Aasta tegijad
Aasta piirkondlik treener

Harjumaa − Maksim Merkuri
Maardu Allveeujumise klubi juht ja produktiivne noortetreener.
Aastatel 1980–2000 kuulus ta sportlasena Eesti paremikku. Tema juhendamisel on
Maardu Allveeujumise klubi kujunenud Eesti parimaks allvee kiirusaladega tegelevaks
spordiklubiks.
Maksim Merkuri õpilased on võitnud Maailma, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustelt
hulgaliselt erinevaid medaleid.

Hiiumaa − Anu Saue
Hiiumaa Spordikooli treener.
Eesti tipporienteeruja, kes on oma teadmised oskuslikult edasi andnud noortele
sportlastele.

Ida-Virumaa − Tatjana Semtšenkova
Tatjana Semtšenkova, kelle õpilased on sel aastal sportaeroobikas tulnud Eesti meistriks
ja karikavõitjaks, saanud auhinnalisi kohti rahvusvahelistel võistlustelt ning kuuluvad ka
Eesti koondisesse, kes sel nädalal võistleb Portugalis Elvase linnas toimuvatel Euroopa
meistrivõistlustel.
SK Fööniks eestvedamisel on Ida-Virumaal üheksa aastat korraldatud Eesti suurimat sportaeroobikavõistlust, Kohtla-Järve Open Cup`i, kus tänavu osalesid üheksa riigi
sportlased.

Jõgevamaa − Silvar Luht
Silvar on tegutsenud jalgpallitreenerina alates 1991. aastast. Treenib Põltsamaa Spordikoolis kolme noorte gruppi, kus osaleb 70 mängijat.
Aastal 2015 läks kõige paremini Eesti noorte meistrivõistlustel B1 vanuseklassil.
Mängides 16 mängu võideti 15. Väravate vahe 122:16 ja võrdsete punktidega saadi Pärnu
JK järel II koht ning tõusti I liigasse.
Alates 1992. aastast korraldatakse üleriigilisi jalgpalliturniire ja osaletakse aktiivselt
teistel turniiridel Eestis.

Järvamaa − Maarika Jäätma
Türi Vibukooli noortetreener, 4 kutseaste. Türi Vibukoolis treenib igapäevaselt 20 noort
vanuses 7–19aastani. Treeneriks Maarika Jäätma koos abikaasa Erkiga, treeningud
toimuvad suvel Türi jalgpallistaadionil ja talvel selleks ehitatud oma kodumaja keldris,
võisteldakse noorte, kadettide ja juunioride vanuseklassidele, sportvibu ja plokkvibu
klassides.

Läänemaa − Mati Seppi ja
Aile Seppi
Läänemaa Spordikool. Mati Seppi (meistertreener) EKR 7,
Aile Seppi EKR 6. Aile ja Mati Seppi on Läänemaa Spordikooli laskmistreenerid juba pikka aega. Hea tandemina nad
on üles ehitanud väga tugeva „laskmiskooli“. Osalevad Eesti
meistrivõistlustel ja erinevatel võistlustel väljaspool Eesti piiri.
Tulemused räägivad ise enda eest. Igal aastal tuuakse koju
mitmeid Eesti meistrivõistluste medaleid.

Lääne-Virumaa − Märt Raam
Korvpallitreener IV (EKR 6). Märt on heas mõttes maniakk, kes kuude kaupa ilma ühegi
vaba päevata treenib lapsi valutab nende pärast südant. Ei usu, et oleks väga palju mehi,
kes jaksaks tegeleda mitmekümne lapsega päevad läbi ja ka nädalavahetustel. Peaasi,
et lastel oleks tegevust ja silmad säraks :)
Laste endi sõnul on Märt tore, samas range ja konkreetne – just nagu olema peab.

Põlvamaa − Rein Zaitsev
Värska Orienteerumisklubi Peko/Värska Gümnaasium - orienteerumistreener EKR 5.
Igapäevaelus Värska Gümnaasiumi direktorina töötav Rein Zaitsev on kohusetundlik ja
järjepidevust hindav mees. Põhitöö kõrvalt on Rein Värska Orienteerumisklubi Peko treener. Rõõmu teeb tema kasvandike järjekindel areng, 2015. aastal võitsid nad Eesti orienteerumise meistrivõistlustelt üle 20 medali. Treenerina püüab ta noortes välja tuua nende
mitmekülgsuse. Lisaks treeneritööle on Rein aktiivne võistluste korraldaja ja eestvõtja.

