilgu tolleaegse ajakirja “Kehakultuur”
veergudele ning vaatame,
mida kirjutati "Jõust" tema
esimesel tegevus-aastal.
1947. a. “Kehakultuur” nr. 9.
“ Uus spordiselts “Jõud”
alustas tegevust”. Konstantin
Vitsut Kehakultuuri- ja Spordikomiteest kirjutab muu
hulgas: “... VVS Jõud on
registreerinud oma liikmeks
üle 100 keha-kultuurikollektiivi
liikmete arvuga üle 3000 ...”.
Ja veel: ”... Uue spordiseltsi
põhivärviks on roheline.
Sellest väljudes on seltsi
treeningdress roheline
valgete kätisteotstega ja valge
kraega. Võistlus-riietuseks on
roheline spordi-särk ja valged
püksid. Rinna-märk kujutab
endast mehhani-seeritud
põllumajandust hammasratta ja viljapeaga, mille
kombinatsiooni keskel on “J”.
Ning “Kehakultuur” nr. 23,
samast 1947. aastast.
“Spordiseltsi Jõud lähemad
ülesanded”, autoriks Georg
Abels, Kultuurhariduslike
Asutuste Komitee esimees,
“Jõu” Kesknõukogu presiidiumi esimees. “... Eeltoodust
läh-tudes on selge, et
spordiselts Jõud kollektiivid
kujunevad alles siis
eesrindlikeks kollek-tiivideks,
kui nad oma sport-likud
üritused tihedalt seovad kõigi
nende ülitähtsate
ühiskondlike ülesannetega, nagu
seda on eelseisvad kohalikkude töörahva saadikute nõukogude valimised,
metsatööde teostamine,
kevadiste külvi-tööde

Harald Männik

Kalju Tiik

10. august 1926 - 7. detsember 2003

30. jaanuar 1940 - 9. november 2003

"Jõu" auliige 1966. aastast.
Põllumajandusminister aastatel 1965 - 1970
ja 1975 - 1981 ning aiandusminister 1981 1986. Oli aastatel 1975 - 1979 ENSV
Ratsaspordi Föderatsiooni esimees.

"Jõu" auliige 1976. aastast, kauaaegne
"Jõu" orienteerumissektsiooni presiidiumi
liige, vabariigi parim ühiskondlik
spordiaktivist (1966), Eesti NSV teeneline
sporditegelane (1983).

Maakondade
spordiühendused

“Jõu” 2004. a. võistluste kalender

/ projekt

I Kompleksüritused
1. Valdade XII talimängud
alagrupid
male, kabe, lauatennis, korvpall M, korvpall N
finaalvõistlused
murdmaasuusatamine, male, kabe, lauatennis, korvpall M, N
2. Väikelinnade talimängud
3. Valdade XII suvemängud
alagrupid
võrkpall M, võrkpall N
finaalvõistlused
kergejõustik, jalgrattakross, mälumäng, köievedu,
võrkpall M, võrkpall N, orienteerumine
4. Väikelinnade 35. suvemängud
5. Kohalike omavalitsusjuhtide spordipäevad
6. Maal asuvate kutseõppeasutuste võistlused
alagrupid
finaalvõistlused
võrkpall M, võrkpall N, korvpall M, lauatennis N, lauatennis M

17.-18. jaanuar

kohtadel

HARJUMAA SPORDILIIT
Sirje Tikerpäe
Roosikrantsi 12, Tallinn
10119
tel./faks 0611 8556;
Tel. 0611 8557
mob. 051 65093

13.-15. veebruar

Väike-Maarja

14. veebruar

Põlva

harju.spordiliit@mail.ee

17.-18. aprill

kohtadel

26.-27. juuni

Märjamaa

HIIUMAA SPORDILIIT
Helen Mast
Leigri 11, Kärdla 92412
tel./faks 046 31244
mob. 052 99432

3.-4. juuli
6.-7. august

Suure-Jaani
Paide vald

eriplaan
eriplaan

II Spordialade võistlused
Lauatennis
EMSL "Jõud" MV - täiskasvanud
EMSL "Jõud" MV - noored
EMSL "Jõud" MV - veteranid
EMSL "Jõud" võistk. EV - noored

21. märts
25. aprill
10. aprill
november

Haapsalu
Aseri
Vana-Võidu
Valgu

Male
EMSL "Jõud" võistk. EV
EMSL "Jõud" EV - noored

17. jaanuar
13. november

Paide
Viljandi

Hiiumaa.Sport@mail.ee

IDA-VIRU MAASPORDI
LIIT "JÕUD"
Arno Rossman
Järva küla 2-10, Kohtla
vallavalitsus 30326
tel 033 73389;
faks 033 73348
mob. 051 53071
arno.rossman@riigikogu.ee

JÕGEVA SPORDILIIT
"KALJU"
Uno Valdmets
Suur 3, Jõgeva 48306
tel. 077 22370
mob. 051 50477
uno@jogevamv.ee

Laskesport
EMSL "Jõud" MV õhkrelvad
EMSL "Jõud" MV tulirelvad

14. veebruar
8.-9. mai

Pärnu-Jaagupi
Elva

EMSL "Jõud" MV kreeka-rooma maadluses
EMSL "Jõud" MV vabamaadluses
EMSL "Jõud" MV tõstmises
EMSL "Jõud" MV sangpommi mitmevõistluses

3. aprill
3. aprill
3. aprill
3. aprill

Tapa
Tapa
Tapa
Tapa

EMSL "Jõud" MV lauamängude mitmevõistluses
EMSL "Jõud" lahtised MV käsipallis (poisid)
EMSL "Jõud" lahtised MV käsipallis (mehed)
EMSL "Jõud" lahtised EV tennises
T ja P 14
T ja P 16
T ja P 12
T ja P 18
veteranid
45. Jüriöö jooks orienteerumises
EMSL "Jõud" MV kergejõustikus
Valdade EV vene kabes

14. märts
aprill
28.-29. august

Koeru
Viljandi
Viljandi

5.-7. juuli
7.-9. juuli
9.-11. juuli
10.-11. juuli
18.-20. juuni
16. aprill
28. august
10. aprill

Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Põlva
Kärdla
Jõgeva

JÄRVAMAA SPORDILIIT
Vello Laidla
Türi TMK, Särevere 72101
tel. 038 74486
mob. 055 40366
kskalem@hot.ee

LÄÄNEMAA SPORDILIIT
"LÄÄNELA"
Heikki Sool
Lihula mnt. 10, Haapsalu
90507
tel. 047 33456
mob. 052 05204
sool@hot.ee

spordiliit@hot.ee
LÄÄNE-VIRUMAA
SPORDILIIT
Riho Rannikmaa
Sõpruse 16, Vinni
spordihoone 46603
tel. 032) 57683
mob. 053 915 160
sakura@estpak.ee

Väljaandja EMSL “Jõud”
Koostasid Ants Saar ja Arvo Saal.

