Aasta tegijad 2018
Aasta noortetreener
Harjumaa − Jüri Rumm
Jüri on Laulasmaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Keila Võrkpallikooli asutaja ning treener.
Tema kasvandikud mängivad erinevates esi- ja kõrgliigades nii
Eestis kui ka välismaal, kuuluvad Eesti naiste koondisesse ning noortekoondistesse. Tuntumad kasvandikud on praeguse Eesti koondnaiskonna liikmed Liis ja Kadi Kullerkann ning Liis Noormets.

Hiiumaa − Kristi Heilmann
Kristi on Hiiumaa spordikooli orienteerumise treener. Tema õpilased on olnud
käesoleval aastal edukad Eesti koolispordi- ja orienteerujate karikasarja
võistlustel.
Käesoleval hooajal võitsid Kristi õpilased arvukalt medaleid Eesti
meistrivõistlustelt.

Ida-Virumaa − Aleksei Hapov
Aleksei Hapov on Spordiklubi Kuldkaru vanemtreener, kelle juhendamisel esines
spordiklubi vabamaadlejate rohkearvuline koosseis Eesti meistrivõistlustel
vabamaadluses tuues koju esikohti võistkondlikus kui individuaalarvestuses.
Klubi kasvandik Erik Reinbok saavutas juunioride maailmameistrivõistlustel
Tvarnas U 20 võistlusklassis M-74 kg kaalukategoorias 5. koha.

Jõgevamaa − Igor Orlov
Igor Orlov on 1984. aastast töötanud jäähokitreenerina. 1996. a asutas
SK Noorus 96 ning alustas tööd jalgpallitreenerina. Noorus-96 ridades on
harjutanud ja võistelnud umbes nelisada mängijat. Parimad õpilased Mairo
Tekerberi, Mario Tikerberi, Karli Kütt on mänginud Eesti noortekoondises.
Hetkel kuuluvad Eesti noortekoondisesse Daniel Aganitš, Raul Martin Sirkas,
Marcus Mardimäe, Kirill Matiitšin, Karl Lani, Georg Lani.
2018.a saavutati Eesti MV II liiga N/E 4 koht, eliitliigas U-19 5 koht,
rahvusvahelisel turniiril WroclaW CUP 6. koht. Igori juhendatavad võistkonnad
on Jõgevamaa noortemeistrid U-15, U-17 vanuses.

Järvamaa − Jaak Tammik
Jaak on Koerus noorte maadlustreener olnud juba 9 aastat. Ta on järjekindel ja
kohusetruu ning leiab noortega alati ühise keele.
Jaak Tammik ise on olnud lapsest saati mitmekülgne tubli spordimees nii
sportlasena kui ka kohaliku spordielu korraldajana ja eestvedajana. Alates 2018. a
kevadest on ta lîsaks treeneritööle Järva valla spordi ja tervisespetsialist.
2018. a saavutasid Jaagu õpilased järgmised tulemused: Eesti meistrivõistlustel
kadettide arvestuses vabamaadluses Kennet Künnarpuu 3. koha ja Eesti
meistrivõistlustel õpilastele vabamaadluses Brent Bürkland 3. koha.

Läänemaa − Kaja Ladva
Kaja Ladva on Läänemaa Spordikooli kergejõustiku vanemtreener.
Kaja juhendatavad sportlased said käesoleval aastal Eesti meistrivõistlustelt 19 medalit.
Lisaks võideti 4 medalit Balti maavõistluselt.
Kaja kõige parem õpilane Emma Kathrina Hein esitati kategoorias U-14 Eesti parima
sportlase nominendiks.

Lääne-Virumaa − Tõnis Putko
Tõnis on Rakvere Spordikooli korvpallitreener, kes juba 10 aastat juhendab laste ja
noorte treeningrühmi. Tõnis on loomult rahuliku olekuga ja naudib tööd, mida teeb.
Möödunud aastal võidetud auhinnaliste kohtade kogus on hämmastavalt suur –
ülekaalus on esikohad.
Käesoleval aastal võideti Eesti kuni 14-aastaste poiste korvpalli karikavõistluste
poolfinaalmäng, kus vastamisi oldi Tartu Ülikooli Korvpallikooliga ning tagati pääs finaali.

Põlvamaa − Elar Hani
Noor mees, kes maadlejast kasvanud uute maadlejate kasvatajaks – kuulunud
aastaid Eesti maadlejate paremikku, olnud viimati 2016. a Põlvamaa parim
meesportlane. Elar on puhunud elu sisse Põlvamaa maadluselule, sütitanud
oma eeskuju, entusiasmi ja positiivse suhtumisega noortesse poisihakatistesse, nüüd juba ka tüdrukutirtsudesse usku endasse, oma jõusse.
Elari eestvedamisel on klubi viinud ellu edukaid projekte (nt Leader – maadlusmati soetamine, jm), korraldanud võistlusi (nt 2018. a Jõud MV) ja algatanud
uusi klubi liikmeid ühendavaid ettevõtmisi (klubi jõulupidu, ühised laagrid jm).
Juhendatavate olulisemad tulemused 2018. aastal:
Eesti MV kreeka-rooma maadluses, õpilased – Hanno Käärik (-57kg) I koht
Eesti MV maadluses, kadetid - Hanno Käärik (-55kg) I koht; Markus Kriiskütt
(-80kg) III koht; Rudolf Pragi (-92kg) III koht.
Nublust Nabiks 5 etapi üldkokkuvõttes võidetu 9 I kohta, 4 II kohta, 5 III kohta. Üldarvestuses (kõik kehakaalud kõikidel etappidel kogutud punktid) jõudsid 250 noormaadleja konkurentsis auhinnalise 13 parema hulka Kaspar Kört ja
Hanno Käärik. Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses toimusid 22. aprillil
Põlvas Mesikäpa Hallis.

