Aasta tegija

kohaliku spordielu edendaja kategoorias
Harjumaa – Jaanus Väljamäe
Keila Linnavalitsuse spordi- ja huvinõunik on lisaks aastatepikkusele sporditegevuse juhtimisele Keila linnas olnud kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja, Harjumaa kehalise kasvatuse õpetajate ühenduse looja, Eestimaale soome pesapalli
kui spordiala tutvustaja ja vabariikliku organisatsiooni looja, hetkel uue spordiala
discgolfi väsimatu propageerija ja vabariikliku organisatsiooni üks eestvedajaid.
Tema tegevus on läbi Keila linna seotud ka Eesti tervislike linnade võrgustiku ettevõtmistega. Maakondlikus sporditegevuses kaasalööjana on ta Harjumaa Spordiliidu juhatuse aktiivne liige.
Hiiumaa – Hannes Maasel
Käina valla spordielu edendaja ja spordikeskuse arendaja.
Ida-Virumaa – Priit Käen
Jõhvi Spordikooli direktor ja Jõhvi spordielu eestvedaja
on olnud pikka aega Jõhvi spordielu hingeks. 2014. aastal Jõhvis toimunud 22. Eesti valdade talimängude üks
korraldajatest.
Jõgevamaa – Margus Metsma
SA Põltsamaa Sport korraldab Margus Metsma juhtimisel juba pikkade traditsioonidega võistlusi: Põltsamaa Jõe Suvemängud, Lossijooks, piirkonna suusavõistlused, Uusaasta turniir võrkpallis. Sel aastal toimusid 40. Põltsamaa Jõe Suvemängud. Margus on ka asutanud spordiklubi Nipi, mis on viimastel aastatel tunnistatud
Eesti parimaks vabamaadlusklubiks.
Järvamaa – Paul Poopuu
Türi valla ja Järvamaa tõeline orienteerumise eestvedaja ja hing.
Läänemaa – Jaanus Getreu
Pühendunud jalgpallitreener Lihula Gümnaasiumis ning
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi eestvedaja. Edukuse võti on siin kindlasti pikaaegsel pühendunud tegutsemisel, sest tänavu oktoobris tähistas Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi ka oma 20. sünnipäeva.

			 Lääne-Virumaa – Jaak Jalakas
Kunda Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener, kes
oma 60st elatud aastast 35 on panustanud Kunda linna spordi arengusse, veel
kauem Lääne-Virumaa ja kogu Eesti spordi arengusse.
Tema eestvedamisel on Kunda korvpall juba peaaegu 25 aastat olnud esindatud
maakonnas, Eestis ja Euroopas.
Põlvamaa – Meelis Maidla
Aktiivne Põlva Matkaklubi eestvedaja, kes oma südameasjaks on võtnud
looduses liikumiseks vajaliku tarkuse edastamise läbi praktiliste tegevuste:
õppepäevade, matkade ja võistluste korraldamise kõikidele huvilistele.

Pärnumaa – Andra Sõmer
Andra on töötanud Tori valla sporditöö juhina alates 2009. aastast. Ta on Tori
Spordiklubi asutaja ja juhatuse esimees. Tori vald on osalenud edukalt Pärnumaa tali- ja suvemängudel.
Andra tegutses vabatahtlikuna Võidupüha maratoni korraldamisel.

Raplamaa – Urmas Tammemäe
Urmas Tammemäe on spordielu eestvedaja Pirgu külas Juuru vallas. Kodu, töö,
ühiskondliku ja sporditegemise kõrval on viimaste aastate põhitegevus seotud
Pirgu Terviserajaga. Urmas ütleb, et see on meeskonnatöö, mis ei teostuks ilma
paljude inimeste, organisatsioonide ja Juuru valla toetuseta, kuid tagasihoidlikult
jätab ta märkimata iseennast, et just tema näol on meeskonnal aktiivne suunaja ja
tõukaja, et protsessid liikuma läheks.