Tel./faks 0662 1849,
E-post: msljoud@hot.ee

PÕLVA
MAAKONNA SPORDILIIT
Ingrid Muuga
Kesk 42, Põlva 63308
tel. 079 94637
mob. 051 75848
polvasport@hot.ee

tarmov@polvamaa.ee
PÄRNUMAA SPORDILIIT
Kaiu Kustasson
Akadeemia 2, Pärnu 80010
tel. 044 79746
mob. 051 49380
Kaiu.Kustasson@parnumaa.ee

RAPLA MAAKONNA
SPORDILIIT
Henno Kaas
Tallinna 37, Rapla 79512
tel./faks 048 55481

info@raplamsl.ee
SAAREMAA VALDADE
SPORDILIIT
Vilmar Rei
Lossi 1,
Kuressaare 93816
tel. 045 20561
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 54245
mob. 055 31235
valgamaa.sport@mail.ee

VILJANDIMAA
SPORDILIIT
Margit Kurvits
Vaksali 4, Viljandi 71020
tel. 043 51576;
mob. 050 22521
margit.kurvits@viljandimaa.ee

VÕRUMAA SPORDILIIT
Peep Lill
Jüri 12, Võru 65620
tel. 078 68349
faks 078 68318
mob. 050 77554
peepl@mv.werro.ee

Spordijuhid käisid Jaapanis
Ilmar Kütt
Oktoobri lõpul korraldasid Eesti
Regionaalne Spordinõukogu ja
Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Eesti Olümpiakomitee ja
Jaa pan i es ind use ga E est is
maakondade ja linnade spordijuhtidele õppereisi Jaapanisse.
Seminari kava oli tihe. Viie
päeva jooksul kohtuti Haridus-,
kultuuri-, spordi-, teaduse ja
tehnoloogia ministeeriumi kehalise kasvatuse divisjoni juhtidega, oldi vastuvõtul Jaapani
Ol üm pi ak om it ee s, kü la sta ti
Tokyo Gak uge i Üli koo li ja
Jamanachi prefektuuri Hikawa
Kes kko ol i, koh tut i Jaa pan i
par la me nd i sa ad ik u Ke ni j
Man abe ga, tut vut i Rah vus vahelise J udokeskuse
Kodokaniga, Tokyo Ülikooli ja
Jaapani Majandusministeeriumi
judoklubidega ning oldi vastuvõtul firma Moritani&Co.Ltd.
juhtide juures.
Vabal ajal külastasime Tokyo
Muuseumi, Tokyo torni, Sumo
halli ja Jaapani pealinna suurimat spordhalli Tokyo Dome.
Haridus on hinnatud
Haridusministeeriumis kohtuti
spordi ja noorsootöö osakonna
peadirektori Soichiro Tanakaga,
spordi ja noorsootöö osakonna
pea spe tsi ali sti Aki ra Wata nabega ning regionaalspordi
spetsialisti, Elukestva spordi
divisjoni juhi Hayato Fukuiga.
Algkoolid ja põhikoolid kuuluvad omavalitsustele, keskkoole
haldavad maakonnad
(regioonid), ülikoole haldab riik.
Kooli minnakse 6aastaselt.
Koolile eelneb lasteaed ja
tavaks on, et vanemad püüavad
leida oma lapsele hea lasteaia,
hea algkooli jne., kuna haridusest sõltub inimese edasine
elu. Keskkooli läheb 90% lastest
ja ülikooli 60% keskkooli lõpetanutest.
Kooliaasta algab aprillis ja
kooliomanik ise otsustab, kas
see on jaotatud kolmeks või neljaks õppeperioodiks ja millal
ning kui pikad on koolivaheajad.
Koolinädalaid on 35. Koolides
riiklikke tasemetöid ei tehta ja
klassikursust kordama ei jäeta.
Õpetaja amet on Jaapanis austamist vääriv, kuna selle omandamiseks tehakse pikka aega
jõupingutusi
Ko oliõpetaja palk on keskmiselt 350 tuhat jeeni kuus ja
palk sõltub õpetaja koolis töötatud aastatest.
Ka Jaapani keskmine palk on

350 000t jeeni. Nädala töökoomus on õpetajal 40 tundi, nendest k lassi ees eh k tunn iandmist 17-18 tundi. Pärast tunde toimuvat huviringide tööd
õpetajatel eraldi ei tasustata,
see on arvestatud põhitöötasu
sisse.
Kehalise kasvatuses progra mm is õp et at ak se sa ma suguseid spordialasid nagu meil
Eestis - v õimlemine, kergejõustik, ujumine, jalgpall, võrkpall, pesapall jne.
Koolisporti ja võistluste korraldamist juhib Jaapani Kehalise
Kasvatuse Liit ja seda toetab
Haridusministeerium. Kehalise
kasvatuse eesmärgiks on kasvatada lapse iseloomu ja arendada tema kehalisi võimeid läbi
erinevate spordialade harrastamise.
Eriti rõhutatakse õiget suhtumi se ka sv at am is t ja in di viduaals et spordiha ridust, et
oleks rõõm sportimisest, rõõm
oma keha ehitamisest.
Ujumise algõpetust korraldavad koolid ise, igas põhi- ja
keskkoolis on oma välisujula.
Kolmanda klassi lõpetajad peavad oskama ujuda rinnuli ja
krooli.
Tutvusime ka Tokyo Gakugei
Ülikooli tööga, kus meie võõrustajaks oli Tervise- ja sporditeaduste professor Iteya Misaki.
Ülikool asus omaette linnakus,