Pärnumaa − Romet Mihkels
Romet Mihkels on tulemuslik Pärnu Spordikooli noortetreener, kelle käe all
harjutab 75 õpilast nii maalt kui linnast. Ta on ka Sauga Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja.
Romet Mihkels on Eesti Kergejõustikuliidu noortekomisjoni liige ning
sel aastal ka hüppealade alarühma juht. Romet on Rahvusvahelise
Kergejõustikuliidu ( IAAF) I taseme lektor ja tegeleb treenerite koolitusega
olles IAAF programmi „Laste kergejõustik“ lektor ja Pärnumaa koordinaator.
Romet korraldab oma kõige tublimate sportlastega välislaagreid, mis sel
aastal toimus aprillikuus Portugalis ja järgmisel aastal on plaanis taas
Portugali tagasi minna.
Treenerina korraldab Romet oma endise õpilase Karel Leetsare mälestusvõistlust, mis on suurim võistlus talvel Pärnu
linnas ja toimus juba 11.korda, lisaks sellele on ta TV-10 Olümpiastardi maakondlike etappide peakorraldaja..
2018. a talvistel Eesti noorte meistrivõistlustel võitsid Rometi õpilased 18 medalit, suvistel 25 medalit.
Edukamaks õpilaseks 2018. aastal on Ann Marii Kivikas, kes ainsa pärnakana esindas Buenos Aireses noorte
olümpiamängudel Eestit ning saavutas isikliku rekordiga hinnatava 15. koha.

Raplamaa − Olev Nisumaa
Olev on tänavuse noorte sumomaailmameistri Sandra Plamuse treener. Terve elu
Vigala mail elanuna on tema käe alt tulnud tugevaid Märjamaa Maadlusklubi Juhan
poisse ja tüdrukuid sadakond. Koos poeg Jüriga on loodud oma maadlustarkuste
koolkond.

Saaremaa − Asko Esna
Asko töötab Saaremaa Spordikoolis poeglaste võrkpalli treenerina. Lisaks
treeneritööle korraldab ta Saaremaa meeste meistrivõistlusi, Saaremaa CUP
U16 noortele, Saaremaa Spordikooli KV minivõrkpallis, Saaremaa koolinoorte
meistrivõistlusi, Coolbet Suvevolle, Eesti noorte rannavolle karikavõistlusi ja
Saaremaa meistrivõistlusi rannavolles.
Tema tublimad kasvandikud: Cris Karlis Lepp, Robin Alba, Kaspar Lest, Egert
Andrejev.
Asko Esna treenib veel Saaremaa esiliiga meeskonda ja ta on 2003. a sündinud
poeglaste Eesti rannavolle koondise treener.

Tartumaa − Airi Pärn
Airi Pärn on olnud aktiivne ja sportlike eluviiside propageerija Elva linnas,
alates 1998 aastast on ta spordiklubi „AIRI“ juhatuse liige. Tema käe all
harjutab ligi 100 noort võimlejat. 2018. a tuli SK Airi rühm Päikeselilled
Eesti karikavõistlustel vahendiga rühmkavas karikavõitjaks.
Tema eestvedamisel toimub igal aastal võimlemisfestival Elva lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises, kus osaleb ligikaudu 700 võimlejat
üle vabariigi.

Valgamaa − Viljo Grauding
Aasta 2018 on tema treenitavate laste ja noorte jaoks olnud erakordselt
meeldejääv. Väga palju häid tulemusi on tema hoolealustel just tänavu, mis
näitab, et aastatepikkune kogemus on treeneril õnnestunud realiseerida
heade tulemustega.
Tänavu täitus treener Viljo suur unistus − spordiklubi välistreeningväljak
(endine Pokardi kooli staadion) on saanud uue kvaliteedi ja annab klubi
noorsportlastele võimaluse paremate harjutusvõimalustele. Viljo eestvõtmisel peeti tänavu sel staadionil 6-etapiline heidete seeriavõistlus, kus koos
noortega võistlesid eri vanuseklasside veteransportlased.

Viljandimaa − Mikk-Mihkel Arro
Mikk-Mihkel treenib kergejõustiklasi Karksi-Nuia Spordikoolis.
Silmapaistvaid tulemusi on näidanud Gedly Tugi. Gedly saavutas
odaviskes U18 Euroopa MV kolmanda koha ning Noorte
Olümpiamängudel kuuenda koha. Gedly on Eesti rekordi omanik U16
odaviskes tulemusega 53.64 ja U18 vanuseklassis tulemusega 55.28
Mikk-Mihkel on väga tasakaalukas ning nõudlik treener, kes kuulab alati
oma õpilased ära ning arutleb ja selgitab kogu treeningprotsessi läbi.

