Aasta tegijad 2017
Aasta piirkondlik treener

Harjumaa − Katrin Virula
Katrin on Tallinna Vibukooli 5. kategooria treener. Ta tegutseb vibuspordiga alates
2002. aastast ja treenerina alates 2012. a.
Tema õpilased on aastate jooksul saanud palju auhinnalisi kohti nii Eesti kui ka
rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt.
2017. aastal tuli Katrini õpilane Rasmus Käsper kadettide seas kahekordseks
Eesti meistriks, Euroopa meistriks ja võitis maailmameistrivõistluste hõbemedali.

Hiiumaa − Andres Laanejõe
Hiiumaa mudeliklubi asutaja Andres Laanejõe on kauaaegne mudellennunduse eestvedaja
ja treener Hiiu maakonnas.
Käesoleval aastal Eestit esindanud Hiiumaa mudeliklubi võitis Poolas toimunud FAI
Euroopa meistrivõistlustel raketimudelismis juunioride meeskondliku kuldmedali.
Lisaks võistkondlikule kullale teenis Rasmus Pall individuaalse hõbemedali ja
üheksaaastast Sten Andrit autasustati võistluse noorima osavõtja karikaga.

Ida-Virumaa − Ivan Novitski
Ivan Novitski on treeneritööd teinud juba 34 aastat. Tema juhendada on Narva
Energia Spordikoolis kolme grupi jagu noori vanuses 6-23. Ivan on ainuüksi viimase viie aasta jooksul ette valmistanud rohkem kui 70 medalisti ja auhinnasaajat nii
Eesti kui ka rahvusvahelisel tasemel.
Tema selle aasta andekam õpilane Vlada Stepanova on Eesti meister džuudos, sambos, vabamaadluses ja sumos, samuti Euroopa meistrivõistluste medalist
sambos ja sumos.

Jõgevamaa − Toivo Uusna
Toivo töötab Põltsamaa Spordikoolis. Ta on Jõgevamaa 2016. a parima võistkonna treener.
Võrkpallielu edendajana on ta pikki aastaid teinud tööd õhinapõhiselt. Ta on mitmete traditsiooniliste võrkpallivõistluste korraldaja ja peakohtunik.
Eelkõige tuleb lugeda Toivo teeneks noortele tervislike ja sportlike eluviiside tähtsaks
pidamist. Toivo on palju oma vaba aega kinkinud noortele spordipisiku süstimisel.

Järvamaa − Veiko Valang
Veiko on olnud Türil üle 30 aasta kergejõustikutreeneri ametit pidanud. Lisaks
treeneriametile on ta Türi Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja, juhib spordiklubi,
korraldab spordivõistlusi, mälumänguturniire ja kommenteerib maakonnas spordivõistlusi ning osaleb ka Türi valla volikogu töös.
Veiko Valang on alati korrektne, täpne ja tal on hea huumorimeel ning fenomenaalne mälu.

Läänemaa − Helen Nelis-Naukas
Helen kiidab valminud vehklemishalli, mistõttu on tema õpilaste saavutused väga
head. Parimate õpilaste nimedena võib esile tõsta Carmen Lii Targamaa, Madli
Palk, Anne Mai Melles, Henrik Priimägi, Zinaida Smõtskova, Svetlana Trynova.
Eelmisel spordikooli hooajal osaleti 40 võistlusel ja oli seni olnutest üks edukamaid
tulemuste poolest.
Helen Nelis-Naukas töötab Läänemaa Spordikoolis ning omab meistertreeneri kutset.

Lääne-Virumaa − Vaido Rego
Vaido töötab Rakvere spordikoolis ja Väike-Maarjas korvpallitreenerina. 2017.
aastal oli Vaido Eesti U-18 koondise peatreener. Euroopa MV B-divisjonis saavutati 3. koht.
Virumaa Pallimängude kooliga tuldi maakonna meistrivõistlustel kolmandaks,
samuti saadi pronks vabariigis.