hulgas ka vahetusüliõpilasi üle
maailma. Meie lähinaabritest
olid esindatud Soome ja Rootsi.
Siin valmistatakse ette ka kehalise kasvatuse õpetajaid ja
reeglina kaasneb kehalise kasvatu se e ria lal e mõ ne te ise
õp pe ai ne õp et am is e kv al ifikatsioon. Tavapärane lisaeriala
on terviseõpetus, aga on ka liidetud filoloogia, matemaatika
või loodusteaduse õpetaja eriala.
Ülikooli spordibaasid olid just
õpetajaks õppijale vajalikul tasemel, mitte tippspordi harrastamise areenid.
Olemas on staadion, 25 m ja 50
m välisujula, pesapalli- ja jalgpalliväljak, lauatennise saal,
tenniseväljakud, korv- ja võrkpalliväljakud.
Spordibaasides valitses täielik
kord ja puhtus, küsimust jalanõude vahetamise vajalikkusest
ei eksisteeri.
Õhtupoolik huviringides
Tokyost üle 100 km eemal asuva
Hikawa Keskkooli külastasime
just huvialaringide töö ajal ehk
pärast kella 15.30. Keskkoolis
(10.-12. kl.) õpib 960 õpilast,
klas sis k eskm isel t 30 l ast.
Koo lit unn id kes tav ad 8.5 015.30.
Kooliaasta lõpeb igas aines
koolieksamitega. Kokku on iga

Eestlased Jaapanis

mille rajamine algas 1949. a.
Samas linnakus on ka alg-,
põhi- ja keskkool. Gakugei
Ülikoolis on kaks teaduskonda:
pedago ogika ja humani taartea dus kon d. Ü lik ool is õ pib
kokku 10 000 üliõpilast, nende

Kas teate, et
... esimene iseseisev töölisspordiühing Eestis oli 1917. a.
mais asutatud "Jõud". Enne
s e d a t e g u t s e s i d
töölissportlaste
rühmad
karskusseltsi " Valvaja" juures?
... esimese üleliidulise maasportlaste velotuuri 1955.
aastal Rahvaste Sõpruse
Karikale Kiiev-Lvov-Kiiev võitis
ülekaalukalt Herbert Rand?
...1956. aastal toimunud
Leningradi ja Eesti NSV ühisel
mitmepäevasõidul TallinnViiburi-Tallinn võitis "Kolhoosnik" 14 võistkonna seas teise
koha? Arvestust peeti ka
purunenud kummide kohta - 58
kummiga oli "Kolhoosnik" kindlalt esimene.
...kirjastus "Fizkultuura i Sport"
andis 1956. aastal välja 16st
raamatust ja brošüürist
koosneva maasportlase
raamatukogu?
...Eesti XI maaspordimängudel
osutus vanimaks võistlejaks
kergejõustiklane Villu Ojassalu
Põltsamaalt (sünd. 1931.a.)
ning noorimaks jalgrattur
Peeter Ivanov Kohila vallast
(sünd. 1993.a.)?

Erakogu

õppeaasta lõpus 14-15 eksamit,
nende hulgas ka eksam kehalises kasvatuses.
Huviringide töö toimus erinevatel spordiväljakutel ja saalides
korraga. Tegeldi samaaegselt
sulgpalli ja korvpalli, võrkpalli,

pehme tennise, käsipalli, ragby,
kendo ja karatega, lauatennise,
judo, tõstmise ja võimlemisega.
Kõigi nende spordialade harrastamiseks olid eraldi saalid koos
kaasaegse inventariga.

järgneb 5. lk.

Aasta Tegija
Eesti Maaspordi Liidu "Jõud"
juhatus otsustas alustada nimetuse "Aasta Tegija" omistamist.
Selle aunimetuse määramisel
arvestatakse isiku sportlikke
saavutusi või tulemuslikkust
sporditöö korraldamisel.
"Aasta Tegija 2003" nimetuse
vääriliseks tunnistati Tartu Maaspordi Liidu tegevdirektor Lembit
Toru.
Tartumaa sportlased esinesid
edukalt Eesti XI maaspordimängudel. Maakondade
arvestuses võitis Tartumaa
esikoha, valdades saavutasid
Tartu ja Ülenurme kaksikvõidu,
väikelinnadest oli Elva esimene.
Tartu Maaspordi Liit oli eestvedajaks Võrtsjärve, Peipsi,
Emajõe ja Vooremäe mängude
korraldamisel. Maakonnas on
käivitunud maakoolide
spordipropaganda
päevad.

Lembit Toru oli Nõo valla külade
mängude
initsiaatoriks ning
vahetuks läbiviijaks.
* * *
Siinkohal on vast õige aeg
meenutada, milliseid autasusid
on maaspordiorganisatsioon
läbi aegade välja andnud ning
milliseid annab tänapäeval.
VS "Jõud" Teenete Märk oli
see tunnustus, mida hakati välja
andma viiekümnendate aastate
lõpus. Kuuekümnendatel aastatel lisandusid "Jõu" aužetoon,
mis oli mõeldud peamiselt
sportlastele ning "Jõu" teeneteplaat.
1966. aastal alustati "Jõu"
auliikme nimetuse omistamist.
Esimesel aastal sai selle nimetuse 27 inimest, kokku on "Jõu"
auliikmeid 260.
1983. aastal hakati juubilaridele
ja kollektiividele andma väikest
"Jõu" laualippu. Läbi

aegade on antud ka "Jõu" aukirju
ning tänukirju.
"Jõu" taasloomise järgselt
otsustati 1990. aastal mitmesugustel põhjustel - eelkõige
seetõttu - et maaspordiliidul ei
ole enam individuaalliikmeid,
loobuda auliikme nimetuse omistamisest. Täna kehtivad autasudena EMSL "Jõud" teeneteplaat ning seinaplaat.
Siit küsimus lugejale. Kas on
tulnud aeg korrastada ja muuta
meie autasustamise süsteemi?
Ootame ettepanekuid.