Võrumaa − Sirje Hütt
Kuigi Sirje on kogu elu olnud kehalise kasvatuse õpetaja, on tema kirg kergejõustik ja selle spordiala kättesaadavuse pakkumine. Algul oli rohkem Parksepa KK õpilastele, aegade jooksul on Võru Spordikoolis tema treeninggrupiga
liitunud ka teiste koolide noori. Aastal 2018 võideti kooliga taaskord TV10
olümpiastarti väikeste koolide grupis esikoht. Ka Eesti meistrivõistlustelt on
medalikohad: Grete Hollo ja Nele Jõgeva. Ja kui Võrus on toimumas mistahes
kergejõustiku tiitlivõistlus, siis Sirje küll kõrvalt vaadata ei saa − ikka on ise
kõrgushüppesektoris ning juhendab ja koolitab ka noori kohtunikke nii, et nad
saavad suurepäraselt hakkama ka siis, kui teda lähedal pole.

Aasta kohaliku spordielu edendaja
Harjumaa – Tiina Pallas
Harku vald. Kõige paremini iseloomustab Tiinat tema enda poolt
sõnastatud lause – võistluskeskuse miljöö ja õnnestumiste õhkkond mu
lemmikpaik.
Lisaks Tabasalu aleviku sporditegevuse peamise initsiaatorina
korraldab Tiina veel Eesti Triatloniliidu tegemisi, korraldab üritusi
koostöös Eesti Koolispordi Liiduga ja juhib enda poolt asutatud
spordiklubi tegevust.
Aktiivse spordijuhtimise tegevuse eest on Tiinat autasustatud Harku
valla teenetemärgiga.

Hiiumaa – Kristi Linkov
Kristi Linkov on Hiiumaa spordikooli ning Hiiumaa jalgpalli- ja võrkpallielu
aktiivne eestvedaja. Hiiumaa spordikooli juhina on ta noortespordis
tegev olnud alates spordikooli loomisest 2015 aastal. Tänaseks treenib
spordikoolis aktiivselt ligi 280 last. Käesoleval aastal taotles Kristi EASist toetust Kärdla mängude maja soojustamiseks, mis sai ka positiivse
otsuse. Eelmistel aastatel on projektitaotlustega renoveeritud Kärdla
staadion.
Vabal ajal mängib Kristi tennist ning võrkpalli. Kristi peres kasvab kolm
poega.

Ida-Virumaa – Aet Kiisla
Aet Kiisla eestvedamisel toimus 2018. a maakonnas 2 erilist spordisündmust - 5. Ida-Virumaa staadionimaraton ja esmakordselt Sillamäe Ultra
2018: 24 h ja 100 km jooks.
Aet soovib alati üritustega luua suuremat ühiskondlikku väärtust - näiteks vabatahtliku tegevuse populariseerimine, erinevate ühiskonnagruppide ühistegevus, eri vanuserühmade kaasatus. Ta osaleb aktiivselt omavalitsuste spordi- ja liikumisharrastuse teemade aruteludel, panustades
oma teadmisi arengukavade koostamisel kui volikogu komisjonide töös.
Alates käesoleva aasta juulist kuulub Aet Ida-Virumaa Spordiliidu juhatusse.

Jõgevamaa – Raivo Tralla
Raivo Tralla on 2004. aastast Kuremaa Ujula juhataja. Eelmisel aastal
avas uksed Kuremaa Ujula kompleksis Mini SPA.
Raivo on teinud Kuremaa tuntuks Eestis ja välismaal. Kuremaad teavad ja hindavad kõrgelt kõik korvpalliinimesed: seal on toimunud lugematu arv rahvusvahelisi laste turniire, koondise laagreid kui koolitusi. Raivo
võõrustab 2018. aastal Kuremaal kõrgetasemelisi Euroopa tüdrukute
(EGBL) etappe ja finaalvõistlust korvpallis.
Tuntud korvpalli eestvedaja on Raivot iseloomustanud järgmiselt:
„Minu kokkupuuted Raivoga on olnud alati positiivsed. Meie mõttevahetused on olnud edasivaatavad ja ka raskemate teemade puhul lahendusi
otsivad, mitte süüdlast leida tahtvad − konstruktiivsed! Inimesi, kes sellisel viisil ja sellise entusiasmiga tegutsevad, pole palju. Raivo on parandamatu spordifanatt, kelle sõnale võib loota. Mees teeb, mis mees lubab!

Järvamaa – Viljar Pennet
Viljar on Paide Korvpalliklubi Seitse tegevjuht ja noortetreener. Tema eestvedamisel on korvpalliklubis osalevate laste arv kasvanud mõne aastaga
kolmekordseks, hakates ületama juba 200 piiri. Viljar juhendab lasteaia
mänguringidest kuni U16 vanuseni, lisaks harrastajad (gümnasistid ja
täiskasvanud). Klubi on omandanud uue hingamise, treeningrühmad on
täitunud särasilmsete laste ja noortega.
Lisaks korvpallitreeneri ja klubi juhi ametitele on Viljar kehalise kasvatuse õpetaja Vodja koolis, kohtunikuks korvpalli- ja jalgpallimängudel
ning kuulub SA Paide Spordikeskuse nõukogusse ja Järvamaa Spordiliidu juhatusse.
Tema korraldada on Järvamaa MV meeste korvpallis ja tänavakorvpalli Paide Suvi 5 etappi ning hobikorras tegeleb Viljar maleõhtute korraldamisega Paide Wabalinna majas.