			

Saaremaa – Mait Must

Mait Must on Saare maakonna kõrgelt hinnatud sporditegelane. Ta on Saaremaa
Orienteerumisklubi tegevjuht ning aktiivne orienteerumisürituste korraldaja ja
kohtunik. Mait on Saaremaa Spordiliidu asutaja ja pikaajaline juhatuse liige.

Tartumaa – Kaja Raid
Kaja Raid on Tähtvere valla tulihingeline sporditöötaja. Aktiivne ja pikaajaline
Tartumaa spordielu edendaja ja arvamuste kujundaja. Korraldab võistlusi Tähtvere vallas ja valla võistkonnad osalevad aktiivselt maakondlikel ja vabariiklikel
võistlustel. Osavõturohkeim valla üritus oli 2014. aastal XIV „Ole terve!” üritus,
mis koosnes kümnest jooksust, matkast ja kepikõnnist, osalejaid oli kokku 410.

		

Valgamaa – Kaire Kuvvas

Õru valla discgolfi karikaseriaali korraldaja.

Viljandimaa – Einar Kaigas
Einar Kaigas on kaasatud Viljandi järve jooksu ning Viljandi Linnajooksu korraldustoimkonda. Einari ülesanneteks on jooksuraja tähistamised, stardi- ning
finišipaikade planeerimine ja ülesehitamine. Lisaks aitab Einar jooksuhuvilistel
treeningplaane koostada. Einar korraldab läbi Jooksupartneri spordiklubi jooksuhuvilistele ühistreeninguid, mis on mõeldud kõigile huvilistele, nii noortele kui ka
vanadele.
Einar aitab korraldada ka Viljandi valla seeriajooksu, kuhu kuulub neli jooksu.

			

Võrumaa – Merlis Pajustik

Alates aastast 2011 on Merlis vedanud Vastseliina Noortekeskust. Vastseliina
Noortekeskuses on sport kogu aeg au sees olnud. Merlise eestvedamisel on
Vastseliinas jalgpall jõudsalt arenenud ja pakub paljudele spordilusti.
Kui aasta tagasi tärkas ühel väikesel seltskonnal mõte oma valla jooksust Võrumaa pikamaajooksude sarjas, siis oli Merlis kohe korraldajateringis ja võttis
Vastseliina 1. Linnusejooksu traditsiooni loomise ja jooksu korraldamise enda kanda.

Aasta piirkondlik spordisündmus
Harjumaa
Jõelähtme VIII rattamaraton
Korraldaja MTÜ Jõelähtme Matka- ja rattaklubi, Meelis Välk. Jõelähtme valla
suurürituste nimistusse kuuluv Jõelähtme rattamaraton on saanud traditsiooniks
ja toimus sel aastal juba 8. korda. Tegemist on Põhja-Eesti pikima üheringilise
maastikurattavõistlusega, kus maratoniraja pikkuseks on 85 km ja poolmaratonil
35 km. Lisaks kestvussportlastele saavad erineva pikkuse ja raskusega sõitudel
oma oskusi proovile panna ka lapsed ja noored. Võistlusrada kulgeb Jõelähtme
valla metsaradadel ja teedel.

Hiiumaa
Hiiumaa spordiveteranide ümarlaud
Peakorraldaja ja idee autor Lembit Sauer.

Ida-Virumaa
Ida-Virumaa staadionimaraton
Korraldaja Ida-Virumaa Spordiliit, Rene Kundla. Tegu oli Eesti esimese staadionil
peetud maratoniga, mis sai oma korralduse poolest positiivset tagasisidet nii
osalejatelt kui ka pealtvaatajatelt.

Jõgevamaa
Felix Adrati nimeline 41. jalgpalliturniir
Peakorraldaja Rainer Võsaste. Felix Adrati mälestusturniir jalgpallis peeti
esimest korda 1974. aastal ja aastal 2014. toimus see 41. korda. Turniiril on väga
tugevad traditsioonid mitmeski mõttes. Nimelt on see toimunud kõigil kordadel
ühel ja samal Jõgeva Sordiaretusjaama, tänase Jõgeva aleviku staadionil, mille
rajamise eestvedajaks oli Felix Adrat. Turniiri korraldamisega on algusest peale
olnud seotud Felix Adrati õpilased. Väga kõrgel tasemel on läbi aastate olnud
kohtunike tase.

Järvamaa
Admiral J. Pitka rahvamatk
Kaitseliidu Järva Malev korraldab koos oma eriorganisatsioonidega ja koostööpartneritega rahvamatka Järvamaalt pärit admiral Johan Pitka mälestuseks.
Matk toimub liikumissarja “Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa” II etapina
ning selle eesmärk on meenutada Järvamaa kuulsamat meest, tugevdada kodanike ühtekuuluvustunnet ning propageerida liikumist ja sportimist Järvamaal.

Läänemaa
ADDINOL Lääne-Eesti rahvaralli 2014 II Uuno
Aava rändkarikale
Korraldaja MTÜ Igaühe Terviseklubi, Kalle Kruusma. Võistlus pälvis Eesti
Autospordiliidu parima rahvaspordivõistluse tiitli aastal 2014. Võistlus kuulus
2014. aasta Eesti Autospordiliidu rahvarallikarikasarja, Moskvitš Liiga ja SU
rahvarallide karikasarjadesse.

Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa harrastajate jooksusari ”Maakonna jooksusuvi”
Korraldaja Tamsalu AO Suusklubi, Kaili Sirge. Lääne-Virumaa harrastajate
jooksusarja “Maakonna jooksusuvi“ eesmärk oli pakkuda maakonna elanikele
võimalust panna end proovile krossijooksu võistlusel ja populariseerida
suusakeskuste suviseid kasutusvõimalusi. Sari koosnes kuuest etapist.
Võistlused toimusid Palermo terviseradadel, Mõedaku spordibaasis, Ebavere
tervisespordikeskuses, Pariisi puhkekülas, Tamsalu terviseradadel ja Porkuni
staadionil.

Põlvamaa
Põlva valla VI suvemängud
Korraldaja MTÜ Taevaskoja. Põlvamaal toimusid suvemängud enamikes omavalitustes. Põlva valla, maakonna suurima omavalituse VI SUVEMÄNGUD toimusid
tänavu Taevaskoja külas, Salamaal. Suvemängud korraldas MTÜ Taevaskoja
koos kohaliku küla elanike ja Taevaskoja Salamaa rahvaga. Kokku osales 14
võistkonda, mille koosseisus oli osalejaid 17st Põlva valla külast ja üks võistkond,
MTÜ Sõprus, Põlva linnast.

Pärnumaa
Kabli rannavolle
Korraldaja Karin Pärtel. Käesoleval aastal toimus turniir juba 20. korda. Turniiri
korraldatakse mees-, nais- ja segapaaridele. Võistlust on kohalikud ettevõtjad
toetanud arvukate auhindadega. Lisaks kõrgetele kohtadele antakse välja ka
eriauhindu: ala parim võitleja, staažikam osaleja jne.

Raplamaa
Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses
Korraldaja Maadlusklubi HAMMERLOCK, Leon Reitsak. Võistlus paistis silma
oma uudse lähenemise ja kajastamisega. Üks tavaline EMV etapp oli tehtud atraktiivseks sündmuseks. Publikule toodi kätte interviuud osalejatega, maadlejate
telgitagused, tutvustati võistlejaid, nende saavutusi ja tegemisi laiemalt. Samuti
toimusid võistlusvahelised šõud, kohal olid erinevad esinejad, väikestest tantsijatest „Violani“ välja.

Saaremaa
Karujärve IV rattamaraton 2014
Korraldaja Karujärve Tervisespordi Keskus, Simmo Kikkas. Karujärve rattamaraton, mis kuulus Marimetsa Kappi sarja, tõi Saaremaale kokku Eesti tippjalgratturid ja harrastussportlased. Osalejaid oli kokku 350.

Tartumaa
XXIII Jõuluturniir kreeka-rooma maadluses
Korraldaja Vahur Proovel. Tegemist on pikaajalise rahvusvahelise noorte
maadlusvõistlusega. Võistlusel osalevad Eesti paremiku kõrval Soome, Läti,
Leedu ja Venemaa paremad noormaadlejad. Hästi korraldatud võistlus rohke
osavõtjate arvuga, kuhu on kaastatud arvukalt sponsoreid ning on noortele hea
maineüritus.

Valgamaa
Valga-Smiltene odaviske karikavõistlused
Korraldaja Spordiklubi „Maret-Sport”.

Viljandimaa
85. Suurjooks ümber Viljandi järve
Korraldaja Viljandi Linnavalitsus, Mati Jürisson. Jooksust on saanud Viljandimaa
spordielu suursündmus ja spordielu järjepidevuse sümbol. Jooks on võitnud
kindla koha Eesti spordikalendris ja on väga populaarne jooksusõprade hulgas
ning kuhu alati koguneb Eesti jooksuparemik. Sellel aastal jõudis finišisse 2884
jooksjat ja 508 kepikõndijat.

Võrumaa
Võhandu maraton
Korraldaja MTÜ Spordiühing Ekstreempark, Hillar Irves. 19. aprillil kell 7.00
startisid Võrust Tamula järvelt sajad paadid enam kui 1000 osalejaga, et läbida
üks Euroopa karmimaid ja osalejaterohkemaid maratone. 100 kilomeetri läbimine
aerutades pole naljaasi. Aga mis teeb Võhandu maratoni nii populaarseks?
Kindlasti Võhandu jõgi oma kauni loodusega, maratoni nime vääriv distants, mis
kulgeb järvest järveni, ning selle pikkus – 100 on maagiline number.

Jõu olümpiatähed
Jaan Talts - 70
EMSL Jõud juhatus otsustas anda esimese Eestimaa Spordiliidu Jõud
elutöö auhinna Jaan Taltsile, kes on olümpiavõitja ja 43 maailmarekordi
omanik tõstmises.
Jaan Talts sündis 19. mail 1944. aastal Pärnumaal. 4. septembril 1972. a
krooniti Jaan Talts Münchenis tõstmise raskekaalu olümpiavõitjaks! Kolme
tõste kogusummas (rebimine, tõukamine, surumine) tuli kokku olümpiarekordilised 580 kilo. Hõbeda teeninud bulgaarlase Aleksander Kraitševi
summa oli 562,5 ning pronksi saanud idasakslasel Stefan Grützneril 555.
Maailma sporditaeva kõrgustesse kerkis Jaan Talts 1960. aastatel. 1967.
aastal tuli ta toime imelise saavutusega, ületades esimese poolraskekaallasena maailmas kolme tõsteviisi summas toona maagilised pool tonni,
500 kilo! Seda hinnati tõeliseks supertulemuseks. Jaan Talts valiti tol aastal
NSV Liidu aasta sportlaseks ja ta mahtus ka maailma parimate sportlaste
absoluutsesse esikümnesse.
Jaan Taltsil on olümpiakullale lisaks ette näidata ka olümpiahõbe 1968. aasta Mexico mängudelt, lisaks on ta
kolmekordne maailmameister ning neljakordne Euroopa meister.
Püstitanud aastatel 1967-1972 43 maailmarekordit, 53 NL-i, 9 olümpia- ja 75 Eesti rekordit. Isiklikud rekordid:
poolraskekaalu surumises 170, rebimises 153,5, tõukamises 198 ja kolmevõistluses 512,5; raskekaalu surumises 211,
rebimises 170, tõukamises 222,5 ja kolmevõistluses 587,5.