Tartumaa võistkond maaspordimängudel

Läänemaa Spordiliit
“Läänela“ 75
1928. aasta 1. augustil asutatud
spordiselts “Läänela” järeltulijana
jätka s 20. m ärtsis t 1990 . a.
Läänemaa Spordiliit “Läänela”.
“Läänela” on praegu katusorganisatsiooniks 31le spordiklubile, -seltsile ja -liidule. Spordiliidu juhatus on seitsmeliikmeline
ja seda juhib Haapsalu linnapea
Teet Kallasvee.
Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eesti Maaspordi Liidu
“Jõud” ja Eesti Spordiveteranide
Liidu liige.
Spor dik lub ide ees ots as o n
valdavalt “vanad tegijad”, kellele
võib julgelt usaldada ürituste
läbiviimisi.
“Läänela” korraldab Läänemaa

meistrivõistlusi 16 spordialal.
Paraadüritusteks on Läänemaa
suve- ja talimängud, mis haaravad kogu maakonda.
Tänavu olid suvemängudel
kolm paremat Taebla, Lihula ja
Ri da la ni ng ta li mä ng ud el
Taebla, Haapsalu ja Ridala.
Lää nem aa esi ndu ssp ord ibaasideks on Wiedemanni
Sp o r d i h o o n e , H a a p s a l u
staadion ja veekeskus, Tuksi
Spordibaas.
Häid sportimisvõimalusi
pakuvad ka Taebla, Linnamäe,
Pali vere , Noar oots i, Virts u,
Vat la ja Haaps alu s pord ihooned/saalid.

Eesti Olümpiakomitee tähistas 80.
aastapäeva
1923. aastal asutatud Eesti
Olümpiakomitee (EOK)
tähistas 8. detsembril oma
80. aastapäeva EOK täiskogu istungiga ning õhtuse
piduliku aktuse ja kontserdiga
Rahvusooperis Estonia.
L äbi aegade on Eesti sportlased võitnud olümpiamängudel 22 kuldmedalit, 19
hõbemedalit ja 26 pronksmedalit.
Eesti Olümpiakomitee täpne
asutamispäev on 8. detsember 1923. a.
Tegelikult aga võistles Eesti
oma lipu all juba 1920. aasta

suveolümpiamängudel Antverpenis, kus tõstja Alfred Neuland
tõi meile ka esimese
olümpiakulla.
Ee sti Olümpiakomitee tegevus
taastati 14. jaanuaril 1989.
aastal.

Tulemused
EMSL “Jõud” noorte
võistkondlikud esivõistlused
lauatennises

1988-1990. a. sündinud
1. Raplamaa I (Riin Oviir,
Jörgen Krabi, Triinu Naastre)
2. Raplamaa II (Kuusemets, Aksel
Laks, Taavi Sau)
3. Rakvere SK (Hannes Rohtsalu,
Gert Steinberg)

1991.a. sündinud ja nooremad

1984-1987. a. sündinud

1. Lääne-Virumaa (Paula Norts,
Siim Tõnne, Reimo Saar)
2. Pärnumaa Spordiliit (Liisi Koit,
Madis Koit, Kristjan Salumaa)
3. Raplamaa (Marii Reeder, Oliver
Ämarik, Märt Lõhmus)

1. Tallinn (Kätlin Latt, Sergei Danilov,
Taivo Lember)
2. Raplamaa (Eneli Rohtoja, Alvar
Oviir, Erik Lindmäe)
3. Rakvere Pinx (Rainis Lehtmets,
Toomas Oppo)

EMSL “Jõud” noorte
esivõistlused kiirmales
Kuni 10aastased
1. Martin Lillemägi
6,5 p.
2. Urmo Eder
5,5 p.
3. Toomas BairamToodo 5 p.
11-13aastased
1. Sten Kasela
2. Mihkel Vaher
3. Uku-Rasmus Lind

6,5 p.
6 p.
5,5 p.

14-16aastased
1. Mikk Espenberg
2. Tuuli Vahtra
3. Mihhail Rakitin

6 p.
5,5 p.
5 p.

Spordijuhid käisid Jaapanis
3. lk. järg

Samal ajal tegelesid muusikat
harrastavad õpilased oma lemmikpillide mängimisega, andes
toreda muusikalise tausta ka
kaasõpilaste sportimisele. Eriti
üllatav oli näha tüdrukuid mängimas väga erinevaid puhkpille,
sealjuures ka suuri puhkpille.
Kehalise kasvatuse põhimõte
koolis oli see, et huvi sportimise
vastu peab säilima ka peale
keskkooli lõpetamist.
Tundides rõhutatakse just uue
spordiala tehnika omandamist,
koos harjutamise ja üksteise
arvestamise oskust. Kehalises
kasvatuses hinnatakse suhtumist, oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
Igal aastal viiakse Jaapanis
lä bi ok to ob ri ku u e si me se l
esmaspäeval üleriigiline spordipäev. See on Jaapanis töövaba
päev, traditsioon sai alguse pärast 1964. aastal Tokyos toimunud suveolümpiamänge.
Tutvusime ja võtsime ka osa
Tokyo suurim as spor dihall is
Tokyo Dome spordialali itude
poolt korraldatud ülelinnalise
spordipäeva üritustest.
Spordihall mahutas 56 tuhat

pealtvaatajat.Nendeks
spordipäevadeks andis omanik
spordihalli
harrastajate
käsutusse
tasuta.
Jaapani
Olümpiakomitees
võttis meid
vastu asepresident
Yoshiro
Okai ja teda
assisteeris
rahvusvahelise osakonna
personaliülem Yasunori Imai.
Saime teada, et Jaapani 47
regiooniga tegeleb Jaapani
Spordiliit. Regioonides on
moodustatud katusorganisatsiooniks kohalikud spordiliidud. Koolisport toimib huviringides, täiskasvanute sport on
koondunud spordiklubidesse.
Klubides tuntakse puudust
kvalifitseeritud treeneritest.
Tegutseval treeneril peab olema
kehtiv tegutsemisluba ja periooditi tuleb sooritada eksamid
oma oskuste tõestamiseks.
Treenerid on jaotatud vastavalt kvalifikatsioonile kategooriatesse. Madalaim saadakse
pärast kahenädalase kursuse
läbimist ja eksami sooritamist.
12 aastat tagasi toimus Jaapani Olümpiakomitee (JOK) iseseisvumine, eralduti Spordiliidust. JOK korraldab lisaks
olümpiamängudele delegatsioonide lähetamisele mängude ajal ka suuri üleriigilisi
spordiüritusi.
Firma Moritan&Co Ldt on
viimastel aastatel abistanud
Eesti Muusikaakadeemiat,