Pärnumaa − Ranet Lepik
JK Vändra Vapruse jalgpallitreener - UEFA B-kategooria (EKR 5). Ranet Lepiku treenitav
Vändra Vapruse naiskond on kolm aastat järjest olnud rahvaliiga finaalis – esimesel aastal
esimesel kohal, eelmisel aastal teine ja 2015. aasta võideti taas esikoht.
Ranet tegeleb erinevas vanuses noortegruppidega, lisaks juhendab ka uut noorte
treenerite järelkasvu. Ranet töötab ka Juurikaru Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana.

Raplamaa − Peeter Vahtra
Kohila Võrkpalliklubi EKR 7 (võrkpallitreener 5). Eesti noortekoondise peatreener, Kohila
VK U20 ja U18 tütarlaste võistkonna peatreener. Peeter Vahtra on toonud Kohila noortele
võrkpallitüdrukutele särava mängukvaliteedi. Suurte kogemustega ning treeneri tippkoolituse ja oskustega võrkpallihing on suutnud oma võistkonnad panna mängima nauditavalt
ühes tulemuslikkusega. Tema pealtnäha stoiline aga tark mänguplaan on toonud ja
toomas üha enam edu meie õuele. Oma spordiala arendamisele pühendunud entusiastina
teeb ta tööd südame ja mõistusega võrratu võrkpalli nimel.

Saaremaa − Viktor Umb
Viktor on Saaremaa Spordikooli väga hinnatud treener. Tema õpilane Marie Pihlas tuli sel
aastal Euroopa meistriks ja maailmameistrivüistlustel teisele kohale Zoom8 klassis.

Tartumaa − Margit Thomson
Edukas Tartu „Kalevi” kergejõustikutreener, kes tegutseb Tartumaal Elva noortega. Tema
lõppenud hooaja edukaim õpilane Kristjan Joosep täitis noorte U-18 MM normi ja osales
Kolumbias Calis toimunud maailmameistrivõistlustel ja sai 42. koha. TV 10 olümpiastardi
sarjas jõudis Elva G võistkond 27 kooli arvestuses finaalvõistlusele, kus saavutati 12
koht. Eesti Koolispordi Liidu karikavõistlustel võideti III koha karikas Elva G võistkonnale.
Tartumaa koolide KV võideti I koha karikad poistele ja tüdrukutele põhikoolide arvestuses.

Valgamaa − Tanel Ojaste
Karupesa Team murdmaasuusatamise treener. Tanel Ojaste õpilased võitsid 2015. a
Eesti noorte meistrivõistlustelt 16 medalit, nendest 7 kuldmedalit. Mariel Merlii Pulles
esindas Eesti noortekoondist Noorte olümpial, kus saavutas 27. koha, Põhjamaade noorte
meistrivõistlustel 20. koht.

Viljandimaa − Ruth Vaar
Viljandi Spordikool, EKR 6. Spordikooli kahes õppe-treeningrühmas osaleb 22 noorsportlast. Peale erialaste tundide tegelevad lapsed ujumise, jooksmise ja üldkehalise
ettevalmistusega. Aastate lõikes on õpilased osalenud arvukatel tiitli- ja rahvusvahelistel
võistlustel ning naasnud silmapaistvate saavutustega. Endistest kasvandikest Kaspar
Taimsoo ja Kaur Kuslap on osalenud edukalt Eesti koondise eest Euroopa ja maailma
tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel.
Õpilastega suhtlemisel on ta sõbralik, nõudlik ja järjekindel. Treenerina töökas, korrektne, täpne, aktiivne, osavõtlik ja heade organisatoorsete võimetega. Positiivse ja elurõõmsa
hoiakuga on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate suure lugupidamise.

Võrumaa − Heini Allikvee
Treener Heini Allikvee on Võru kergejõustiku alustala ja seda aastaringselt päikeses ja
tuules ja vihmas ja sisehalli staatilises kliimas. Veab nii spordikooli koergejõustikuosakonna
tööd kui ka kergejõustikuklubi Lõunalõvi tegevust, on igal võistlusel toeks ja juhendajaks,
esindajaks ning nõuandjaks nii väikestele kui ka suurtele.
Võrus toimuvatel vabariiklikel võistlustel on ta alati vastutustundlik peakohtunik, kes
muretseb iga pisiasja pärast. Võru maakonna meistrivõistlused nii koolinoortele kui ka täiskasvanutele on Heini parim tempohoidja, järjekindlalt veab noorte heitjate seeriavõistlust,
toetab 8etapilist staadionijooksusarja, koostab maakonna kergejõustiku edetabelit, jälgib kohaliku kohtunikekaadri litsentsentseerimist ja koolitamist pärast ning osaleb ka EKJL treenerite nõukogu töös.