Põlvamaa − Kaido-Meinhard Kukli
Kaido-Meinhard Kukli töötab jalgpalliklubis Lootos treenerina alates 2003. aastast. Tegemist on oma tööle väga pühendunud ja seda suure hingega tegeva inimesega, kes on
aasate jooksul üles kasvatanud mitu põlvkonda noori jalgpallureid. Üle 30 tema kasvandiku
on välja jõudnud Eesti noortekoondistesse.
Tuntumatest täiskasvanute koondisesse jõudnutest võiks nimetada Signy Aarna (Pallokissat), Eneli Vals ja Mait Toom (Tallinna FC Flora). Hetkel mängivad Meistriliigas Kaarel
Kiidron, Erki Mõttus, Temari Nuuma (Tartu JK Tammeka).

Pärnumaa − Toomas Jasmin
Tulemuslik Pärnu Spordikooli noortetreener, kelle käe all harjutab 55 õpilast. Toomas
Jasmini juhendab 2001. aastal sündinud poiste koondist ning on 1999. aastal sündinud
noorukite koondise abitreener. Toomas on inimesena sõbralik, seltsiv, kohusetundlik ja
kolleegidega arvestav. Õpilastega saavutab kiiresti kontakti, on heade pedagoogiliste võimetega ning õpilastele eeskujuks. Ta on ka tasemel organisaator, korraldades erinevaid
spordilaagreid ja -seminare.

Raplamaa − Kadi Saks
Kadi tegeleb Raplamaal võimlemisega juba üle 15 aasta. Tema võimlemisõpetusest on osa
saanud selle ajaga üle 250 tüdruku. Kadi on Eesti Koolispordiliidu võimlemisfestivali korraldaja, Kadi võimlejate kevadkontserdi läbiviija Raplas, Raplamaa MISSI valimise lavalise
liikumise kujundaja, tänavusest aastast omistati võimlemistreeneri 5. tase.
Võimlemisfestivalil Kauni Rühiga Ellu 2017 hinnati tütarlaste rühm Kuldplaadi vääriliseks. Festivalil Koolitants 2017 pääses Tantsuhullus finaali tema võimleja Kristina Kristal.
Rühmad osalesid Laulu- ja tantsupeol Tallinnas.

Saaremaa − Mati Kolk
Mati Kolk (purjetamistreener EKR IV) on Saaremaa noorpurjetajate esimene treener, kes
tutvustab ja õpetab neile selgeks purjetamise algtõed. Hiljem liituvad temaga teised purjetamistreenerid. Spordikoolis töötab Mati 2001. a algusest ja on spordikooli kõige kauem
töötanud treener.
Õpilaste ja juhendatavate 2017 aasta tulemused olid järgnevad: Georg Paomees –
Ice-Optimist MAAILMAMEISTER, Eesti KV 1., Eesti MV 1.; Daniel Rüütel – Ice-Optimist
MM 2. koht, Laser 4,7 Eesti MV 1.; Joosep Laus – DN juunioride EM 2., Eest MV 4.,
Laser Radial Eesti MV 2.; Mark Paomees – Ice-Optimist MM 5., Eesti MV 6.; Silver Vahstein – Laser 4,7 EMV 2.;
Karl Ader – Ice-Optimist Eesti MV 5., Henri Paomees – Laser 4,7 EMV 5.; Peeter Kaju – Laser 4,7 EMV 6.

Tartumaa − Ave Nigul
Ave on Elva Laskespordiklubi 6. kategooria treener. Tema õpilaste/juhendatavate parimad
tulemused 2017. aastal:
Tuuli Kübarsepp – Euroopa MV võistkondlik III koht, Eesti meister ja hõbemedal, Lennar
Pruuli – Eesti MV 2x III koht, Siim Christian Reppo-Sirel – Eesti MV III koht.

Valgamaa − Eduard Sokolovski
Eduard Sokolovski arendab edukalt laskessporti Valgas ja Valgamaal juba üle 40 aasta.
Ta on osalenud EMSL Jõud MV laskmises Valgamaa võistkonnaga, kus ka ise aktiivselt
omas vanuseklassis võistleb. 2017. a sai Valga Laskurklubi 30 aastaseks. Klubis tegutseb
laskesspordiga 24 inimest, nendest noori 14. Edukam õpilane käesoleval aastal on Kirill
Lepman.Treener töötab Valga Laskurklubis vabatahtlikuna.