Rahvusvaheline
spordielu
Konverents ““Sport kõigile” vabatahtlike spordijuhendajate töö
väärtustamine tulevikus” 20.-22.
veebruaril 2004. a. Frankfurtis.
Korraldab Saksamaa
Võimlemisliit koos ISCA ja CESSga.
Rahvusvahelised võistlused
petankis 7.-8. augustil Taanis.
Korraldab Taani Võimlemis- ja
Spordiühingute Liit koos ISCA-ga.
Laste Spordi ja Kultuuri Festival
(10-14aastastele) 24.-27. juunil
Jutlandis Taanis.
Korraldab Taani Võimlemis- ja
Spordiühingute Liit koos ISCA-ga.

Rahvusvaheline Seenioride Ring Eesti Judoliitu ja Eesti
Sport, Kultuur ja Turism. Erinevad
Humanitaarinstituuti.
paigad Saksamaal, Prantsusmaal
Tuleval aastal saab neilt
ja Šotimaal.
toetust Eesti Sumoliit.
Korraldavad ISCA ja CESS.
Edasiseks koostööks
Eestiga soovisid meie
võõrustajad teada,
milline võiks olla nende
kaniga, kuhu olime ka terve
abi Eesti Olümpiakomiteele.
Jaapanis oleku aja ka majutatud
Ühiselt jõudsime järeldusele, et
. Kaheksakorruselises hoones
see võiks olla eelkõige
paiknevad alumisel korrusel
maailmakuulus elektrooniline
toitlustamine, administratsioon,
spordiinventar ning
suveniiride ja judo varustuse
kvalifitseeritud treenerite või
kauplus.
koolitajate saatmine Eestisse.
Teisel korrusel on judo uurimisKohtumine oli ka Jaapani
keskused, laborid ning KodokaParlamendi saadiku Kenij
ni Judomuuseum. Kolmandal
Manabega, kellega käsitleti
korrusel elavad treeningkool iväg ival la prob leem e ja
kogunemistel viibivad judokad.
nende välistamise võimalusi.
Nelj andast korrusest ülesse
Härra Matanabe pidas parijäävad judo praktilise tegevuse
mak s kas vat ami se vor mik s
ruumid, seal tuleb välisjalanõud
kasvatust läbi spordi, mis toimib
jätta jalatsikasti ja liikuda sokkihäst i tänu Jaap ani spor dides.
(judo)traditsioonidele. Ta rõhuLäbi seitsmenda ja kahektas, et igasugune sporditegesanda korruse kõrgub judo peavus Jaapanis algab ja lõpeb
areen ehk peadojo, mille
kummardusega ning vastase
pindala on 840 ruutmeetrit.
austamisega.
Kõikide nende ruumidega tutvus meie grupp ka lähemalt.
Jaapan ja judo
Lisaks eespool kirjeldatule
kohtusime ka Jaapanis elava
Tokyo Ülik ooli judo klub i ja
eestlanna Ulla Kodamaga,
Jaa pan i Maj and usm ini ste ekellelt saime palju teada jaapanriumi judoklubi korraldasid meie
laste igapäevaelust ja tavadest.
delegat sioonil e ühise vastuMeie õppereis Jaapanisse
võtu. Mõlemad klubid on
lõppes 11 tunnise lennuga
amatöörklubid.
Tokyost Kopenhaagenisse ja
Majandusministeeriumi judosealt 1,5 tunnise õhulennuga
klubi sse kuulu vad põhil iselt
Tallinnasse.
om a as ut us e tö öt aj ad ja
Vahemaad Eesti ja Jaapani
treenitakse lõunavaheaegadel.
vahel on suured ning tavad ja
Juhi ndut akse põhi mõtt est traditsioonid erinevad, aga õpigaüks harjutab vastavalt tema
pida võib sealt palju. Tähtis oli
võimalustele ja ajale.
ka oma tavapärasest keskTreeninguid juhendavad klubi
konnast välja saada ja laiemalt
treenerid, kes ise on 5. ja 6. dani
ringi vaadata.
judokad.
Põhjalikult tutvusime Rahvusvahelise judokesku se Kodo-

“Jôu” seminar - õppus Haapsalus
Alates 1997. aastast korraldab
EM SL "J õu d" se kr et ar ia at
semin ar-õp pusi omava litsus te
spordit öö eestved ajatele . Iga
seminar on olnu d erinev nii
teemade, osavõtjate, läbiviimise
koha ja muu poolest.
Se lle aasta seminari korraldasime koos Läänemaa Spordiliiduga oktoobrikuus Haapsalus.
Kui viimastel aastatel on
kippunud osavõtjaid napiks
jääma, siis seekordsed 41
õppurit üheksa maakonna valdadest ja spordiklubidest oli optimaalne arv seminari töö korraldamiseks.
Mi da me siis õppisime? Esiteks
spordiprojektide koostamist kuidas neid kaitsta, teha
reklaami, saada sponsorlust.
Grupitöös pakuti osavõtjate poolt
välja omapoolne nägemus.
Teise suurema teemana käsitleti laste puhkelaagrite korraldamist. Millised probleemid kerkivad tegija ette, milliseid vigu
vältida.
Kolmandaks räägiti rühitreeningust, kuulati nõuandeid õige

kehahoiu saavutamiseks.
Esmapilgul lihtne, kuid nagu
läbiviija Kaja Hermlin rõhutas,
inimese keha on nagu mitmekorruseline maja, kus iga korrus
vajab hoolt, st. spetsiaalset lihastreeningut.
Viimane suurem blokk puudutas
mittetulundusühingute raamatu-

pidamisega seonduvaid seadusakte.
Nagu taolistel ettevõtmistel
traditsiooniks on saanud, ei piirdutud üksnes teoreetilise aruteluga.
Meeldivalt aktiivsed oldi praktilistes tundides, olgu see siis
aeroobika või üldkehalise ette-

Seminari kavas olid ka praktilised tunnid.