Aasta kohaliku spordielu edendaja

Harjumaa – Kaljo Põldaru
Oma igapäevast tööd teeb Kaljo Kernu valla spordijuhina. Paljude Kaljo poolt korraldatavate
spordiürituste seast väärib esile tõstmist Kernu valla Talimängude sari, mis sai alguse aastal 1993,
mil loodi Kernu vald. Kaasatud on kõik külad, asutused, ettevõtted. Sarja elujõulisust näitab aga
kõige paremini pidevalt kasvav osalejate arv.
Tema eestvedamisel toimuvad Kernus pikaajalise traditsiooniga lauatennise seeriavõistlused, samuti on ta aastaid korraldanud 100 laua kohtumisi Harjumaa ja Pärnumaa
lauatennisistide vahel.

Hiiumaa – Tõnis Saarnak
Emmaste valla aktiivne spordielu edendaja. Emmaste spordiklubi Ernst asutaja ja juhatuse liige. C-kategooria jalgpallitreener, treeningutel 2 rühma 1.-4. kl ja 4.-9. kl.
Suurürituste Emmaste rattanädalavahetus ja Hiiumaa rammumees korraldaja.

Ida-Virumaa – Taavi Toomel
Teeb sporditööd Mäetaguse ja Iisaku vallas ning lisaks jõuab veel juhtida ka Alutaguse
koolispordi ühendust.
Nii veebruari lõpus, märtsi alguses Pärnumaal peetud Eesti valdade talimängudel kui
ka juulikuus Saaremaal toimunud Eestimaa mängudel sai Toomel astuda poodiumile ühes
kategoorias kahel korral, sest väikevaldade arvestuses sai Mäetaguse nii talvel kui ka suvel
esimese ning Iisaku oli talvel teine ja suvel kolmas.

Jõgevamaa – Virge Otsa
Pala valla spordijuht, kes on aastaid korraldanud erinevaid vallasiseseid, maakondlikke
ja vabariiklikke spordiüritusi, nt. Pala Noorte Suusamaraton ja Pala Noorte Rattamaraton.
Samuti on ta korraldanud erinevaid spordilaagreid lastele. Sageli on Virge tegutsenud kohtunikuna erinevatel naabervaldade spordivõistlustel. Vooremaa tali- ja suvemängudel ning
Peipsi suve- ja talimängudel on Pala valla võistkond saavutanud mitmeid kordi esikohti.

Järvamaa – Arto Saar
Järvamaa kohaliku spordielu edendaja on suurte võimetega julge tegija, kes kaasab kogukonna rahvast ja on heaks eeskujuks noortele. Arto Saar on sirgunud Järva-Jaani vallast ja
juhib nüüd juba mitmendat aastat oma koduvalda.
Ta on oma ihu ja hingega pühendanud valla arengusse, mõtleb alati suurelt ning
püstitab kõrgeid eesmärke. Arto eestvedamisel on valda ehitatud maailmatasemel discolfi
väljak. Lisaks on ta tihedalt seotud mitmete jooksu- ja pallimängude võistluste korraldamisega. Viimane silmapaistev tegu Järva-Jaani vallas oli siserulapargi ehitus.
Viimased suuremad sportlikud võidud on Arto koju toonud Eesti omavalitsusjuhtide talvistel ja suvistel mitmevõistlustel. Lisaks jubib ta maakonna omavalitsuste liidu spordi- ja kultuurikomisjoni ning kuulub Järvamaa Spordiliidu juhatusse.

Läänemaa – Kristjan Liiv
Kristjan Liiv on Lihula Spordiklubi loodud Lihula discgolfi pargi algataja ja rajaja. Lisaks on
Kristjan see, kelle abil ja algatusel on ellu kutsutud Läänemaa nädalavõistlus, mis toimub
üle nädala kord Lihulas ja Paliveres.
Augustiks 2015 valminud raja eesmärgiks on Lihula mõisa ümbritseva territooriumi
ning linnusemäe efektiivsema kasutamise saavutamine ning Lihula ajaloolises keskpunktis kohalikule kogukonnale aktiivseks vaba aja veetmiseks võimaluse loomine.
Seatud eesmärk on saavutatud – discgolfi harrastajate hulk kohalikus kogukonnas on
märkimisväärselt suurenenud.