Viljandimaa − Viljar Kannel
Viljar alustas judotreenerina Viljandi Spordiklubis Taifu 1985. aastal. Viljandi Spordikoolis
alustas noorte treenimisega 2001. aastal. Peale judo on Viljar aktiivselt tegelenud ka
jiu-jitsu ja aikidoga. Läbi aegade on Viljari õpilased võitnud Eesti meistrivõistlustelt üle
400 medali. Kõige tuntuim õpilane on Euroopa meistrivõistlustel pronksi saavutanud
Künter Rothberg. Joel Rothberg on master klassi (seeniorid) maailmameister ja Euroopa
meistrivõistluste pronksi omanik. 2017. aasta Eesti meistrivõistlustelt on võidetud 3
kuld-, 2 hõbe- ja 4 pronksmedalit. Moskva väga tugevalt rahvusvaheliselt võistlustelt
saadi kuldmedal ja pronksmedal.

Võrumaa − Tarmo Mõttus
Alates 2005. aastast on ta hobi korras ise tegelenud rattaspordiga. Treenerina
on eesmärk on rattasporti propageerida võrukate seas. Palju oma ajast pühendab ta sellele, et lapsed saaksid sportida ja sellest rõõmu tunda. Selleks, et noori
paremini ning targemini treenida on ta omandanud ka 5. kategooria treeneri kutsetunnistuse.
Tütar Mari-Liis on isalt tugeva spordipisiku saanud. Viimase seitsme aastaga
on Tarmo treeninud tütre üheks Eesti parimaks maastikuratturiks naiste seas. Seda kinnitab tõsiasi, et Mari-Liis Mõttus
on Eesti meistrivõistlustel koguni 19-el korral astunud poodiumi kõige kõrgemale astmele ning saavutuste teed on valla
Euroopa ja maailmatasemel. Koos tütrega on treener Tarmol grupis veel edukalt mäestlaskumist harrastav noormees
Armin Pilv ning järelkasvu on loota 5-7st nooremast poisist-tüdrukust.

Aasta kohaliku spordielu edendaja

Harjumaa – Helges Mändmets
Kolgaküla spordiklubi Rada president ja aktiivne ürituste korraldaja ning pühendunud
kehalise liikumise propageerija.
Helges Mändmetsa aastatepikkune aktiivne tegevus sportlikke eluviiside
propageerimisel Kuusalu vallas ja oma kodukandis Kolgakülas on spordi juurde toonud
palju inimesi. Aktiivse organisaatorina asutas ta sporditegevuse hoogustamiseks
Kolgaküla Spordiklubi Rada.
Helgese aktiivsus ei piirdu ainult kohaliku tegevusega. Eestimaa spordisõbrad teavad
teda paljude ratta-, suusa- ja jooksuürituste organiseeriana.
Populaarsed on ka tema poolt korraldatud kepikõnni üritused kaunil Lahemaa Rahvuspargi maastikul.

Hiiumaa – Tiiu Masing
Tiiu Masing on Hiiumaa tennisespordi edendaja ja treener alates 1987. aastast. Ta on 1988.
aastal loodud Hiiumaa tenniseklubi asutajaliige. Kõik need aastad on ta olnud Hiiumaa
tenniseklubis tegev nii juhatuse liikmena kui administraatorina ning jätkuvalt annab ta edasi
oma teadmisi nii tennisetreeningutel treenerina kui hoolitseb väljakute hea seisukorra eest.
Tema käe all on saanud tenniseõpetust mitu põlvkonda Hiiumaa tennisehuvilisi.

Ida-Virumaa – Raul Rõõmus
Raul Rõõmus on Ida-Virumaa ja Eesti esimese korvpalliklubi KK HITO asutajaliige
ja kauaaegne president ning treener. Raul on oma ala tõeline fanaatik ning korvpalli edendaja Ida-Virumaal.
KK HITO on 10-kordne Ida-Virumaa meister ja 5-kordne Ida-Virumaa karikasarja
võitja. Eesti meistrivõistlustel osalevad 2017/2018 korvpallihooajal KK HITO noortekoondised U10,U11,U14,U16 ja U18 võistlusklassides ja meeste koondis Eesti
MV II liigas. Ida-Virumaa meistrivõitlustel lüüakse kaasa meistriliigas ja karikasarjas.
Raul on populaarse noorte korvpalli hooaja sissejuhatava turniiri Jõhvi/Järve karikas korraldaja.