Eesti väikelinnade 2004. a.
talimängud
Sportliku tegevuse hoogustamiseks väikelinnades ning sportlikumate väikelinnade
selgitamiseks korraldatakse taas Eesti
väikelinnade talimängud.
Seekordsed talimängud toimuvad 14.
veebruaril Põlvas. Võistluste staap asub
Mesik äpa Hal lis (K esk 25 ). Man daat
samas 14. veebruaril kell 9.00-10.00.
Talimängud viivad läbi Põlva Spordikool
koos Põlva Maakonna Spordiliidu ja spordiklubidega.
Talimängudel saavad osaleda kõigi Eesti
väikelinnade (elanikke kuni 10000) spordihuvilised.
Kavas on suusatamine, male, meeste korvpall, naiste võrkpall, laskmine ja juhtkonnavõistlus.
Suusatamises võib võistkonnas olla kuni
4 meest ja 4 naist. Individuaalarvestuses
sõidavad mehed 5 km ja naised 2,5 km.
Teatesõit:
4 x 1 km (N+M+N+M).
Suusatam isviis o n vaba. V õisteld akse
Mammaste suusaradadel.
Võistkond lik paremus s elgub parima
teatevõistkonna ning 3 mees- ja 3 naisvõistleja punktide summas.
Punkte saavad 30 paremat: I -33, II -30, III
-28, IV -27, V -26 p. jne. Teatevõistlus
koefitsendiga 1,5. Arvesse mitteminevad
võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Võrdse punktisumma korral eelistatakse
paremaid individuaalkohti.
Maleturniir mängitakse Põlva Spordi-

hoones (Metsa tn.7) . Kolmeliikmelised võistkonnad (2 mees- ja 1 naismaletaja). Meeste
asendamine naismängijatega on lubatud.
Võistlussüsteem selgub mandaadis. Igal
võistkonnal kaasa võtta vähemalt 2 komplekti mänguvahendeid ja 2 kella.
Meeste korvpallis ja naiste võrkpallis on
võistkonna suurus 8 mängijat. Võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist.
Laskmises on kavas harjutus 10 lasku lamades. Võistkonna suurus 2 võistlejat, paremuse määrab mõlema võistleja tulemuste
kogusumma.
Juhtkonnavõistluse võistkonnas on 1 naine
ja 2 meest. Võistkonna koosseisu kuuluvad
linnavalitsuse töötajad või volikogu liikmed,
kusjuures üks võistkonna liige peab olema
linnapea või volikogu esimees.
Kavas on teatevõistlus, võistkondlikud korvpalli vabavisked ja DARTS (noolevisked,
võistkondlik).
Alasisene paremus selgitatakse liidetud
kohapunktide alusel vastavalt osavõtvate
võistkondade üldarvule. Võrdsete punktide
korral määrab järjestuse paremate kohtade
arv.
Üldvõitja selgitamisel arvestatakse suusatamist, juhtkonnavõistlust ning veel kolme
paremat spordiala. Paremus selgitatakse
liidetud kohapunktide alusel vastavalt osalevate väikelinnade võistkondade üldarvule.
Võrdsete punktide korral paremuse selgitamisel arvestatakse suusatamist.
Spordiala võitjat võistkonda autasustatakse
karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid
medali ja diplomiga. Teisele ja kolmandale
kohale tulnud võistkondi autasustatakse

Erakogu

valmistuse tunnis, aga samuti
ka ujulas.
Millised järeldused teha seekordsest seminar-õppusest.
Esiteks vast see, et kui eelnevatel aastatel püüdsime
rohkem oma jõududega hakkama saada, siis seekord lasus
tundide läbiviimise raskus
Tartu Ülikooli täiendkoolituse
keskusel eesotsas Lennart
Raudsepaga.
Arvan, et valik õnnestus.
Kuna osavõtjate näol on tegemist enamjaolt kauaaegsete
sporditöö praktikutega, siis
tuleb ka tulevikus arvestada, et
neile pakutavad teemad
oleksid huvitavad ning tasemelt kõrgekvaliteetsed.
Ja teiseks. Osavõtjate suhtumine seminari töösse sisendas
optimismi ning andis julgust
järgmisteks taolisteks ettevõtmisteks.
Jääb vaid üks küsimus. Millised teemad, milliste probleemide arutelu on vajalik lülitada
järgmise seminar-õppuse
programmi?

diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja
diplomiga.
Üldkokk uvõttes autasust atakse kolme
paremat väikelinnade võistkonda karikate ja
diplomitega.
Võistluste läbiviimis ega seotud kulud
kaetakse Eesti MSL Jõud eelarvest ja
laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks 50 krooni iga osavõtja kohta
tuleb tasuda hiljemalt 30. jaanuariks 2004. a.
Põl va Sp ord iko oli arv eld usa rve le n r.
10220024074015 Eesti Ühispangas märgusõna "Talimängud". Mandaadis tasumisel
on osavõtumaks 100 krooni.
Mittevõistlejatele osavõtumaksu ei tagastata ja kedagi osavõtumaksu maksmata
võistlema ei lubata. Lähetuskulud kannavad
lähetajad.
Toitlu sta mis e või mal us ett ete lli mis el
JANOVAIN kohvikus. Lõunasöögi hind 40
krooni. Tasumine
ülekandega OÜ
J A N O VA I N a r v e l d u s a r v e l e n r.
221015272217 Hansapangas.
Eelregistreerimine tuleb teha hiljemalt 30.
jaanuariks 2004.a. kirjalikult koos aladest
osavõtjate nimede ja sünniaegadega.
Registreerimisandmed esitada:
Põlva Spordikool või Põlv a Maakonna
Spordiliit Uus tn. 3, 63308 Põlva, Kesk tn.
42, 63308. Fax/tel.079 94575, Tel. 079 94
637.
e- po st
po lv a. sp or di ko ol @m ai l. ee
polvasport@hot.ee
ja toitlustamine OÜ JANOVAIN, Kesk tn. 15,
63308 Põlva. Info telefonidel 079 97126,
05058391 Vaike Nilbe
Eesti Maaspordi Liit "Jõud" , Pōlva Linnavalitsus