Läänemaa – Renno Silde
Renno Silde töötab Oru koolis kehalise kasvatuse õpetajana ja on mitmete spordiringide juhendaja. Lisaks igapäevatööle laste ja noortega
on ta aktiivselt tegev Oru spordikubis. Spordinädala raames avati sel
aastal Linnamäel kauaoodatud jõusaal. Kogu selle projekti eestvedaja
oli Renno, kes hankis põhjalikud teadmised jõusaali sisustamise kohta,
projekteeris erinevaid lahendusi, otsis parimaid pakkumisi ning leidis asjatundlikke nõustajaid.
Renno korraldas ka Eesti esimesed kahepäevased kooliolümpiamängud, millega kaasnes tunnustus Eesti Olümpia Akadeemialt.
Renno on oma õpilastega väga aktiivne ja edukas võistlustel osaleja.
Saavutatakse väga palju auhinnalisi kohti.

Lääne-Virumaa – Ainar Sepnik
Ainar on noor ja aktiivne Viru-Nigula valla spordijuht, kes lisaks igapäevatööle tegeleb aktiivselt maakonna spordi arendamisega.
Ta on aastaid korraldanud Viru-Nigula rahvajooksu, mis möödunud aastal koos viie maakonna jooksuüritusega koondati Lääne-Virumaa jooksusarjaks. Ainar oli üheks jooksusarja mõtte edendajaks.

Põlvamaa – Kurmet Karsna
Kurmet Karsna on põline räpinlane ja oma kodukoha patrioot. Põhitöökoht –
Ruusa Põhikooli direktor, kehalise kasvatuse õpetaja. Hetkel on tema juhtida
kohaliku spordiklubi, Räpina Spordiklubi tegevus. Kurmeti eestvedamisel on
toimunud paljud spordiüritused: Räpina Rattatuur, Räpina Raudmehe Triatlon, Laste Rattapäev, samuti Meeste terviseõhtud erinevate külalistega. Ta
on Räpina discgolfi raja ehitamise üks algatajatest ja samas paigas toimunud
Teeme Ära talgute läbiviija.
„Vormisolemiseks” osaleb Kurmet korvpalli treeningutel ning Räpina Ühisgümnaasiumis juhendab noorte üldkehalise ettevalmistuse treeningrühma.
Kurmetile on omane algatusvõime ja hea huumorimeel.

Pärnumaa – Veera Leas
Pika staažiga kultuuri-ja sporditöötaja Kihnu vallas, aastast 1988. Aktiivne
spordiürituste korraldaja, kes on moodustanud kohalikust rahvast koosneva vabatahtlike meeskonna ning kelle eestvedamisel korraldatakse juba
25 aastat Kihnu jooksu, taaselustati Kihnu-Ruhnu mängud, korraldati sel
aastal Pärnumaa valdade rannamängud, eelmisel aastal EMSL Jõud suveseminar, aastast 2013 korraldatakse tervisepäev Kihnu Kõegõ Kangõmad ning lisaks neile veel erinevaid ringtreeninguid, spordi huviringe ja
laagreid, võistlusi.
Veera on ka agar koolituste ja infopäevade korraldaja - teemadeks tervislik toitumine, keha koostise mõõtmine, tervisetestide tegemine jm.
Oma rahutul moel on ta osanud väärtustada sportlikku tegevust ja toonud
spordi juurde erinevas eas inimesi lastest veteranideni, olles ise aktiivne
osaleja, konkurent.
Meie oma spordiringkondades ei seosta Kihnu elu ja sporti ilma Veerata
− tantsib, laulab ja jõuab sportigi teha, väga väärikas kandidaat kohaliku
spordielu edendajana.

Raplamaa – Laine Rokk
Iga-aastase koolispordi võistlussarja korraldamisega 15 spordialal saavad
regulaarset võistlemislusti tuhanded noored. Ja parimatest võib saada tulevikus olümplane, olümpiavõitja või maailmameister. Neid võimalusi on loodud,
neid võimalusi on kasutatud ja võitjaterida aina täieneb.
Kes teeb see jõuab - võib Laine kohta julgelt öelda.

Saaremaa – Ain Koplimäe
Ain Koplimäe on Saare maakonnas tuntud kui jooksu ja petangi võistluste
korraldaja. Aastakümneid on ta läbi viinud maakonna meistrivõistluseid ja
karikavõistluseid petangis. Ta korraldab Kaarma ja Mustjala vallas jooksuürituste sarja Spordime Mönuga, mis koosneb kolmest võistlusest.
Ain on aktiivne kohtunik, nii kergejõustikus, petangis, triatlonis, jt. võistlustel on ta alati abiks.
Ta on ka aktiivne harrastussportlane, kelle lemmikaladeks on petank,
korvpall, kergejõustik. Lapsevanemana on ta oma kolm last samuti toonud
spordiradadele, olles lastele tubliks juhendajaks.
Treenerina ja harrastussportlasena on ta paljudele eeskujuks
ja õpetajaks.