Jõgevamaa – Priit Toru
Töötab Jõgeva Spordikeskus Virtus juhatajana. Tema eestvedamisel on 2017. aastal valminud võimlemis- ja jõulinnak, uus rulapark Jõgevamaa Gümnaasiumi juurde ning renoveeritud Jõgeva linnastaadioni rajakate. Samuti on Priidu panus 9 korviga discgolfi raja valmimisel. Priit on abiks olnud Jõgeva Jõulujooksu ja Jõgeva Külmalinna festivali korraldamisel.
Tema poolt komplekteeritud Jõgeva linna võistkonnad on edukalt esinenud Eestimaa
13. Talimängudel ja Eesti linnade suvemängudel ning Jõgevamaa XXIII Suvemängudel.

Järvamaa – Kalju Kertsmik
Kalju Kerstmik alustas spordiga 15-aastaselt Väimela sovhoostehnikumi päevilt, kus tema
alaks oli ratsasport. Maaülikoolis veterinaararstiks õppides alustas jooksutreeningutega.
Juba sellest ajast on Kalju Kertsmik ise sportinud ja spordipisikut teistele jaganud.
Tema suureks elutööks on olnud Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus rajamine Järvamaal, Albus vallas Mägede külas. Kalju eesvedamisel hakati keskust arendama juba 1999.
aastal. Tänaseks on sellest kujunenud välja arvestatav regionaalne tervise-, sportimis-,
liikumis- ja vaba aja keskus Järvamaal, mida külastab aastas ca 30 000 inimest, kus Kalju
on juhataja ja peremees. Sellel sügisel sai Valgehobusemäel 25 m vaatetorn LED valgustuse, mis pakub värvide mängu pimedal ajal.

Läänemaa – Enn Kerge
Enn Kerge viib maakonnas läbi kõige rohkem meistri- ja karikavõistlusi. Kõik palialade rahvaliigad on tema korraldada. Väga hästi toimis Suvevolle, mida ta on läbi
viinud kõik hooajad Taebla Gümnaasiumi muruväljakutel. Iga aastaga on osavõtjate arv kasvanud. Enn on ära märgitud Eesti Võrkpalli Liidu poolt, kui ühte kõige
paremini toimivat Suvevolle etappide korraldamismeeskonda ja toimumiskohta.
Enn Kerge seisab Lääne-Nigula spordielu elavdamise eest.

Lääne-Virumaa – Maie Tamm
Maie Tamm on aastaid andnud eakatele võimlemisringi, samuti kaasanud inimesi kepikõnnitreeningutele. On aktiivne spordiveteran ning utsitab ka eakaaslasi võistlema. Korraldab
ka mitmeid liikumisüritusi maakonna inimestele, annab lektorina ka tunde Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis, lisaks tegutseb aktiivselt spordikohtunikuna.
Maie on Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondise ja MTÜ Hea Tervis juhatuse esimees.

Põlvamaa – Ahti Bleive
Sportlik külavanem, kelle tegevus on ulatunud maailmameistrivõistlusteni.
Ahti Bleive on oma kodukoha hing, mõistus ja süda. Ta on Taevaskoja külavanem ja MTÜ
Taevaskoja juhatuse liige. Külavanem Ahti eestvedamisel osaletakse oma kogukonnaga
mitmetel ettevõtmistel ja ka spordivõistlustel.
Aktiivselt osaletakse Põlva valla sportlikel ettevõtmistel. Käesoleva aasta Põlva valla suvemängudel saavutati kolmandat korda sportlikuma küla tiitel, milles Ahti Bleivel endal on
väga suur panus.

Pärnumaa – Anne-Mai Tammeleht
Anne-Mai on Halinga Rahvaspordi Seltsi juhatuse liige. Ta on piirkondlike spordiürituste
korraldaja, kes on moodustanud noortest koosneva vabatahtlike meeskonna ning kelle eestvedamisel korraldatakse muuhulgas Pärnu-Jaagupi poolmaratoni ekideni.
Oma rahulikul ja tasakaalukal moel on ta osanud väärtustada sportlikku tegevust ja toonud
spordi juurde erinevas eas inimesi lastest veteranideni.