Lääne-Virumaa – Riho Rannikmaa
Vinni vallas töötava Riho käe all on sirgunud mitmed andekad sumopoisid ja -tüdrukud. Ta
õpetab, julgustab ja treenib neid suure südamega.
Tänu Riho toimetamisele on Lääne-Viru maakond tuntud üle-eestiliselt ja isegi väljaspool riigipiire.

Põlvamaa – Taavi Nagel
Väga mitmekülgne spordifanaatik. Noorena tegelenud aktiivselt suusatamisega. Tänasteks hobideks on matkamine, tõukerattasõit, suusatamine ja fotograafia.
Aktiivne Spordiklubi SERVITi juhatuse liige, kes oma südameasjaks on võtnud kohalike spordirajatiste ja matkaradade korrastamise/arendamise.
Viimase kolme aasta jooksul on tema eestvedamisel korrastatud-märgistatud-kaardistatud Taevaskoja-Kiidjärve, Taevaskoja-Otteni ja Rosma matkarajad.

Pärnumaa – Aleksander-Tõnis Joarand
Häädemeeste vallavalitsuse sporditöötaja Aleksander-Tõnis Joarand on tänavu andnud
olulise panuse Häädemeeste valla ja Pärnumaa sporditegevuse edendamisse. 2015.
aastal olid Häädemeeste valla korraldada Pärnumaa valdade rannamängud, mille
korraldamisel oli Tõnisel suur roll. Boonusena saavutas vald üldarvestuses 2. koha ning
talimängudel oldi 5.
Aleksander-Tõnis Joarand on pühendunud ammuspordi edendaja kogu Eestis, Häädemeeste on kujunenud üheks olulisemaks selle ala keskuseks.

Raplamaa – Jaak Karp
Rapla korvpallielu ja -edu võtmeisikuna jõudis järgmise unistuseni, TYCO Rapla meeskond astus Alexela Korvpalli Meistriliigas pjedestaali III astmele. Pronksimängus alistati
ülipõnevas mängus Rakvere Tarvas otse pooleteisetuhandese kohaliku fänniarmee ees.
Raplamaa korvpalliajalukku kirjutati sellise saavutusega järgmine peatükk.

Saaremaa – Tiiu Haavik
Tiiu Haavik on võimlemisklubi Gymnastica juhataja ja treener, klubi on tegutsenud alates
1991. Ta on aastakümneid kogu hingega propageerinud Saaremaal võimlemist, korraldanud igal aastal mitmeid suuri võistlusi ja esinemisi ning esinenud oma võimlejatega väga
edukalt erinevatel võistlustel nii Eestis kui väljaspool.
Tiiut on tunnustatud 1996. aastal Saaremaa Aasta Naise, 1994. aastal Eesti Aasta Õpetaja ning 2004. aastal SÜG-i aasta õpetaja tiitliga.

Tartumaa – Anita Kolk
Melliste spordihoone administraator, kes planeerib saali efektiivset kasutamist. Võistluste
korraldajatele on ta nõu ja jõuga abiks, edendades spordielu Mäksa vallas ja olles aastaid
piirkondlike Vooremäe mängude eestveda julgustades neid mänge ikka korraldama.
Melliste TRIATLON on olnud tema abil elus tänaseni, samuti korraldatakse juba mitmeid aastaid Mellistes tõstevõistlusi suurmeistrite auhindadele ja ikka on Anitat kaasatud.
“Sport ja sporditöö on mis mulle tegelikult meeldib. Sellepärast pühendangi ka oma vaba
aega spordile,” on Anita juhtmõte.
Lisaks kuulub ta Mäksa Maanaiste Seltsi juhatusse ja on Kodukant Tartumaa juhatuse liige.

Valgamaa – Mati Raudsepp
Sangaste valla spordihing, kelle eestvedamisel võtavad valla võistkonnad osa maakonna
Tali- ja suvemängudest. Korraldab Sangaste valla Restu spordipäeva ja üks Sangaste
Rukkihundi jooksu korraldaja.
Mati Raudsepp võistleb ise mälumängus, kergejõustikus ja sumos. Võitnud vägikaikaveos EM-lt pronksmedali.

Viljandimaa – Jaak Israel
August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi direktor Jaak Israel on Karksi valla spordielu hing
ja eestvedaja, korraldades Karksi-Nuia mänge, kergejõustiku-, ujumis- ja suusavõistlusi.
Jaak koos oma kergejõustikusekretariaadiga aitab korraldada nii maakonna noorte kui ka
täiskasvanute võistlusi. Lisaks spordielu korraldamisele on Jaak heaks motivaatoriks oma
kooli õpilastele, harrastades ise korvpallimängu ja kergejõustikut.
Koolil on korralik ujula, staadion ja muud spordiobjektid, mille korrashoidmiseks on
Jaak kõvasti panustanud nii ajas kui ka taotlusi kirjutades.

Võrumaa – Karel Saarna
Kareli puhul kehtib reegel - “Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas”. Ja seda nii tõsises
vallavolikogu töös kui lõbusas spordi- ja tervisearenduses.
Ütled Rõuge, mõtled Karel, ütled Karel, mõtled Rõuge. Ütled golf, mõtled Karel. Ütled
Karel, mõtled Rõuge võrkpall. Mõtled otseülekanne, ütled Karel. Ütled Karel, mõtled
Rõuge TV ja BB. Mõtled hull idee, ütled Karel.
Omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele.
Mõtled spordiüritus Rõuge vallas, ütled Karel. Mõtled vabatahtlikud, ütled Karel. Mõtled
interaktiivne sport, ütled Karel. Mõtled Plaani Karjamõis, ütled Karel.
Omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku oskusteavet. Mõtled Tervist
edendav Rõuge vald, ütled Karel. Mõtled Rõuge valla spordimess, ütled Karel. Mõtled Rõuge tervisetundide kogumine, ütled Karel. Mõtled noorte spordikoolitused, ütled Karel. Mõtled rahvusvaheline koos, ütled Karel. Mõtled Rõuge
spordirajatised, ütled Karel. Mõtled Rõuge Paadiralli, ütled Karel.
Eesti raskeimalt rattamaratonilt jõudis otsepilt kõikidesse kodudesse. Rõuge TV tootis ka tänavu rattamaratoni liikuva
pildi otseülekandena internetti.

Aasta piirkondlik spordisündmus
Harjumaa − Triathlon Estonia
Oli aasta 2005 kui väike grupp triatloni proovinud spordisõpru otsustas
korraldada ise endale võistlus – Eesti oma täispikk triatlon. Iga aastaga
kasvas võistlus vähehaaval, muutus ka rahvusvahelisemaks. Esimene
naine kirjutas ennast võistluse ajalukku 2009. aastal.
Algaastatel kandis võistlus Madis Haruja mälestusvõistluse nime.
Alates 2015. aastast on saavutatud uus kvaliteet. Võistlus kannab nime
„Triathlon Estonia“ ja on teinud suure hüppe nii osalejate arvu kasvus kui
ka korralduskvaliteedis. See on võistlus, kus rajal kohtuvad nii Eesti paremiku triatleedid,
aga ka need julged, kes lähevad tegema oma esimest triatloni. Rajal on mehed, naised,
need kes tulnud ennast ületama ja need, kes sõpradega koos päikeselist pühapäeva
naudivad.
Triathlon Estonia on kõigile!

Hiiumaa − Kärdla autoralli rahvasprint
Kärdla autoralli rahvasprint toimus 23. mail 2015. Üritus valiti 7. novembril
Eesti Autospordi Liidu rahvaspordi hooajalõpetamisel Eesti parimaks rahvasprindiks. Peakorraldaja sellel üritusel oli Kristjan Ojasoo. Tegu oli Eesti
kõige publikurohkema autosprindi etapiga Eestis.

Ida-Virumaa − Pannjärve
murdmaajooksusari
Pannjärve murdmaajooksusari (eestvedaja Margit Ahu),
mis näitas kohe esimesel korraldusaastal tugevat elujõudu ja sai osalejatelt positiivse tagasiside osaliseks
ning oli loogiliseks täienduseks SK Murakas poolt juuni
alguses korraldatud esimesele ümber Kuremäe kloostri
jooksule.

Jõgevamaa − Piiroja rallikrossid
Piirojal toimusid käesoleval aastal järgmised võistlused:
- Piiroja karikas 2015, mille raames korraldati 7 etappi. Sarjas osales 80
võistlejat.
- Eesti MV rallikrossis, 2 etappi
- Superkrossi karikavõistlused
Lisaks võistlustele korraldab Põltsamaa Tehnikaspordiklubi treeningpäevi. Eriti populaarseks on saanud talvel libedasõidu koolitus ja
treeningpäevad.

Järvamaa − Koolinoorte tuletõrjespordi
mängud Türil
Koolinoorte tuletõrjespordi mängud olid Järvamaal spordinädala
üks suuremaid üritusi. Osales 19 kooli, 43 võistkonda ja kokku 290
koolinoort.
Tuletõrje spordimängude eesmärk on tutvustada ja tõsta tuletõrjespordi üldist taset ning populariseerida noorte seas tuletõrjesporti läbi
rakendusliku spordiala ja selgitada välja parimad koolide võistkonnad
erinevates vanusegruppides. Võitlusaladeks oli tuletõrjespordi teatejooks, tuletõrjeolümpia ning mootorpumbaga hargnemine.

Läänemaa − Gustav Vahari memoriaal
maadluses
Gustav Vahari memoriaal toimus 2015. aastal 5. korda. Sel korral
osales rekordarv – 95 maadlejat 14 maadlusklubist üle Eesti. G.Vahari
turniir on mõeldud noortele maadlejatele, memoriaal kuulub Eesti
maadlusliidu kalendrisse ja on saavutanud kindla koha maadlusklubide
võistluskalendris.
Sel aastal oli võistlus eriline kuna esimest korda Läänemaa spordi ajaloos toimus
maadlusvõistlus Lõuna-Läänemaal kahel matil ja esimest korda oli võimalus spordivõistlust otseülekandena internetis vaadata.

Lääne-Virumaa − 5. Eesti ööjooks
Eesti Ööjooks tähistas käesoleval aastal oma 5. sünnipäeva.
Ööjooks on aastatega muutunud ühest tervisesportlastele mõeldud ettevõtmisest suureks üle-eestiliseks liikumispeoks, kus
osalejaid aina lisandub. Kui esimesel aastal osales pea 1500
osalejat, siis esimesel juubeliaastal võõrustas Ööjooks ca 6000
jooksjat-kepikõndijat.

Põlvamaa − Sõreste mäkketõus
Mäkketõus on üks vaatemängulisemaid ja suuremaid publikuhulki ligitõmbavamaid motospordialasid Eestis. Põlvamaal on publikut haarav ja
hullutav võistlus toimunud juba 2013. aastast koostöös MTÜ Minimoto
Põlgaste, Kagu Motoklubi ja Raudnagel OÜ-ga.
Rahvasuus tuntud Sõreste mäkketõus on ühtlasi ka mootorrataste
mäkketõusu Eesti meistrivõistluste üks etappidest.

Pärnumaa − Rohelise Jõemaa V suvemängud
Sündmus on ehe näide heast traditsioonist ning koostööst erinevate
organisatsioonide, asutuste ja ettevõtjate vahel. Ülihea näide sellest, kuidas
ühisüritus loob võimaluse saada tuttavaks ühe organisatsiooni liikmega ehk
korraldaja vallaga. Üritus, mis motiveerib mängude korraldajat valda hoogustama vabatahtlikku tööd ning väärtustama kohalikke tegijaid.

Raplamaa − TYCO Rapla kodumängud Alexela
Korvpalli meistriliigas
Kohalik korvpallimeeskond sidus oma võitlusliku mänguga saalitäie kodupublikut ja seda pea igal mängul. Igast mängust sai 1000 pealise publiku ja
20 mängija, treenerite, kohtunike ja sekretariaadiga omamoodi spordiüritus.
Ja niimoodi aasta jooksul paarkümmend korda..

Saaremaa − Kuressaare Linnajooks
Kuressaare Linnajooksuga tähistatakse Kuressaare linna sünnipäeva, propageeritakse tervislikku liikumist kogu maakonnas.
Linnajooks on toimunud juba 34 aastat. Traditsioonilised distantsid
on olnud viimastel aastatel 5,1km ja 14,2km, lisaks jooksud lastele.
Osavõtjate arv oli sel aastal veidi alla 1000, sh üle 200 lapse.
Tegemist on suurima liikumisharrastuse üritusega Saare maakonnas
nii osavõtjate arvu poolest kui ka traditsiooni poolest. Kuressaare
linna tervisespordisarja Liikudes Tervemaks suurim üritus.

Tartumaa − Heli Rassi mälestusvõistlused
laskmises
Elva parima laskuri Heli Rassi mälestusvõistlusi korraldatakse peale tema
surma alates 1971. aastast.
See on kõige pikema traditsiooniga ja kõige suurema osavõtjaskonnaga
laskespordiüritus vabariigis, millest võtavad osa lisaks kogu Eesti paremikule
külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Valgevenest.
Võistlusega kantakse edasi Eesti laskespordi pikaajalist edukat traditsiooni, millele olulise panuse andis ka 21aastaselt surnud andekas Elva laskur Heli Rass.
Kolmel päeval lastakse 12 harjutust, kus peetakse arvestust neljas vanusegrupis. Kõigi
harjutuste kolme paremat autasustatakse mälestusesemetega ja võistluste absoluutselt
parimad laskurid saavad igavesti rändava karika aastaks hoiule.

Valgamaa − VIII Tõrva-Helme
kergejõustikupäev olümpialastega
Toimus 8.korda ja seekord oli peaalaks meeste ja naiste odavise.
Lisaks võistlesid kergejõustiku mitmevõistluses tüdrukud ja poisid
4-12aastased.
Odaviskes võistlesid Tanel Laanmäe, Magnus Kirt, Ranno
Koorep, Risto Mätas, Liina Laasma, Mirell Luik, Laine Donane.
Kettaheites võistlesid: Gerd Kanter, Martin Kupper, Märt Iisrael.

Viljandimaa − 60. Viljandi Linnajooks
Igal aastal oktoobrikuu teisel pühapäeval kell 12.00 antakse Viljandi linnas
Vabaduse platsilt start järjekordseks Viljandi Linnajooksuks ja nii on seda
tehtud juba 60. aastat. See on Eestimaa üks vanima traditsiooniga spordivõistlusi.
Jooksu rada kulgeb mööda Viljandi linna tänavaid, läbides erinevaid
linnaosasid, raja pikkus on 10,4 km. Rajal on ka vahefiniš, mis asub Paala
järve ääres kolmandal kilomeetril. Jooksuraja lõpuosa kulgeb mööda Pika
tänava tõusu, mis on umbes 500 meetrit ning tõusu lõpus selgitatakse välja
mäekuninga tiitel. Tänavu osales põhijooksul 376 sportlast, 5 km distantsil 47
ning kepikõnnil 70 inimest.

Võrumaa − Võrumaa suusasari
Pikk ja pime sügis sai ühel hetkel otsa, tuli ilus valge
talv ja oli lühikest aega, tekitas suur himu suusatamise järele ja kõige ägedam, et üle kahesaja osaleja
tahtsid ka kohe ühineda. Nii neli etappi järest, kahe
nädalase intervalliga, kolmapäeva õhtuti Haanjas.
Esialgu plaanisime isegi 5 etappi, aga talvel polnud nii pikalt aega olla. Kolm etappi said ühistartidest
pikemad distantsid ja suusastaadionil, viimane oli sprint, mille starti me enam suusastaadionilt teha ei saanudki ja kogu võistluskeskus sai kolitud metsa, oli kitsas ja vihmane,
aga tohutut toredat emotsiooni jagus kõikidele. Mmm ja meie väikesed mudilased ja
nende lahedad suusasõidud ja suur soov “meie tahame ka tädi Merikele poodiumilt
naeratada ja kallistada”, mis loomulikult sai täidetud, igal etapil ootas finišijoone juures
poodium vaid mudilaste jaoks. Oli vaimustav sari tippudele, harrastajatele, matkajatele ja
mudilastele.
Tuleb jälle!
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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 Keskväljaku 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: jslkalju@hot.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.com
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: kaiu.kustasson@parnumaa.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

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 700 local clubs with 40 000
members daily taking part in activities.

Participation in other organizations:
Estonian Olympic Committee
ISCA - International Sport and Culture Association
CESS - European Confederation Sport and Health
(Confederation Europeenne Sport Sante)
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 2011-2015 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 13th
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Estonia
Estonian Winter Games, which will take place in small
Phone: +372 662 2650
town VALGA from 3-5 of March 2017. The Winer Games
Fax: +372 662 2651
are expected to have more than 3000 participants.
E-mail: emsl@joud.ee
Homepage: www.joud.ee Facebook http://www.facebook.com/emsl.joud