Tartumaa – Priit Allikivi
Pärast valdade ühinemist Peipsiäärsete valdade vaheliste traditsiooniliste
Peipsimängude jätkamise eestvedamine. Kohalikus ühinenud vallas Talija Suvemängude korraldamine. Enda algatatud traditsioonilise 9. korda
toimunud Alatskivi Tänavakoss korraldus. Sügisest 2018 Peipsiääre valla
koolispordi meistrivõistluste algatamine ning korraldamine kohalikele üldhariduskoolidele.
Kohaliku Spordiklubi Juku juhatamine ning käsipalli/rannakäsipalli arendamine ja eestvedamine Peipsiääre vallas ning võistlusspordiga tegelemine riiklike võistluste tasandil.

Valgamaa – Pille Illak
Pille on Valga valla noortetreener ja spordivõistluste korraldaja.
Orienteerumisega alustavad lapsed koolis juba 1. klassist, kus Pille
juhendab orienteerumisringi. Kevadel ja sügisel korraldab ta erinevaid
võistlusi, kus lapsed saavad oma teadmisi proovile panna.
Võistlemas käib ta 9-10 õpilasega ja nendega võtab ta osa erinevatest Valga maakonnas toimuvatest orienteerumisvõistlustest: Valgamaa
RMK orienteerumispäevakud, Kaitseliidu erinevad võistlused, Tõrva
maastikujooksud, siseorienteerumised. Samuti on lapsed esindanud Valgamaa valdade tali- ja suvemängudel orienteerumises oma
kodukohta.
Koolivaheaegadel käivad lapsed laagris ennast täiendamas.
Nädalavahetustel toimuvad teiste maakondade orienteerumisklubide
korraldatud võistlused, kuhu Pille lapsed alati kokku kogub ja osaleb.
Tänu Pillele on sellises väikeses paigas nagu Tsirguliina elavnenud
spordielu ja suurenenud noorte huvi spordi vastu.

Viljandimaa – Anne Freimuth
Anne on mõistev ja hooliv spordijuht ning aktiivne terviseedendaja vallas.
Ta on piirkondlike spordiürituste korraldaja, Viljandi valla seeriajooksu idee
autor ja meeskonna eestvedaja.
Anne on moodustanud koolinoortest koosneva vabatahtlike meeskonna
ning toonud spordi juurde erinevas eas inimesi. Anne korraldab vallas elavate vähekindlustatud perede lastele sportlikke suvelaagreid.

Võrumaa – Timo Kuus
Võru võrkpall on saanud värskendust ja traditsioonid liiguvad edasi kui juba
harjumuspäraste kvaliteetselt ettevalmistatud erinevate vanuste võrkpallivõistluste jja Suvevolle kõrvale kerkis ka rahvavõrkpall - kuidas muidu kasvulava saab tulla kui võrkpallisõbrad igapäevaselt trenni tehes ka võistlusel
rassida ei saa.
Kodudes on on kohe kindlasti võrkpall rohkem jutuks, mida ka noored, kelle
treeneriks Timo igapäevaselt on, tähele panevad ning varsti saame talle ka
kõrgele jõudnud noorte treenimise eest tunnustaust avaldada.

Aasta piirkondlik spordisündmus
Harjumaa − Rae valla mängud
Rae valla mängud on tore kogukondlik võistlussari, mis koondab valla sportlikuma osa rahvastikust.
Põhieesmärk on teha koos sporti, proovida uusi ja põnevaid
alasid ning omavahel ka meeskondlikult mõõtu võtta. Rae
valla mängudega saavad ka alati liituda uued võistkonnad,
selleks ei pea ootama uut hooaega.
Korraldaja: Indrek Raig.

Hiiumaa − Ringlev kevad ja sügis
Neli korda aastas, kevadel ja sügisel toimuv spordivõistlus on saavutanud suure
populaarsuse Hiiumaa spordirahva hulgas.
Kärdla parki on mõõdetud kuni 700 m pikkune ring, mida läbitakse ühe tunni
jooksul. Iga ringi läbimisel antakse osavõtjale valida loos, mis sisaldab väikest võitu
auhindadena: puuviljad, väikesed mahlapakid jne. Jooksust võtab igakordselt osa
ligi 200 jooksusõpra.
Jooksu korraldaja on Kärdla PK õpetaja Mati Kiiver.

Ida-Virumaa − 25. Jõhvi Cup /
20. Järve karikas korvpallis
Rahvusvaheline noorte korvpalliturniir Jõhvi CUP/ Järve
karikas toimus 23-25.08.2018.a. Jõhvis ja Kohtla-Järvel
Spordiklubide BC Karjamaa ja KK HITO korraldusel. Turniiril
osales 64 võistkonda 598 sportlasega, millest 26 võistkonda
saabusid turniirile väljastpoolt Eestit.
Noored võistlesid 8 erinevas vanuseklassis. Maakonda
võideti kuldmedal U-15 vanuseklassis, hõbemedal U-17 ning
pronksmedalid U-14 ja U-19 vanuseklassides.