Raplamaa – Aivo Sildvee
Aivo on Rapla Maakonna Spordiliidu juhatuse esimees, Kaiu Spordiklubi president ning
Kaiu valla spordi- ja kiikumisharrastuse ürituste eestvedaja. Ta on Liikumissarja „Jookse
ja kõnni Raplamaa terviseradadel“ ellukutsuja ja korraldaja. Jaksu ja jõudu jagub veel ka
maakonna välkmale meistrivõistluste korraldamiseks, maakonna talimängude kabe, male
ja mälumängu läbi viimiseks, autode lumerajasõidu korraldamiseks Raplamaal.
Sellel aastal oli Aivo EMSL Jõud kiirmale meistrivõistluste korraldajaks Kuimetsas. Samuti
veab ta Raplamaal EOK toetusprojekti „Suusad kooli“.

Saaremaa – Toomas Sepp
Toomas Sepp on Saaremaa ralli üks peakorraldajatest ning ürituse väga kõrge korralduslik
tase näitab, et ta on tõesti kogu hingega asja kallal. Selle aasta 50. Saaremaa ralli oli rasketele ilmastikuoludele vaatamata väga edukas ning meeleolukas. Rallil osales 176 rallipaari
12 riigist ning nende seas tulid starti ka 10 varasemat Saaremaa rallide võitjat.

Tartumaa – Marek Pihlak
Marek Pihlak on endine tippvõrkpallur, kes töötab Elva spordijuhina. Tema eestvedamisel
korraldatakse Elvas hulgaliselt spordiüritusi erinevatele vanusegruppidele. 2017.a.toimus
teist korda spordikuu, mille raames toimus hulgaliselt treeninguid ja spordivõistlusi nagu
Elva Rattamaraton, Elva Triatlon jne. Spordikuul osales pea 2000 huvilist. Kohtuti spordialade tutvustamise eesmärgil Elva päritolu tippsportlaste Kristjan Ilves, Caspar Austa,
Roland Lessing ja paljude teistega. Elva on olnud aktiivne osaleja Eesti linnade tali- ja
suvemängudel, saavutades kõrgeid auhinnalisi kohti.

Valgamaa – Margo Metsoja
Margo Metsoja on Tõrva discgolfi raja taaskord rajaja Tõrvas (18 viskepaika).
Tõrva discgolfi rada rajati esimest korda Tõrva Gümnaasiumi parki kus pärast aastast
tegutsemist keskkonnainimesed selle sulgesid. Tõrva noortel huvilistel oli raske valik, kas
lõpetada tegevus või leida uus paik, kuhu discgolfi rada uuesti ehitada. Valiti viimane ja
nüüd on see 18 viskekohaga rada valmis ja leiab aktiivset kasutamist. Sellel suvel läbis
raja rohkem kui 500 inimest. Siin toimusid ka I Valgamaa mv. Discgolfis aastal 2017. Sellel
sügisel algasid discgolfi treeningud ka lähiümbruse keskustes Riidajas, Hummulis, Alal,
Tõrvas.
Margo üks suurimaid oskusi on et minimaalsete vahenditega saada maksimaalne tulemus. Tõrva discgolfi rada on
discgolfarite poolt hinnatud väga kõrgelt.

Viljandimaa – Timo Tints
Timo on Viljandi Jäähalli valmimisse ja käigus hoidmiseks panustanud väga palju
oma aega ja vaeva. Timo eestvedamisel ja kaasabil korraldatakse jäähallis uisupäevi, jäähokiturniire nii noortele kui ka täiskasvanutele. Ta on alati nõu ja jõuga
abis uisualaste koolituste ja seminaride läbiviimisel. EMSL Jõud korraldatud talimängude jäähokiturniiri korraldamise võttis Timo oma õlule ilma pikema jututa.
Viljandi Hokiklubi eestvedajana mängib Viljandi võistkond Tartu linna MV esiliigas.

Võrumaa – Külli Leola
Võrumaa saab olla väga uhke küll, et meie spordil ja sündmustel on oma kujundaja. Korraldajate ideed saavad visuaalsed lahendused, kutsuvad reklaamid, ilusad auhinnad, tähelepanu tõmbavad lisad meediapostitustele, ajalehe küljendused, atribuutika, bännerid,
kutsed, tänukirjad, isegi skeemid ja tabelid ning kroonitud täpsus toetajate logodega. See
kõik tagab tänapäevases maailmas sportlikkusele, sündmustele ja sportlastele sära, värvi ja tähelepanu! Ning kui spordisündmus saab otsa, on Küllil ikka mitmeks tunniks aeg
sisustatud, sest tuhanded emotsioone täis pildid vajavad sortimist ja galeriisse tõstmist.
Meie sportliku soorituse teinud osalejad on harjunud, et pildipank ei anna end üle paari
tunni oodata. Ja neid pilte on Võrumaa pildigaleriis 1128 kataloogis ca 300 000. Meie oleme õnnelikud, et meil on Külli
ja Värvid ja Fondid!

Aasta piirkondlik spordisündmus
Harjumaa − VIII Peetri Lastejooks
Peetri Lastejooks on ainus lastejooks Eestis, kus kõik osalejad saavad
kirja aja 250 m läbimise eest. Tegemist on Peetri aleviku elanike seas
tohutut populaarsust omava kogupereüritusega, kus peategelasteks lapsed vanuses 1 kuni 7 aastat. Laste sünnipäeva peost alguse saanud
traditsioon on kasvanud 800 lapse rõõmsaks jooksupeoks.
Lisaks lastele osaks saavale jooksurõõmule, maiusele, joogile ja ajaga diplomile, jagub ka lapsevanematele rõõmu oma võsukeste arengu
jälgimisest. Jooksu peakorraldaja Spordiklubi UP-Sport – Urmas Põldre.

Hiiumaa − Eesti meistrivõistlused orienteerumise
			
pikal rajal
Tänavused Eesti meistrid orienteerumise pikal rajal selgitati 23. septembril Kõpu poolsaarel Hiiumaal. Hiiumaa Orienteerujate Klubi eestvedamisel korraldati võistlused
juba neljandat korda. Varasemad võistlused peeti 1996. aastal Kõpus, 1999. aastal
Õngu-Leemetis, 2011. aastal Kõpus ning tänavu taas Kõpus. Eeskujulikult läbiviidud
ja osalejatelt väga hea hinnangu saanud võistlusel jagati välja 29 medalikomplekti 201
orienteeruja vahel.

Ida-Virumaa − Narva jooksusari
Kolmandat aastat järjest toimuv Narva jooksusari on 5 erinevast jooksust
koosnev liikumis- harrastajatele suunatud jooksusari, millest võivad osa
võtta igas vanuses jooksusõbrad endale jõukohasel distantsil. 2017.a.
kuulusid jooksusarja koosseisu: 11. Narva-Jõesuu Jüriööjooks, 3. Narva
Promenaadijooks, 2. Narva Trail Run, 3. Narva Jõesuu rannajooks, 2.
Narva Kreenholmijooks. Kokku osales sarjas ligemale 1000 spordihuvilist. Narva jooksusarja korraldab spordiklubi MOTUS ja Anton Pratkunas.

Jõgevamaa − Rahvusvaheline kabeturniir
			
”Jõgeva 2017”
VIII Rahvusvaheline kabeturniir ”Jõgeva 2017” (01.-06.08.2017). Põhiturniiril osales rekordiliselt 34 kabetajat, sealhulgas 9 suurmeistrit. Turniir
oli senisest kõrgeimal sportlikul tasemel ja kulges ülimalt pingeliselt. Turniirivõit läks eksmaailmameister suurmeister Ion Doscale (Moldova), kes
edestas turniiri 5-kordset võitjat suurmeister Guntis Valnerist (Läti) ning
suurmeister Andrius Kybartast.
Turniiri ajal viibis Jõgeval ka IDF (Ülemaailmne Kabeföderatsioon) president Vladimir Langin, kes tõdes, et turniir oli
väga hästi korraldatud. Selle kinnituseks on tuleval aastal läbiviidav kabeturniir ”Jõgeva 2018” ka maailmakarika etapiks.
Võistluse peakorraldajaka oli Ülar Poom.

Järvamaa − 10. aastat Järvamaa
liikumissarja „Liikumist ja sportimist
harrastav Järvamaa”
10 aastat on spordiliidu eesvedamisel toimunud liikumissari, mis on
ühendanud kõik 12 Järvamaa omavalitsust nii, et igal kuul toimus üks
liikumissarja üritus. Meie eesmärk oli teadvustada ja tutvustada inimestele liikumise- ja spordi tähtsust. Kutsudes igas vanuses inimesi matkarajale, liikumispaika või lihtsalt loodusesse liikuma. Sari kujunes väga
populaarseks nii noorte kui ka vanemete inimeste seas.

Läänemaa − Läänemaa
Sõprade Liiga
Läänemaa Sõprade Liiga on osutunud ülimalt
menukaks ja populaarseks projektiks, kus osaleb
kokku 25 võistkonda üle Läänemaa. Kokku võisteldakse seitsmeteistkümnel eri spordialal. Kokku on
osalejaid 320 inimest, kes ühel või mitmel alal osalenud on. Läänemaa Sõprade Liiga on
elavdanud aastaringselt kohalikku spordielu - kutsunud osalema ja tutvustanud võimalusi,
mis aladega Läänemaal üleüldse tegutseda on võimalik.

Lääne-Virumaa − 25. Eesti valdade
suvemängud Vinnis
25. Eesti valdade suvemängud toimusid 8.-9. juulil Vinni vallas. Valdade
suvemängudel osales 1051 sportlast 47 omavalitsusest.
25. Eesti valdade suvemängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Vinni Vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga. Võistluste peakohtunik oli Uno Muruvee.
Vinni vald andis olulise panuse mängude õnnestumisele.

Põlvamaa − Swedbanki-Hawaii Expressi
noorte suusasarja V etapp
Talvel, mil enamuses Eestimaast valitses lumetus, oli Põlvamaa Mammaste Tervisespordikeskus tõeline suusameka. Spordiklubi Serviti entusiastid kandsid südikalt hoolt 2,5km pikkuse suusaraja korrasoleku eest.
Kohalike suusaharrastajate kõrval kogusid oma trennikilomeetreid lähipiirkonna suusatajad, toimusid mitmed suusavõistlused, -laagrid.
Osavõtjate rohkeim oli 5. märtsil toimunud Swedbank-Hawaii Expressi
noorte suusasarja V etapp, kus osales ligikaudu 500 noorsuusatajat.

Pärnumaa − 15. Kilingi-Nõmme
		
triatlon
Kilingi-Nõmme triatlon on kaheetapilise võistlussarja Saarde ATLEET 1.
osavõistlus. 2017 aastal toimus võistlus juba 15. korda. Tulenevalt east
ja võimekusest, saavad osalejad valida kahe duatloni- ja kahe triatlonidistantsi vahel. Tänavusel triatlonil osales 119 individuaalvõistlejat ja 16
kolmeliikmelist võistkonda.

Raplamaa − Raplamaa suve- ja
talimängud
Üle veerandsajandi on korraldatud maakonna Suve- ja Talimänge.
Esimestel mängudel osales 13 omavalitsust ja viimati sel aastal 10 ja
edaspidi saab osalema 4 suurt valda (I suvemängud olid 1991, XXVI
olid 2017). Suve- ja talimängudest on kujunenud maakonnas täiesti
eraldiseisev võistlussari, kus propageeritakse spordiga tegemist,
liikumisharrastust ja võimaldatakse osaleda erinevatel huvigruppidel.
Mängude korraldamine on suur koostööprojekt valdadega, kogukonnaga ja spordiklubidega. Mängude läbiviimisest
on osa saanud peaaegu kõik vallad ja kohalikud spordiaktiivid. Võistlusi on peetud neljakümnel alal, enimharrastatavad alad on olnud võrkpall, kergejõustik, juhtkonnavõistlus ja orienteerumine.

Saaremaa − Saare maakonna
		
südamekuu
Saare maakonna aprillikuine südamekuu on välja kasvanud südamenädalast. Selle raames korraldavad Saare maakonna valdade spordientusiastid erinevaid liikumisharrastuse üritusi, meelitamaks üha rohkem
inimesi liikuma. Osalejate ja ürituste arv on aastatega kasvanud, sel aastal toimus 85 üritust 9 vallas ning osalejaid oli pea 1500. Südamekuud
koordineerib Saaremaa Spordiliit koostöös Saare Maavalitsuse ja valdade spordijuhtidega.

Tartumaa − Elva spordikuu
August möödus Elvas sportlikult – spordikuu raames toimus 17
ühistreeningut eri spordialadel, lisaks võistlused, kus oli võimalik treeningul õpitut rakendada. Kõige populaarsemad treeningud olid jooks, kahevõistlus, rannavolle, jooga, rannatennis, laskejooks. Veel toimusid zumba,
jõutreeningu, triatloni, lauatennise, kepikõnni, jooga, maastiku- ja maanteeratta trennid. Igal treeningul loositi osalejate vahel välja auhindu toetajatelt. Kõige enamatel spordikuu treeningutel osalenud inimesele oli välja
pandud 300-eurone auhind. Spordikuu lõpetas esmakordselt Elvas toimunud ratturite ühissõit Tour d`ÖÖ. Kokku osales
spordikuul pea 2000 spordihuvilist. Sai registreerida ka oma liikumiskilomeetrid augustis – kokku liikusid 88 inimest 15
640 km. Kõige enam liiguti jalgrattal – 10074 km, järgnesid jooks 3028 ja kõndimine 1842.

Valgamaa − II Eesti-Läti jooks ja kepikõnd
II Eesti-Läti jooks stardipaigaga Valga Keskstaadionil, kulges Valga linna
ja Valka linna territooriumil. Võisteldi põhijooksus, milleks oli 10 km ja
5km ning lastejooksudes. Lastele viidi jooksud läbi (12 vanuseklassis.
Jooksu peakorraldaja oli Valga Sport, korraldajad Valga Linnavalitsus,
Valka linnavalitsus. Lastejooksud viis läbi Valgamaa Spordiliit.

Viljandimaa − 44. Lehola Lembitu mängud
Lehola-Lembitu mängudel võivad osaleda kõik Suure-Jaani, Kõo, Kõpu
valla ja Võhma linna alalised elanikud ja nende lapsed. Võisteldakse 21
erineval spordialal läbi aasta ning 11 piirkonna arvestusse läheb 18 parema spordiala tulemus. Kolm paremat piirkonda aasta kokkuvõttes saavad
auhinnaks rahalise preemia spordielu edendamiseks, preemiad antakse
üle Suurel Spordipeol. Ülipika traditsiooniga järjepidevalt toimunud mängude eestvedaja ja korraldaja on Mati Adamson koos piirkondade esindajate ning kohtunike koguga.

Võrumaa − Heategevuslik Võrumaa
Spordipuhvet ja HeaTegevusJooks
2015. aastal algatas Võrumaa Spordiliit heategevusliku ettevõtmise
Võrumaa tublide noorsportlaste toetuseks, et nende püüdlused kõrgete
sportlike tulemuste poole saaksid realiseeruda. Noori sportlasi, kelle vahel valik tehakse, on Võru maakonna spordiklubide esindajad igal aastal
välja valinud 26 - 30.
Kui Spordipuhvet tegutseb võimaluste piires spordisündmustel või
avalikel rahvakogunemistel aastaringselt, siis HeaTegevusJooks on iga aasta detsembri esimesel või teisel nädalavahetusel. Siis, kui jooksusarjast on igavaks tegevalt pikk aeg möödas, aga suusasarjani on veel halli ja pimedat ootust. Kui
esimesel aastal said 6 noort 175 eurose stipendiumi, siis eelmisel aastal kogusime koostöös spordiklubide ning Contraga
ja harrastajatega juba 11 noore jaoks 300 eurot. Tänavu loodame veelgi rohkem meie noorte unistustesse panustada.
Võrumaa Spordiliidu juhatuse poolt välja valitavatele noortele tulevikulootustele antakse stipendiumid üle 28. detsembril
Võrumaa spordiaasta pidulikul lõpetamisel.
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Estonian counties

SPORTS ASSOCIATIONS
HARJU County
Sports Association
HIIU County
Sports Association
IDA-VIRU County
Sports Association
JÕGEVA County
Sports Association
Kalju
JÄRVA County
Sports Association
LÄÄNE County
Sports Association
Läänela
LÄÄNE-VIRU County
Sports Association
PÕLVA County
Sports Association
PÄRNU County
Sports Association
RAPLA County
Sports Association
SAARE County
Sports Association
TARTU County
Sports Association
VALGA County
Sports Association
VILJANDI County
Sports Association
VÕRU County
Sports Association

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

Contact and information:

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
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 2011-2017 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 Sports Association Jõud
Estonian Summer Games, which will take place in
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Estonia
student city TARTU from 12-14 of July 2019.
Phone: +372 662 2650
The Summer Games are expected to have more than
Fax: +372 662 2651
4000 participants.
E-mail: emsl@joud.ee
Homepage: www.joud.ee Facebook http://www.facebook.com/emsl.joud