Eesti Vabariigi valdade
XII talimängud
2004. a. valdade talimängud toimuvad LääneVirumaal Väike-Maarja vallas. Mängud pakuvad
maaelanikele võistlemisvõimalusi, ühtlasi selgitatakse Eesti valdade meistrid ja parimad vallad
murd maas uusa tami ses ning võis tkon dlik ud
meistrid males, kabes, lauatennises, meeste ja
naiste korvpallis.
Talimängude võistlused toimuvad alljärgnevalt :
alagrupid males, kabes, lauatennises ning naiste
ja meeste korvpallis 17.-18. jaan. 2004.a.
finaalvõistlused :
- meeste korvpallis 13.-15. veebr. Simuna Spordihoones
- naiste korvpallis 14. -15. veebr. Simuna Spordihoones
- male 14.-15. veebr. Väike-Maarja Rahvamajas
- kabe 14.-1 5. veebr. Väike- Maarja Õppe keskuses
- lauatennis 14.-15. veebr. Triigi Spordihoones
- suusatamine 14.-15. veebr. Ebaveres.
Talimänge viivad läbi Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi, RK Ebavere Suusaklubi ja VäikeMaarja vald.
Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti
valdade võistkondi, mis on komplekteerida antud
valla elanikest või põhikohaga töötajatest. Iga vald
võib osaleda mängudel piiramatu arvu võistkondadega.
Talimängude kavas on :
a) Murdmaasuusatamine (vaba sõiduviis) - võistk on na s uu ru s pi ir am at u
10 km - noormeestele (s. 1986.-1987.a. )
- meestele (s. 1965-1985.a.)
- meesveteranidele (s.1955-1964.a.)
5 km - meesveteranidele (s. 1954 ja varem )
- poistele (s. 1988. ja nooremad)
- neidudele (s. 1986. -1987.a. )
- naistele (s. 1970 -1985.a.)
- naisveteranidele (s. 1960-1969.a.) 3km
- naisveteranidele (s. 1959.a. ja varem )
- tüdrukutele (sünd. 1988.a. ja nooremad)
teatesuusatamine 3 x 3 km naistele ja
4 x 5 km meestele
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel
murdmaasuusatamises annab esikoht igal individuaaldistantsil ja vanusegrupis 80 punkti, II
koht -77 punkti, III -75 ; IV -73; V -72 jne. punkti.
Teatesuusatamises on koefitsent 2.
Arvestusse läheb kokku 7 paremat tulemust
individuaaldistantsidelt ja 2 parema
teatevõistkonna tulemus. Punktide võrdsuse korral
on
määravaks väiksem
arvesseminevate
kohtade summa teatesuusatamises.
b) Male ja kabe.
Võistkonna suuruseks on
mõlemal spordialal 3 võistlejat (2 meest ja vähemalt 1 naine). Finaalvõistlustele pääsenute
selgitamisel (12 võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, igast alagrupist 3 paremat võistkonda
pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja ajakontrolli panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul, sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.
Finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks on 1 tund. Võrdsete punktide
korral on määravaks :
1. Võidetud matšide arv
2.Omavaheline mäng (viigi korral 1. laud, 3. laud,
2. laud )
3.Võidetud ja viigistatud matšide arv
4.Suhe võitjasse.
NB! Finaali pääsenud võistkonnal palume
kaasa võtta 2 kella.
c) Lauatennis.
Võistkonna suuruseks on 3
sportlast (2 meest ja vähemalt 1 naine ). Finaalturniirile pääsenute selgitamiseks (16 võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 4 paremat
võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi panevad paika peakohtu-

nikud es indajate koosolekul.
Finaalturniiri tabelisse loosimine (paigutus) toimub esindajate koosolekul. Kahe võistkonna
omavahelises kohtumises mängitakse 4 võiduni.
d)Korvpall meestele.
Võistkonna suuruseks
on 12 mängijat .
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (8
võistkonda ) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 2
paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile.
Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava
panevad
paika
peakohtunikud esindajate
koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade
arvust. Alagrupi
läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud
omavaheline kohtumine tuleb finaalturniirile
kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
Finaalturniiril mängitakse kahes 4 alagrupis,
millede 2 paremat võistkonda mängivad lõppvõistlusel enne I-II ja III-IV koha selgitamist läbi
nn."risti". Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8
minutit.
NB! Finaalvõistluste algus reedel 13. veebr. kell
16.00.
e) Korvpall naistele. Võistkonna suuruseks on
12 mängijat. Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (4 võistkonda) viiakse läbi 2 alagruppi,kust 2 paremat võistkonda pääsevad
finaalturniirile.
Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava
panevad
paika
peakohtunikud esindajate
koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.
Alagrupi
läbiviija
kindlustab nõuetekohase
kohtunikekogu. Alagruppides mängitud
omavaheline mäng tuleb finaalturniirile kaasa.
Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0
punkti. Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.
Talimängude üldvõitja selgitamine
Mängude üldvõitja (valla) 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. (Mitme
võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse
parem, mittearvesseminev võistkond hoiab koha
ja punktid kinni).
Murdmaasuusatamises on koefitsent 1,2.
Punktide võrdsuse korral määrab paremuse
parem koht murdmaasuusatamises.
Autasustamine
Mängude üldvõitjat
valda autasustatakse
EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga II ja III
kohale tulnud võistkondi väikeste karikate ja
diplomitega.
Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse
EMSL"Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III
kohale tulnud võistkondi diplomitega.
Üksikutel spordialadel I-III kohale tulnud individuaalvõistlejaid, teatevõistkondade liikmeid ja
mängude võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt medalite ja diplomitega.
Kõik finaalvõistluste läbiviimisega seotud kulud
kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast
osav õtum aksu st. Alag rupp ide läbi viim iseg a
seotud kulud kaetakse osavõtumaksust.
Osavõtumaks lauamängude alagruppidest on
150 krooni võistkonna kohta. Korvpallis on alagrupi osavõtumaks 800 krooni võistkonna kohta.
Alagrupist osavõtjatel tuleb tasuda osavõtumaks
koos eelregistreerimisega EMSL "Jõud"
arveldusarvele nr. 10052037323002 EÜP.
Finaalvõistluste osavõtumaks on 75 krooni
os av õt ja ko ht a sõ lt um at a sp or di al as t.
Osavõtumaks tuleb tasuda üldreeglina enne
finaalvõistlusi ülekandega Väike-Maarja valla
arveldusarvele nr. 10502009482007 EÜP,
märgusõna "Talimängud". Erandkorras saab
osavõtumaksu tasuda ka mandaadis sularahas.
Finaalvõistluste üldinfo: Ants Rikberg 052 90745,
Ilve Tobreluts 032 95 759, 052 45 369.
Info suusaradade kohta - Raul Kütt 050 44451,
raul@v-maarja.ee