Jõu olümpiatähed
Jaak Uudmäe - 60
Jaak Uudmäe sündis 3. septembril 1954. aastal
Tallinnas. Jaak Uudmäe võitis 1980. aasta Moskva
olümpiamängudel kolmikhüppes kuldmedali, hüpates
elu parima tulemuse 17.35. See tagajärg on jäänud
eestlaste poolt ületamatuks tänaseni. Uudmäe on ühtlasi
neljast eestlasest kergejõustiku olümpiavõitjast ainus,
kes võitnud olümpiakulla Eesti rekordiga.
Jaak Uudmäe alustas süstemaatilisi treeninguid
kolmikhüppes 1972. aastal. Tema treeneriteks on olnud
Arvo Lillestik, Jaan Jürgenstein ja Vitold Krejer. Lisaks
olümpiakullale on Jaagul ette näidata Universiaadi
hõbe 1979. aastast, sise EM-i hõbe 1977. ja 1980. ning
pronks 1979. aastast. 17 meetri piiri alistas Jaak Uudmäe seitsmel võistlusel.
Jaak Uudmäe on spordikuulsus, kes rahvusvahelise spordielu ühe tõsisema sotsiaalse probleemiga – eluga pärast
tippsporti – on kenasti hakkama saanud. Jaak ei olnud mitte ainult silmapaistev sportlane, vaid oli ja on erakordne
isiksus. Ta on tähtsaks pidanud kooliharidust ja enesetäiendamist, kodukandi elu edendamist, spordijärelkasvu üle
muretsemist, seltskondlikku suhtlemist, head nalja ja vaimukat mõistukõnet.
Jaak Uudmäe kuulus spordiühingusse Jõud ning aastal 1979 nimetati Jõu auliikmeks.
Tunnustades Jaak Uudmäe sportlikke saavutusi ja seoses 60. sünnipäevaga andis Eestimaa Spordiliit Jõud talle
elutöö auhinna.

Enn Sellik - 60
Enn Sellik sündis 10. detsembril 1954 Iisakul. Ta oli 1976 Montreali OM-il 5000 m jooksus 11. (13.36,72; eeljooksus
13.20,81), 1980 Moskva OM-il 10 000 m-s 8. (28.13,72) ja 5000 m-s 25. (eeljooksus 13.52,34) koht. EM-il 1978 5000
m-s (13.35,8) ja 10 000 m-s (27.40,61) 8. EK-l 1975 5000 m-s 2. koht. 1977 5000 m-s universiaadi kuld. Oli 1976–82
murdmaajooksu MM-il NL-i meeskonnas 1977, 1979 ja 1982 pronksi võitja (indiv 1976 6., 1977 10. ja 1978 9.).
Saavutas silmapaistvaid tulemusi juba noorteklassides: püstitas 1500–10 000 m-s NL-i noorte- ja juunioride rekordeid;
oli 1972 NL-i koolinoorte meister 1500 m-s, 1973 juunioride EM-i hõbe 5000 m-s ja X ülemaailmse noorsoofestivali
võitja 3000 m-s, 1974 NL-i juunioride meister ning NL-i maaspordimängude ja Soome–NL-i maavõistluse võitja
5000 m jooksus. Isiklikke rekordeid: 1500 m 3.40,4 (1975), 3000 m
8.01,0 (1976).
Lõpetas 1973 Iisaku keskkooli, õppinud EPA metsandusteaduskonnas.
Hakkas sportima 1968 Kohtla-Järve rajooni SK Iisaku osakonnas Kuno
Maiori õpilasena, aastast 1969 jätkas jooksutreeninguid Aseri treeneri
Manfred Tõnissoni suunamisel.
Jõu auliige (1975).