Jõgevamaa − Põltsamaa
VI jõemaraton
Põltsamaa Jõemaratonide sari kutsuti ellu 2013. aastal ja
tänavu toimus see kuuendat korda. Traditsiooniliselt kahel
distantsil toimuvale üritusele registreerus tänavu rekordarv 111 paatkonda, kelledest vee peale jõudis 101. Üritus on lisaks
piirkonnale kogunud tuntust juba ka kaugemal − osalejaid
oli tänavu Venemaalt, Soomest ja Lätist. Iga-aastaselt on
võistlejate-kaasaelajate arv üritusel olnud kasvavas trendis
ning Põltsamaa piirkonnale toob see juurde hulga lisaväärtust
ja tuntust tervikuna.
Korraldaja Üllar Sõmera ning MTÜ FreeStart Matkaja Spordiklubi.

		

				
				
				

Järvamaa − Discgolfimaraton
“Järva-Jaani 100”

5. mail 2018 toimus Järva-Jaanis teistkordselt
discgolfivõistlus, mille tarbeks seati spetsiaalselt üles 100
korviline rada. Raja pikkus oli kokku üle 20 km ja läbis JärvaJaani alevi erinevaid paiku. Võisluste osales 400 discgolfarit,
mis oli ka maksimaalne arv, sest rohkem võistlejaid rajale
ei mahtunud. Ligi 10-tunnine võistlus lõppes juhuslikult
loositud 10 osaleja puttimise võistlusega, mille võitja viis koju
tünnikujulise sauna. Kokku tehti võistlusel ca 120 000
viset ning läbiti ca 8000 tervisekilomeetrit.
2019. a toimub see võislus 4. mail. Olete oodatud!
Võistluse korraldas Järva-jaani Discgolfi Klubi.

Läänemaa − Kalaküla rattasõit 2018
Üritus, mida on korraldatud mitmeid aastaid ja on alati hästi
korraldatud. Üritus on mõeldud nendele harrastajatele, kes ei
soovi pikemaid rattamaratone ette võtta ning kus on võimalus
omasugustega rinda pista.
2018. aastal oli pisikesi ja suuri osalejaid kokku 125.
Kalaküla rattasõidu eestvedaja ja hing on Mikk Sarik.

Lääne-Virumaa − Jalgsirännak
Lõpuks Koju
Jalgsirännak “Lõpuks koju” on Virumaa esimene sotsiaalne
maraton ehk rahvaspordiüritus “Lõpuks koju”, mille motoks
on tähtis pole võit, vaid osavõtt. Eelmisel aastal toimunud
sotsiaalsele maratonile “Lõpuks koju” liideti tänavu seitse
kilomeetrit.
Niimoodi, 50 kilomeetriga, tähistati Eesti 100. sünnipäeva –
iga osaleja kingib nõnda kodumaale kilomeetri. Rada läbiti koos
nii, et viis minutit joosti ja viis minutit kädi. Rännakule oodatakse
taas spordist ja liikumisest lugu pidavaid inimesi, kes soovivad ennast proovile panna tavapärasest pikemal distantsil.
Vabad kohad täituvad põhimõttel, kes ees, see mees.
Jalgsirännaku korraldaja on Robert Salep.

Põlvamaa − Tõukerataste Euroopa
karikasarja etapp Põlvas

				

Põlva linnatänavad võõrustasid Euroopa tugevaima võistlussarja Footbike Eurocup 2018 viimast ja otsustavat etappi,
mille käigus selgusid tänavuse 2018 hooaja Euroopa kõige
kangemad ja kiiremad tõukeratturid.
Kuue riigi tugevaimad võistesid kahel päeval kolmel distantsil; kriteeriumis, teatevõistluses ja maratonis. Väga olulise
panuse heale korraldusele andsid vabatahtlikud abilised ning
toetajad eesotsas Põlva vallaga.

		

Pärnumaa − 61. Muhu väina
regatt

A. Le Coq 61. Muhu Väina regatt oli pühendatud Eesti Vabariigi
sajandale aastapäevale, samuti tähistati regatil Eesti Jahtklubide
Liidu 90ndat ja Kalevi Jahtklubi 70ndat juubelit. Eesti vanim ja
suurim purjeregatt väisas nädala jooksul viit sadamat distantsil
Kalevi Jahtklubi Tallinnas – Haven Kakumäe – Kärdla – Kihnu
– Pärnu. Pärnus peatus regatt kaks päeva, toimus lühirajasõit
Pärnu lahel. Pärast sõite pärjati A.Le Coq 61. Muhu Väina regati
võitjad Pärnu Jahtklubis. Võisteldi seitsmes erinevas klassis. Kokku osales 109 jahti ja ligi 700 purjetajat viiest riigist:
Venemaalt, Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist. Esimest korda osales Muhu Väina regatil ka Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid, sõites kaasa Kakumäe etapi jahil Forte.
Kogu regatt oli jälgitav reaalajas internetist, kuna jahid kandsid GPS-jälgimisseadmeid. Kõike regatil toimuvat – nii
otseülekandeid, reaalajas jahtide liikumist, kaldamelu, jutte purjetajatega ja purjetajatest, tulemusi, fotosid ja palju muud
sai vahetult jälgida Postimehe portaali purjetamisrubriigis.
Pärnu Jahtklubi on üks suurimatest merekultuuri edendajatest Pärnus ja maakonnas. Igal linnaelanikul või külalisel
on võimalus regatist osa saada kas siis jälgides sõite Pärnu kesklinna sillalt, Jahtklubi restorani terrassilt, muulilt või
Pärnu rannast. Regati korraldasid Pärnu Jahtklubi ja Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga.

Raplamaa − Raplamaa noorte
koolispordi võistlussari 2018

Võistlussarjas selgitatakse parimad 15 spordialal.
Liikumisvõistlused, jõukatsumised, osavus- ja pallimängud
ning sporditeadmiste kontroll on noorte hulgas in. Spordiplatsid
on särasilmsetest noortest tulvil ja osalusreiting on võrreldav
Nublu lugude tuhande laikimisega, olgugi et võistlused algavad
tihti kell 9 hommikul. Aastalõpul Raplamaa parimate koolisportlaste vastuvõtugala auhinnalaual on üle 250 kuldse karika
ja nii juba mitmeid aastaid.
Võistlussarja korraldaja on Rapla Maakonna Spordiliit.

Saaremaa − Eesti Seeniorspordi
ja Spordiveteranide Liidu
		51. sportmängud

Augusti alguses kogunesid Eestimaa spordiveteranid ja
-seeniorid Saaremaale. Esmakordselt Saaremaal toimunud
Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu Sportmängudel
osales ligi 550 sportlast 15st organisatsioonist.
Sportmängudel toimusid võistlused 8 spordialal:
võrkpallis, tänavakorvpallis, petankis, discgolfis,
kergejõustikus, orienteerumises, kabes ja males.
Tänu ilusale ilmale ja heale koostööle sujus
kõik suurepäraselt.

Tartumaa − 32. Elva triatlon
Pikaajalise traditsiooniga üritus kogu vabariigi sportlaskonna
osavõtul. Seekord oli 18.augustil toimunud üritusel osalejaid
234. Kokku anti triatlonis kolm starti. Lapsed ujusid 150
meetrit, sõitsid 5 kilomeetrit rattaga ning lõpuks jooksid 1,2
kilomeetrit. Järgmine start oli noortele, kelle võistlus on juba
pikem. Neil tuli ujuda 250 meetrit, sõita rattaga 10 ja joosta
2,4 kilomeetrit. Viimasena olid stardis juuniorid ja täiskasvanud, kes läbisid triatloni täismahus. Ujuti 750 meetrit,
sõideti rattaga 20 ja joosti 4,8 kilomeetrit.
Ujutakse Verevi järves, sõidetakse Elva-Rannu teel ning
joostakse Elva Verevi ranna pargis.Korraldaja Andres Kübar.

Valgamaa − 84. Restu spordipäev
Esimene Restu spordipäev toimus juba 1934. a-l. Järjepidevalt
peetava spordipäev toimub igal aastal augusti esimesel pühapäeval.
Nii nagu kaugel 1934. a, on ka tänapäeval spordipäeva peamiseks alaks kergejõustik. 5. augustil 2018. a toimunud spordipäeva noorimad võistlejad olid 2-aastased lapsed ja vanimaks
78-aastane proua Beloona Elvet, kes osaleb spordipäeval igal
aastal.
Restu spordipäeva protokolle sirvides selgub, et võistlema ei tulla ainult kohapealt või ümberkaudsetest küladest-valdadest, vaid tullakse nii Setust kui Saarest ning Viimsist ja Valgast. Heameel on tõdeda, et oma kodukanti
tullakse võistlema või tuuakse lapsed võistlema ka siis, kui ei elata enam Valgamaal. Kindlasti on Restu spordipäev
paljudele peredele elustiili üheks osaks. Võistlejate arvuks on igal aastal ca 150 inimest.
Restu spordipäeva toimumisele aitasid kaasa Otepää vald, Valgamaa Spordiliit , Sangaste Linnas, Sanlind, Sangaste Mesi, Rahula aiandustalu, Atria Eesti, Silva-Agro, Otepää Päästekomando, perekonnad Zimbrot, Tell, Undrus ja
Raudsepp ning Keeni kooli õpetajad.

		

Viljandimaa − Viljandi valla
V seeriajooks

Jooks on populaarne nii Eesti tippjooksjate, kui ka rahvajooksjate
seas. Jooks koosneb neljast etapist:
I Staieri talvejooks (10,3 km)- Päril
II Kolme tamme jooks (10 km)- Viiratsis
III Holstre- Paistu maanteejooks (5km) –Paistus
IV Saarepeedi mägede jooks (5km) – Saarepeedil
Kokku osales 2018. a. seeriajooksul 566 spordisõpra, neist
152 last.

		

				

Võrumaa − Võrumaa võrkpalli
rahvaliiga

Aasta 2018 läheb ajalukku kui kaks noort meest võtsid ette ja
tõid Võrumaa võrkpalliellu värvika formaadi tavalistele võrkpallisõpradele. Kuigi enamus on siiani siiski meeste võistkonnad,
siis vähemalt üks on olnud ka segatiim. Kokku kogunes esimesele hooajale 11 tiimi ja mängulusti jagus terveks pikaks
saalihooajaks ning nüüdseks on alustatud juba ka teise hooaja
esimeste mängudega. Seega on tekkimas rahvavõrkpallitraditsioon tippvõrkpallurite edulugudega harjunud Kagu-Eestis.
Edu ja jaksu vedamiseks Karel ja Timo!
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Estonian counties

sports associations
Harju County
Sports Association

Roosikrantsi 12, Tallinn 10119
www.harjusport.ee Phone: +372611 8557
E-mail: harju.spordiliit@harjusport.ee
Hiiu County Leigri 11, Kärdla 92412
www.hiiumaasport.ee Phone: +372 463 1244
Sports Association
E-mail: anton@hiiumaasport.ee
	Ida-Viru County Keskväljak 1, Jõhvi 41594
Sports Association www.sportiv.ee Phone: +372337 7678
E-mail: info@sportiv.ee
Jõgeva County Suur 3, Jõgeva 48306
Sports Association www.jslkalju.ee Phone: +372 772 2370
Kalju E-mail: info@jslkalju.ee
Järva County 	Aiavilja 1, Paide 72712
Sports Association www.jarvasport.ee Phone: +372 697 1485
E-mail: piret.maaring@jarvasport.ee
Lääne County Lihula mnt. 10, Haapsalu 90507
Sports Association www.laanesport.ee Phone: +372 472 5067
Läänela E-mail: spordiliit@laanesport.ee
Lääne-Viru County Kastani pst. 12, Rakvere 44307
Sports Association www.lvsl.ee Phone: +372 327 8207
E-mail: info@lvsl.ee
Põlva County Kesk 20, Põlva 63308
Sports Association www.polvamaa.ee/sport Phone: +372 799 4637
E-mail: polvasport@gmail.com
Pärnu County 	Akadeemia 2, Pärnu 80010
Sports Association www.psl.ee Phone: +372 44 7 9746
E-mail: info@psl.ee
	Rapla County Viljandi mnt 69a, 79514 Rapla
Sports Association www.raplamsl.ee Phone: +372 485 5481
E-mail: info@raplamsl.ee
Saare County Vallimaa 16a, Kuressaare 93819
Sports Association www.saaresport.ee Phone: +372 452 0376
E-mail: info@saaresport.ee
Tartu County Vaksali 17a, Tartu 50410
Sports Association www.tartumaasport.ee Phone: +372 737 0999
E-mail: info@tmsl.ee
Valga County Kesk 12, Valga 68203
Sports Association www.valgamaasl.ee Phone: +372 5234974
E-mail: valgamaa.sport@mail.ee
Viljandi County Vaksali 4, Viljandi 71020
Sports Association www.spordiliit.viljandimaa.ee Phone: +372 435 1576
E-mail: spordiliit@viljandimaa.ee
Võru County	Räpina mnt 3a, Võru 65606
Sports Association www.vorumaaspordiliit.ee Phone: +372 5165720
E-mail: merike.oun@gmail.com
Contact and information:

Estonian Sports Association Jõud
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Estonia
Phone: +372 662 2650
Fax: +372 662 2651
E-mail: emsl@joud.ee
Homepage: www.joud.ee Facebook http://www.facebook.com/emsl.joud

Estonian Sports Association Jõud
Founded in 1946
Reorganized in 1990
Estonian Sports Association Jõud is a non-profit
voluntary organization working in the public interests
and directing its efforts at sports movement and
providing better conditions for sports activities. The
JÕUD is the national umbrella organization for sports
associations of all the 15 counties of Estonia. The
county associations unite 650 local clubs with 40 000
members daily taking part in activities.

Participation in other organizations:
Estonian Olympic Committee
ISCA - International Sport and Culture Association
CSIT - International Workers and Amateurs Sports
Confederation
(Confédération Sportive Internationale du
Travailliste et Amateur)
ESA JÕUD organizes and promotes on all territorial
levels sports events, championships, tournaments and
competitions of all sports activities. The JÕUD also
organizes on national and regional levels courses for
sport leaders, trainers and volunteers.
The most important sports events organized by JÕUD
are the Estonian Sports Summer and Winter Games
which take place every 4 years. In addition, every year
summer and winter games of towns and parishes and
different sports championships are organized.
Every year we also organize championships for
the members of our clubs. In 2011-2018 we have
competitions in 40 different sports - athletics,
mountain-bike cross-country, orienteering, swimming,
volleyball, basketball, football, handball, floorball,
judo, Greco-Roman wrestling, freestyle wrestling,
female wrestling, sumo, weightlifting, kettlebell
biathlon, shooting, compak sporting, tennis, table
tennis, badminton, equestrian, rally sprint, chess,
draughts, petanque, tug-of-war, Nordic walking,
fishing, quiz show, golf, discgolf, bridge, cross-country
skiing, alpine skiing, ski-orienteering, biathlon, skating,
ice hockey, ski jumping and motocross.
The most important event in the near future is The 15th
Estonian Summer Games, which will take place in
student city TARTU from 12-14 of July 2019.
The Summer Games are expected to have more than
4000 participants.