M a j ut usvõimalused (voodid): Tamsalu
Spordihoone (12 km) Krista Lepik 052 02064,
Vinni Spordihoone (22 km) 032 57164,
Simuna Spordihoone (14 km) Hillar Kasu
052 48658.
Voodimajutuse taotlused rahuldatakse tellimuste
järjekorras kuni kohtade lõppemiseni.
Põrandamajutus Väike-Maarja Gümnaasiumis
(omad madratsid, tekid, linad jms. kaasa).
Kontaktisik Kaarel Moisa 032 95 767, 050 53558.
Üh is to it lu st us e võ im al us Vä ik e- Ma ar ja
Gümnaasiumis.
R
L
L
L
P
P

14.02. Õhtusöök
15.02 Hommikusöök
15.02 Lõunasöök
15.02. Õhtusöök
16.02. Hommikusöök
16.02. Lõunasöök

25.25.40.25.25.40.-

Toitlustamist soovijatel raha kanda firma FIE
Valter Pugonen arvele a/a 10502002273006
EÜP, märgusõna "Talimängud" hiljemalt 10. veebruariks 2004. a. Ülekandel ära märkida, kas
täiskomplekt või toidukordade kaupa päevade
lõikes. Täiendav info : VALTER PUGONEN
051 00046.
Registreerimine
Eelregistreerimine osavõtuks
lauamängude
(male, kabe, lauatennis) ja meeste ja naiste korvpalli alagruppidest teostada hiljemalt 20. detsembriks 2003. a. Ühtlasi palume informeerida
oma soovist alagruppide (lauamängud koos,
korvpall eraldi) läbiviimiseks. Elektronpostiga
registreerimisel kindlasti ära märkida registreerija
kontakttelefon. Eelregistreerimine alagruppidest
osavõtuks teostada EMSL "Jõud" aadressil.
Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja alagruppidesse loositakse ainult siis, kui on laekunud osavõtumaks EMSL "Jõud" arvele. EMSL
"Jõud" kannab kõigile alagruppi läbiviivatele
valdadele/ spordiklubidele alagruppide läbiviimise kulude katteks osavõtjate osavõtumaksu
hiljemalt 10. jaanuariks 2004.a.
Eelregistreerimine finaalvõistlusteks koos
põrandamajutuse sooviga teostada hiljemalt 10.
veebruariks 2004. a. kirjalikult aadressil 10137
Tallinn, Toompuiestee 21, EMSL "Jõud" või tel.
6621833
(M.Reimann) või 6621849,
msljoud@hot.ee.
Suusatamise nimeline registreerimine vanusegruppide kaupa näidates ära sünniaasta
teostada hiljemalt 12.veebruariks elektronposti aadressil: stamina@stamina.ee Urmo Raiend 050
19572.
Mandaatkomisjonile, milline töötab
VäikeMaarja Rahvamajas 13. veebruaril kella 15.0019.00, tuleb esitada igal võistkonnal valla poolt
kinnitatud üldregistreerimisleht kõigi osavõtjate
nimedega ja tehnilised ülesandmislehed iga
spordiala kohta eraldi lehel ning maksekorraldus
osavõtumaksu tasumise kohta. Osavõtumaksu
saab tasuda erandkorras ka mandaadis.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi
eest ise.
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused
lahendavad võistluste korraldajad, võistluspaigas
kohtunikekogu.
Võistlusprotokollid pannakse üles VäikeMaarja valla koduleheküljel : www.v-maarja.ee
Eesti Maaspordi Liit "Jõud"
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Eesti XI
maaspordimängude
võitjad
Maakonnad
1. Tartumaa (Aivar Soop,
Lembit Toru)
2. Viljandimaa (Priit
Vihuri, Ilmar Kütt, Margit
Kurvits)
3. Põlvamaa (Peeter
Sibul, Tarmo Volt, Ingrid
Muuga)
Vallad
1. Tartu vald (Aivar Soop,
Üllar Loks, Vello
Sulakatko)
2. Ülenurme vald (Aavo
Lang, Aivar Aleksejev,
Heiki Sarapuu)
3. Türi vald (Toomas
Šadeiko, Enn Mägar, Vello
Laidla)
Linnad
1. Viljandi (Arnold Kimber,
Malle Vahtra, Igor
Tavaste)
2. Valga (Uno Heinla,
Margus Lepik, Meelis
Kattai)
3. Haapsalu (Andres
Ammas, Teet Kallasvee,
Kadri Laursoo)
Väikelinnad
1. Elva (Leelo Suidt,
Urmas Kruuse, Karl
Kontor)
2. Põlva (Georg Pelisaar,
Tarmo Tamm, Taima
Nurm)
3. Türi (Eino Sepp, Kaia
Iva, Rein Liivik)

17. detsembril

Eesti Rahvusmeeskoori kontserdi kava
Miina Härma
Aleksander Läte
Juhan Simm
Gustav Ernesaks
Gustav Ernesaks
Gustav Ernesaks
Veljo Tormis

Gustav Ernesaks
Prantsuse jõululaulud

Ester Mägi
Gustav Ernesaks

- Meeste laul
- Pilvedele
- Oma saar. Solist Rein Rajamägi
- Veart kellad
- Kutse. Solist Raul Mikson
- Rabamaastik
- Sarjast "Meestelaulud"
- Meeste laul
- Tantsulaul
- Lorilaul
- Õlletegu (Varsti jõulud käes)
- Taas helisevad kellad
- Jõuluöö
- Jõulumees
- Jõuluks (koraal)
- Jõululaul
- Näärisokk

Dirigent Andrus Siimon

Eesti Maaspordi Liit
“Jõud” soovitab:

