Aasta tegijad 2019
Aasta noortetreener
Harjumaa − Bruno Nopponen
Bruno Nopponen on Viimsi Veeklubi asutaja ja treener. Tema parimad kasvandikud
on ujunud mitmetel maailma ja Euroopa meistrivõistlustel ning püstitanud hulgaliselt
Eesti erinevate vanuseklasside tippmarke.
Bruno on oma tegutsemisaastate jooksul õpetanud ujuma üle 2000 Viimsi valla
koolide lapse. Tema juhendamisel ja koostöös Eesti Koolispordi Liiduga valmis tänuväärne õppematerjal Eesti koolidele seitsme ujumise algõpetuse video näol.

Hiiumaa − Anu Saue
Anu Saue õpetab orienteerumist Hiiumaa Spordikoolis ja Käina põhikoolis. Ta on
korduvalt valitud Hiiumaa aasta parimaks orienteerujaks ja ka treeneriks. Tänavu
võitsid Hiiumaa noored orienteerujad Eesti meistrivõistlustel 16 medalit. Eesti
koondises võistlesid Anu Saue õpilased Kustu Künnapas, Siiri Talts, Eliise Kesküla,
Herta Kesküla ja Maria Eller. Rahvusvahelise Koolispordiliidu maailmameistrivõistlustel
võitis hõbemedali Maria Eller. Eesti Koolispordi Liidu MV saavutas Kärdla PK
võistkond suurte koolide arvestuses 3. koha.
Anu Saue on aktiivne ning mitmekülgne isiksus. Ta pälvis 2012. a Kärdla Aasta
Ema tiitli ja Aasta naiskodukaitsja aunimetuse ja rändauhinna 2014. aastal.

Ida-Virumaa − Jevgeni Terentjev
Jevgeni Terentjev on Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe kergejõustiku vanemtreener.
Tema juhendamisel on Sillamäe lootustandva käija Jekaterina Mirotvortseva 2019.
aasta tulemused jõudnud medalivõitudeni läbi rekordiparanduste nii noorte kui
täiskasvanute vanuseklassides. Kokku parandas neiu rekordeid 33 korral. Jekaterina
on Euroopa Noorte Olümpiafestivali 5000 m käimise kuldmedalist ja mitmekordne
Eesti meister käimises.

Jõgevamaa − Marko Saksing
Marko Saksing on Jõgeva Saalihokiklubi Tähe eestvedaja ning saalihoki arendaja
Jõgevamaal. Tema treeninggruppides treeninud noored on saavutanud meistritiitleid
vabariiklikel võistlustel ja kuulunud Eesti koondvõistkondadesse.
Ta osaleb aktiivselt kohalikus ja maakondlikus spordielus.

Järvamaa − Viktor Mets
Paide Linnameeskonna legendaarne noortetreener Viktor Mets on jalgpallitreeneri
ametit pidanud 41 aastat. Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1978. a alustas Viktor
õpetajana tööd Paide I Keskkoolis ja ka Kalevi noorte sektsioonis jalgpallitreenerina.
Tema tuntumad õpilased on Enar Jääger, Urmas ja Meelis Rooba, Alo Bärengrub,
Liivo Leetma, Aivar Truberg, Ott Reinumäe, Tarmo Neemelo, Kristian Marmor, Martin
Vunk, Vjatšeslav Zahovaiko ja Karel Voolaid.
2011. a tunnustas Eesti Jalgpalli Liit Viktor Metsa kui „aasta noortejalgpalli
edendajat“ pikaajalise töö eest Järvamaa, Paide ja kogu Eesti noorte jalgpalli
arendamisel. 2014. aastal pälvis ta Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi.
Kui küsida, kas treener on olla raske vastab Viktor: “Ei ole, kui töö meeldib. Lihtsalt treeninggruppe ja lapsi ei tohi
olla liiga palju. Treener peab olema oma õpilastega kontaktis, peab nendega suhtlema ja peab neid mõistma. Kui lapsi
on liiga palju, on treener pealiskaudne ja kõik eelnev ei toimi.

Läänemaa − Jaanus Levkoi
Läänemaa Spordikooli korvpalli meistertreener. Taasarendab ja propageerib aktiivselt
korvpalli Läänemaal. Tema eestvedamisel saavad algteadmisi korvpalli põhitõdedest
arvukalt spordihuvilisi noori Läänemaa Noarootsi, Oru, Palivere ja Ridala põhikoolides.
Tema juhendatud võistkonnad osalevad aktiivselt Läänemaa meistrivõistlustel korvpallis.
Eesmärgiks on edukalt osaleda Eesti II liiga meistrivõistlustel korvpallis, kus hetkel ollakse
veel koolipoisi rollis.

Lääne-Virumaa − Joonas Ljaš
Joonas on Rakvere JK Tarvas mängija ning treeneri rollis laste treenimisel. Ta on väga
motiveeritud, kannatlik, sihikindel ja hea autoriteet poistele.
Tal jagub tahtmist ennast pidevat treenerina koolitada ja hankida uusi teadmisi.
Joonas otsib poistele pidevalt uusi arendavaid turniire ja teisi väljundeid. Joonase käe
all treenides on noored tõusnud oma vanuseklassis Eesti tippu.

Põlvamaa − Maire Tiisler
Põlva Spordikooli laskmise vanemtreener. Edukas noortetreener, kes on kuulunud
aastatel 1992–2002 püstolilaskmises Eesti koondisse. Maire on spordikoolis töötanud
aastast 1990. Edukamad õpilased on Peeter Olesk, Mihkel Kasemets - EM juuniorite
2013. aasta medalivõitjad. Peeter Olesk 2016. aastal Rio OM 25. koht olümpiakiirlaskmises.
Tänavused Eesti noorte MV medalivõitjad: Kelly Elias, Karin Piirimaa, Katrin Piirimaa, Hanna Renate Kottise, Helle Leis, Kristjan Koosapoeg.

Pärnumaa − Mihkel Lembit
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (kehaline kasvatus) ja MTÜ Niidupargi
Kergejõustikuklubi kergejõustiku vanemtreener. Mihkel Lembitu käe alt on läbi aegade
tulnud mitmeid andekaid noori kergejõustiklasi, kes kuuluvad ka Eesti koondise
ridadesse. Lätis Jēkabpilsis U16,U18 ja U20 vanuseklassi Baltimaade kergejõustiku
mitmevõistluse meistrivõistlustel 2019 andsid Eesti koondise üldvõitu kõva panuse
Niidupargi kergejõustikuklubi kasvandikud Rasmus Roosleht ja Steven Sepp, kes
jõudsid U18 vanuseklassis poodiumile. Mõlemad poisid on nimetatud ka 2019. aasta
Eesti kergejõustikuauhindade nominentide hulka U18 vanuses.
Mihkel Lembit on üks parimaid noorte treenereid kergejõustiku heitealadel. Ta
treenib üksi oma klubis ja omatehtud jõusaalis Eesti meistreid ning olümpialootusi.

Raplamaa − Risto Ütsmüts
Rapla Vesiroosi Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja ringijuht; Rapla Jooksuklubi
kergejõustikutreener. Risto Ütsmüts on olnud aastakümneid Eesti keskmaajooksu
esinumber ja asi see siis nüüd mõni järjekordne esijooksja välja koolitada oma
mäntlipärijaks.
Tundub väga lihtne, aga tehke järgi - esimene ülesanne on treenerist kiiremini
jooksmine. Risto õpilane Kalev Hõlpus Kehtna vallast Keavast tuli 4-kordseks Eesti
meistriks U20 vanuseklassis (siseMV 1500, 800, Eesti MV 800, 1500m) ja Baltimaade
meistrivõistlustel saavutas 1500m jooksus II koha. Kalev Hõlpus kuulub Eesti U20
kergejõustiku koondisesse.

Saaremaa − Reivo Vinter
FC Kuressaare, Mustjala lasteaed-põhikool, jalgpalli abitreener. Reivo Vinter on 2008
poiste ja U-15 tüdrukute treener, huviringide treener ja maakoolide treener. Reivo
on FC Kuressaare tüdrukute grupiga väga suurt tööd teinud. Ta on suutnud väga
väikesest tüdrukute grupist koostada suure jalgpallivõistkonna, millega tuli 2019.
aastal U-15 vanuseklassis Eesti meistriks! Sama võistkond võitis rahvusvahelise
turniiri Summer Cup 2019 ning 15. Eestimaa suvemängudelt tuldi koju esikohaga.
Reivo pädevust treenerina näitab mitmete tema juhendatavate kuulumine
noortekoondistesse. Oma treeneritöö kõrvalt töötab ta ka õpetajana ja huviringi
juhina väikeses Mustjala Lasteaed-Põhikoolis. Reivo on kõikides enda tegemistes
usaldusväärne, kohusetundlik ja alati abivalmis Sõber!

Tartumaa − Geil Siim
Ujumise Spordiklubi triatloni- ja duatlonitreener, Elva Gümnaasiumi loodusteaduste
õpetaja. Tema parimad õpilased Sander Aavik ja Mari-Mai Ruus on Eesti koondislased, kes on võistelnud noorte EM-l. Mõlemad on Eesti noortemeistrid triatlonis ja
duatlonis.
Tuntumate õpilaste hulka kuuluvad Rasmus Boisen, Mart Leo Ruus, Getriin Marii
Lessing, Marii Malva, Heleriin Haljaste.

Valgamaa − Tanel Ojaste
Otepää valla Spordiklubi Karupesa Teami murdmaasuusatamise treener. Spordiklubi
Karupesa Team on loodud aastal 2001.
2019. a võitsid Tanel Ojaste noored murdmaasuusatajad Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistlustelt kokku 10 individuaalset medalit, lisaks veel teatesuusatamises viis medalikohta. Rahvusvaheliselt oli Mariel Merlii Pulles Seefeldi MM-l parim
Eesti murdmaasuusataja, koht 30. ja U20 MM-l 20. koht., Marti Himma oli U20 MM-l
27. ja 30. kohal.

Viljandimaa − Ott Toots
Ott Tootsi on Viljandi Hokiklubi ja Hokikooli noortetreener, kelle juhendada on 3
treeningruppi (sünd. 2003-2006., 2007-2010, 2011-2014). Treeningud toimuvad 3
korda nädalas. Suveperioodil toimuvad jäätrennid üks kord nädalas Tartu Jäähallis
kuniks jää valmimiseni Viljandi Jäähallis.
Jäähoki sai Oti jaoks alguse Viljandi ümbruses olevate tiikide ja järvede pealt,
kuna siis veel jäähalli ei eksisteerinud. Seal sai veedetud sõpradega terveid päevi
kuni hiliste õhtutundideni. Kui Viljandisse ehitati jäähall, liitus Ott koheselt sealsete
treeningutega. 2019. aasta sügisel alustas Ott õpinguid Tallinna Ülikoolis kehakultuuri
erialal.

			

Võrumaa − Eliise Abel

Võimlemisklubi Janika Võru osakonna võimlemise nooremtreener. Eliise on pühendunud treener spordialal, mis on keeruline ja raske, kuigi esmapilgul võib ju kergegi
tunduda. Lisaks rühmvõimlemise tiitlitele on tänavu tõusnud poodiumile ka esimesed tüdrukud individiaalaladel. Võru maakonnas ei ole iluvõimlemine massisport ja
individuaalsed poodiumikohad on alles väga haruldased. Treener Eliise on väga tubli
julgustaja ja innustaja ning see on hakanud tulemusi tooma.
Lisaks iluvõimlemise treeneri tööle viib Eliise Võru Spordikeskuses läbi rühmatreeninguid erinevates stiilides, personaaltreeninguid ning on Võrumaa Pikamaajooksude sarjas rõõmus soojendustreener. Tallinna võimlemispeol oli Eliise pealavastaja
abi. Jätkuvat innukust!

Aasta kohaliku spordielu edendaja
Harjumaa – Terje Toomingas
Oma igapäevatööd teeb Terje Saue Spordikeskuse juhatajana. Eriliselt väärib
esiletõstmist tema sihikindel ja tulemuslik tegutsemine omavalitsusreformi käigus
avanenud uute võimaluste ja erinevate traditsiooniliste tegevuste üheks tervikuks
koondamisel.
Terje korraldada on ka Saue valla ja Saue linna elanike seas erinevaid spordialasid hõlmav ning äärmiselt populaarne ja aastaid kestnud Saue linna tervisepäevade
sari.

Hiiumaa – Triinu Schneider
Triinu Schneider on hiidlaste ujumisõpetaja. Ujumisklubis Hiiu Hüljes on tal mitu
treeningrühma ning ta annab Käina ujulas ujumise algõpetust Hiiumaa algkoolide
lastele. Ujumise õpetamisega on Triinu tegelenud alates Käina ujula valmimisest
2003. aastal.
Veel kauem on ta aga tegelenud ratsutamisega, olles juhatuse liige ja treener
spordiklubis Kassari Ratsamatkad. Aastate jooksul on Triinu ratsutama õpetanud
paljud hiidlased. Triinu on aktiivne kohaliku elu edendaja ja tunnustatud ettevõtja,
kasvatades õunu ja astelpaju.

Ida-Virumaa – Timo Juursalu
Timo on Alutaguse valla spordispetsialist aastast 2018. Alutaguse vald korraldas
2019. a kaks rahvusvahelise tasemega osavõtjaterohket discgolfiüritust – võistkondlikud maailmamisterivõistlused discgolfis, kus osalesid 17 eri riigi võistkonnad ja
rahvusvahelise discgolfisarja Baltic Innova III etapi – Alutaguse OPEN 2019. Samuti
on Timo Ida-Virumaa lõunapiirkonna jooksusarja „Liikudes läbi Alutaguse“ peakorraldaja.
Oma suusakogemusi annab ta edasi Alutaguse Suusaklubis treenerina ning kuulub Alutaguse Eagle Disc golfi klubi juhatusse.

Jõgevamaa – Indrek Eensalu
Indrek Eensalu on aktiivne maakonna ja kohaliku spordielu edendaja.
Ta osaleb aktiivselt Põltsamaa Kuningamäe Terviseradade arendamisel ning on
SA Põltsamaa Sport nõukogu esimees.

Järvamaa – Tauri Must
Tauri Must on Türi Rattaklubi esimees ja Türi Spordiklubide Liidu juhatuse liige. Tauri
on aktiivne rattavõistluste korraldaja Järvamaal. Tema eestvedamisel toimuvad Järvamaa rattakrossi seeriavõistlused ja meistrivõistlused, Türi paarisjalgratta maanteesõit ja õhtused ratta kulgemised Järvamaal.
Lisaks osaleb ta aktiivselt ise enamikel vabariiklikel rattamaratonidel ja rattarallidel. Tauri on väga kohusetundlik ning pühendunud spordielu edendaja Järvamaal.

Läänemaa – Kauri Adman
Osales Noarootsi koolis saalihoki treeningute andmise juures. Kuna Kauri mängib
ise Eesti PAF saalihokiliigas, siis teab ta täpselt kuidas noored peaksid oma oskusi
ning energiat mängus rakendama. Samuti kaasas huvitatud õpilasi Tallinnas aset
leidnud liiga mängudele, et nad näeksid pealtvaatajatena, kuidas tegelikult saalihokit
mängitakse.
Korraldas 2019. a alguses Läänemaa saalihoki meistrivõistlused, kus osales viis
võistkonda. Oli treener Läänemaa meeste saalihoki võistkonnale, kes osalesid ka
Rapla maakonna meistrivõistlustel. Kokku osales antud võistlustel 8 võistkonda ning
Läänemaa meeskond Kauri juhtimisel sai 2. koha.
Haldab Läänemaa saalihoki Facebook’i lehte, andes võimaluse igaühele saada
osa saalihoki elust. Kauri on sihikindel, omakasupüüdmatu, nõudlik ja suureks eeskujuks, kui asi puudutab saalihokit. 2019.a lõi Kauri ka MTÜ Nuckö Spordiklubi, millega tahab veel enam saalihokit
populariseerida (korraldada võistlusi, viia läbi erinevaid treeninguid jne).
Kauri on Noarootsis ametilt mehhanik ja kombainer, on imetlusväärne, et inimene leiab ja tahab leida oma töö ja eraelu
kõrvalt aega, et saalihoki pisikut süstida inimestesse.

Lääne-Virumaa – Tõnu Rummo
Kadrina valla spordientusiast. Oma põhitöö kõrvalt on Tõnu oma südameasjaks võtnud terviseraja arendamise. Terviserada on lõppeval aastal saanud suuresti tänu
Tõnule täiendust kettagolfiraja ja jõulinnaku näol. Tõnu initsiatiivil sai suusaraja hoolduseks ostetud rajatraktor.
Tõnu tegeleb võrkpalli, suusatamise, rattasõiduga ning nende pere on saanud ka
Lääne-Viru maakonna sportlikuma pere tiitli.
Tõnu on ka aktiivne Kadrina vallavolikogu, Kadrina spordikeskuse nõukogu ja
kohaliku saunaklubi liige.

Põlvamaa – Jaano Junson
Jaano on Räpina valla edukas ettevõtja. Ta on väga mitmekülgne inimene, tema
hobideks on sport ja muusika. Kuulub Räpina Spordiklubi juhatusse. Aktiivse harrastussportlasena on ta ka Räpina valla võistluste korraldaja. Aastate jooksul on
Jaano panustanud paljude-paljude ettevõtmiste kordaminekusse. Kuigi tema enda
neljast lapsest kolm on juba täiskasvanud, leiab ta jätkuvalt võimalusi, et Räpina
lastel oleks piisavalt atraktiivseid sportimisvõimalusi. Tema hooldada on talvisel ajal
valla suusarajad ja liuväli.
Otsekohese ütlemisega, abivalmis, hakkaja ja sõnapidaja mees.

Pärnumaa – Vahur Mäe
Vahur Mäe on Pärnu maakonna edukaima spordiklubi – Pärnu Kahe Silla Klubi –
eestvedaja, ürituste peakorraldaja ja juhatuse liige. 2019. aastal tõi sisse mitmeid
uusi eestvedamisi ja uuendusi juba olemasolevatel üritustel (Pärnu liigub, prügijooks,
noortejooks “Öös on sporti” jne).
27. oktoobril toimunud Pärnu Rannajooksu väisas rekordarv osalejaid: vaatamata ekstreemsetele ilmaoludele sai erinevatest distantsidest osa 1346 spordisõpra
üle Eesti. Korraldusmeeskonna tagasisideküsitlusele vastanud andsid sündmusele
kõrge hinnangu. Lääne-Eesti suurimate spordisündmuste korraldaja tähistab järgmisel aastal 20 aasta juubelit. Pika tegutsemisaja vältel on loodud tugev, kümnetest
koostööpartneritest ja sadadest vabatahtlikest koosnev võrgustik. Need eeldused on
aluseks rohkearvulise osavõtjaskonnaga spordisündmuste organiseerimisel.

Raplamaa – Margus Sepp
Kohalike koolilaste ja kõigi Järvakandi inimeste liikumis- ja sportimisharjumuste
kujundaja, kes kasutab järjekindlalt oma treeneri Fred Kudu kuldset reeglit „kes
katkestab ei võida kunagi“.
Kohalikud Järvakandi jooksud ja spordi suursündmused sel aastal:
- ”Järvakandi VIII Igamehemaraton” kus on jooksmas nähtud nii presidenti Kaljulaid kui ka kohalikku kaitseväe juhatajat Martin Heremit
- Järvakandi TIMM I (Tupiku Igamehe Maastiku Maraton) 2019
- Eesti murdmaajooksu 2019 meistrivõistluste korraldamine Järvakandi terviseraja
jooksuradadel
- Järvakandi Heidete Päev kevadel kooli spordiplatsil, jalgpalliväljakul ja metsaväljakul.
			
- Järvakandi Heidete Mitmevõistlus sügisel.
			
Kogu Marguse tegevusest on video „mees nagu orkester“:
			https://www.youtube.com/watch?v=BIsqu6aa2-s

Saaremaa – Andla Rüütel
Andla on naine, keda jagub kõikjale. Tema juhtida on Orissaare Spordihoone ja
MTÜ Orissaare Sport, kus tegeletakse korvpalli, kergejõustiku, sulgpalli, võrkpalli,
võimlemise ning kulturismi ja finessiga. Klubi hoiab aktiivselt töös ka Orissaare
Keskkooli spordiringe.
Läbi tema kirjutatud projektide toimub aastas erinevaid koolitusi ning väljasõite.
Organiseerib Muhu- ja Saaremaa lasteaedade spordipäeva, erinevaid lastelaagreid
ning veel mitmeid Ida-Saaremaa spordiüritusi kõigile, lastest pensioniealisteni.
2018. a sai Andla eestvedamisel avatud Orissaare Terviserada, mis koosneb
kolmest erineva distantsiga rajast (2,70 km, 2,30 km ha 0,6 km).
Andla on rõõmsameelne, alati abivalmis ja annab oma igapäevase pühendanud
tööga suure panuse kohalikku sporti.

Tartumaa – Heiki Sarapuu
Heiki on Kambja valla spordijuht, vallavolikogu esimees, Tartumaa Spordiliidu juhatuse liige. Tema eestvedamisel osaleb vald aktiivselt Tartumaa spordiüritustel ja
vabariiklikel võistlustel.
15. Eestimaa suvemängudel saavutas Kambja vald suurte valdade arvestuses
4. koha.

Valgamaa – Kadri Pilm
Kadri koos oma võrkpalliperekonnaga korraldab Tõrva võrkpallielu. Toimuvad
võrkpallitreeningud noortele ja täiskasvanutele. Viiakse läbi rannavõrkpalli
turniire (Tõrva on üks paik, kus toimuvad Coolbet rannavolle turniirid). Lisaks
treeningutele ja võistlustele aitab Kadri korrastada ka Tõrva võrkpalli liiva- ja
muruväljakuid.
Koos oma perega võtab osa ka Tõrva liikumisüritustest ja Valgamaa
jooksusarjast. Ise mängib ta aktiivselt kaasa võrkpallinaiskonnas nii maakonna
meistrivõistlustel kui ka võrkpalli rahvaliigas.

Viljandimaa – Peeter Allikoja
Viljandi Lauatenniseklubi Sakala juhatuse esimees. Peeter korraldab 6 etapist
koosnevat Sakala lauatennise karikasarja juba 36 hooaega, lisaks toimus 22. korda
Sakala GP, 43 korda on kohtutud sõpruslinna Porvoo Marathoniga.
Peeter korraldab ka Matti Kallaspooliku mälestusvõistlust, Viljandimaa koolipinksi võistlust. 22 korda on korraldatud Laste GP võistlust. Peeter on soetanud
kvaliteetset inventari, millega saab läbi viia võistlusi18 võistluslaudal spordihoone
suures saalis koos piiretega.

Võrumaa – Rein Zaitsev
Rein töötab Setomaa vallas spordiametnikuna ja on Värska Orienteerumisklubi
Peko on klubi liige, mis on oma vallas suurim spordi- ja liikumisedendaja. Vabal
ajal tegeleb treenerina orienteeumises ja kergejõustikus saavutusspordi arendamisega. Kindlasti on tänuväärne, et oma vallas on ta tuntud korradaja liikumisharrastusüritustel orienteerumises, suusatamises, kergejõustikus.
Üpriski palju on Reinu abi ka, et klubi on hästi sulandunud Võru maakonna
spordiellu. Koostöö Võrumaa suusasarjas, Värska jooksuga Võrumaa Pikamaajooksude sarjas, osalemine orienteerumises ja staadionijooksude sarjas, mõttetegevus parimate lahenduste leidmiseks maakonna spordielu arendamises. Edu ja
õnnestumist ja koostööd edaspidiseks!

Aasta piirkondlik spordisündmus

Harjumaa − Rahvusvaheline noorte
jalgpalli turniir SPRINGCUP
Korraldas Harjumaa Jalgpallikool, Siim Nuuma.
SpringCup on kvaliteetne rahvusvaheline noortejalgpalli turniir, mis
toimub iga-aastaselt Tallinnast 1 km kaugusel Laagri alevikus.
Turniiri korraldajaks on Harju Jalgpallikool, mis on kiiresti arenev
klubi Baltikumis. Esimene SpringCup toimus aastal 2007 ning on
viimastel aastatel jõuliselt arenenud. 2018 aastal osales võistlustel
36 võistkonda.
Korraldajate eesmärk on viia SpringCupi sportlik tase Baltikumi
tippu. Jalgpallikooli jaoks on tähtis, et kõik osalised saavad meeldejääva ja nauditava jalgpallikogemuse nii väljakul
olles kui ka vaba aega veetes.

Hiiumaa − Hiiumaa
orienteerumisneljapäevakud
Korraldab Hiiumaa Orienteerujate Klubi. Orienteerumisneljapäevakud Hiiumaal on toimunud 43 hooaega. Neljapäevakud pakkusid rahvale sportlikku võimalust nautida
loodust Hiiumaa erinevatel maastikel 22-l korral. Keskmiselt
osales igal päevakul 62 huvilist. 1977. aastal alguse saanud
neljapäevakute sari on Hiiumaal jätkuvalt populaarne.

Ida-Virumaa − Rahvusvaheline
vabamaadluse turniir
Kuldkaru Open 2019
Korraldab Spordiklubi Kuldkaru. Rahvusvaheline vabamaadluse
turniir Kuldkaru Open on pika traditsiooniga täiskasvanutele
suunatud maadlussporti arendav turniir. Kohtla-Järvel 12. korda
toimuval turniiril demonstreerivad andekad, oma ala tõelised maadlustalendid oskusi ligemale 18 erinevast riigist.
Tänavu on korraldajad lülitanud selle suurepärase spordiürituse Ühendatud maailmamaadluse kalendrisse (UWW),
kasvatades maakonna maadlusspordi reklaamimise kõrgemale tasemele ning andes sellega võimaluse võistlemiseks
paljudele nimekatele vabamaadlejatele üle maailma.

Jõgevamaa − Pajusi Mudajooks
Korraldab Elmo Krumm. Pajusi Mudajooks on rahvaspordiüritus, kus osavõtjaid ootab ees märgistatud
rada täis erinevaid takistusi (looduslikud kui ka tehislikud), mida tuleb ületada nii ronides, roomates, joostes,
ujudes kui ka aeglaselt kõndides. Rada kulgeb mööda
Põltsamaa jõe kallast ja karjamaid. Pajusi Mudajooks on
vabariigis üks originaalsem ja kindlasti kõige mudasem
rahvaspordiüritus. Osaleda saab terve perega, sest lastel eraldi distants.
Ürituselt lähevad koju kõik positiivse emotsiooni ja inimliku puudutusega, sest ürituse eesmärk ei ole võistelda vaid
teineteist märgata ja raskustes abistada!

Järvamaa − Türi–Tori
kiirlaskumine
Türi - Tori kiirlaskumine on Eesti karmim
aerutamismaraton/matk süstadele, kanuudele, raftidele ja kõigile teistele veesõidukitele,
mis toimub kevadise suurveega Pärnu jõel.
Esimesed paadid saadeti teele kell 7 Paidest
ja Türi lähedalt Veskisillalt. Läbida saab kolme pikkusega distantsi: 104 kilomeetri pikkune Paide-Sindi, 78-kilomeetrine Türi-Tori ja
47-kilomeetrine Kurgja-Tori. Kokku osales 275 paatkonda 600 võistlejaga.
2019. a toimus Türi - Tori kiirlaskumine juba 10. korda ja on aastatega kasvanud päris suureks. Vees matkajaid
võis kohta 7 riigist: Eestist, Lätist, Venemaalt, Leedust, Soomest, Bulgaariast ja Poolast, välisvõistlejaid oli kokku 70.

Läänemaa − Kullamaa IX
kooliolümpiamängud
Korraldab Mai Jõevee. Kooliolümpiamängudele oli kutsutud osalema kõik Lääne-Nigula valla 8 kooli 5-8. klasside õpilased. Mängud
toimusid avamisest lõpetamiseni olümpia reglemendi järgi. Osales
190 noorsportlast. Külas olümpiavõitja Gerd Kanter.
Tegevus toimus 8 alal – lisaks traditsioonilistele kergejõustiku
aladele ka maastikuvibu, lendgolf, tuletõrje teatevõistlus. Toimusid
ka konkursid spordipiltide joonistamises ja spordiviktoriinis. Väljas
oli näitus Eesti olümpiavõitjate portreedest.

Lääne-Virumaa − Kunda
pump track’i trikiraja
avamine
Kunda Spordikeskuse kõrval avati uudne
ekstreemspordi rajatis pump track. Viru-Nigula
vald peab oluliseks valla ja maakonna noortele
tänapäevaste vaba aja veetmise võimaluste
loomist. Pump track on asfalteeritud trikirada,
mis sobib nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks ning on kohane igas vanuses huvilisele

olenemata nende oskustest.
„Rajatis jääb staadioni ning pallimänguväljaku vahele, täiustades kogu Kunda Spordikeskuse kompleksi. See on
paraja suuruse ja mitmete hüpete ja üleminekutega ning sobib kasutamiseks kõigile ratastega liikumisvahenditele,
selgitas Viru-Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik.

Põlvamaa − V Raudmehe triatlon
Korraldas Räpina Spordiklubi, Kurmet Karsna.
2. augusti õhtul toimus Räpinas V Raudmehe triatlon. Triatloni
raja pikkuseks oli 300 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit rattasõitu
ja 3 kilomeetrit jooksu. Võimalus oli võistelda individuaalses kui
võistkondlikus arvestuses. 3-liikmeliste võistkondade võistluses tuli igal osalejal teha vähemalt üks ala.
Traditsiooniline võistlusõhtu, mis pakub harrastusspordi tasemel pinget osalejatele, kui kaasaelamishasarti kohalikele. Valla
piiridest välja kasvanud võistlus hakkab aasta-aastalt kohale meelitama ka tugevamaid tegijaid, mis omakorda sunnib
korraldajad pingutama, et korralduse tase ei langeks ja ka teiste alade esindajatel ning kohalikel harrastussportlastel
huvi jätkuks.

Pärnumaa − Classic
Pärnu 2019

Korraldas Classic Event MTÜ, Agris Juhkov ja Siim
Nõmmoja. Classic Pärnu oli esimest korda rannas
toimunud takistussõiduvõistlus Eestis – kolm päeva
täis kauneid ratsusid otse Pärnu rannas. 2019 aastas
suve suurim ratsaspordivõistlus, kus osalesid kõik Eesti
koondise ja noortekoondise liikmed ja külalisvõistlejad
lähivälismaalt. Selgusid Eesti seeniorite karikasarja 2019 võitjad ja selgitati parim noor hobune, parim noor ratsanik ning
Grand Prix Classic Pärnu 2019 kõrgusel 140cm. Kohal oli 206 hobust ja ligi 147 ratsanikku, majutati 112 hobust rannas
ajutises hobuhotellis. Võistlust toetas 22 ettevõtet ja osales 45 vabatahtlikku.
Classic Pärnu on ja jääb glamuurseks hobuvõistluseks, kus sportlane saab nautida publiku
poolehoidu ja toetaja saab tunda end erilisena- see on meie mõte ja idee.

Raplamaa − ATO Spordiklubi 11.
Laste Mitmevõistlus
Korraldas ATO Spordiklubi, Tarmo Rahuoja.
See suvelõpuvõistlus Rapla Vesiroosi Kooli spordiplatsidel on
väga populaarne – suvi saab sellega läbi ja järgmisel päeval
algab paljudel kooliaasta.
ATO Spordiklubi korraldas üheteistkümnendat korda laste
suvise mitmevõistluse, kus osalevad kuni10 aastased lapsed.
Käesoleval aastal oli lapsi stardis üle 300. Osalejaid oli nii Rapla
vallast ja maakonnast kui väljast poolt. Esindatud olid Tallinn, Tartu, Saku, Keila, Türi, Kehra, Kose ja Tallinna lähiümbruse vallad. Lapsed võistlevad nii mitmel alal kui neil vanust on. MINI ja 3 aastased kolmel ja 10 aastased kokku kümnel spordialal. Võistlusalad: sprint, kaugushüpe, pallivise, jalgpalli karistuslöögid, topispallijänn, korvpalli visked, 400m
jooks, võrkpalli pallingud, kastironimine, jalgrattakross. Võistluse lahutamatuks osaks on – igale startijale rinnanumber,
tunnistus tulemustega ja medal. Sportliku päeva juurde kuuluvad – batuut, mängutuba, ratsutamine, ühine pildistamine
ja lustlik päevajuht.

Saaremaa − Pööripäevajooks
Pööripäevajooksud toimuvad Kuressaare lähedal Loode tammikus. Pööripäevajookse on seal korraldatud nüüd juba 38 aastat.
Aastas toimub neli võistlust: Jooks kevadesse, Jooks suvesse,
Jooks sügisesse ja Jooks talve. On toimunud 152 pööripäevajooksu ühel ja samal rajal, mis on aastas osavõtjate arvuks toonud üle
500 jooksusõbra. Jooksuraja pikkus on 2,5km ja 5km, seega on
osavõtjad lastest kuni eakateni.
Ülipika traditsiooniga järjepidevalt toimunud pööripäevajooksude
eestvedaja ja korraldaja on Tõnu Vaher.

Tartumaa − 15. Eestimaa
suvemängud
Tartu linnas ja selle ümbruses peeti 12.-14. juulini Eestimaa
suvemänge, mis kandsid järjekorranumbrit 15. Mängudel oli
esindatud 50 Eesti valda ja 12 linna ligemale 3500 sportlasega.
Külalistena lõid kaasa võistlejad Soomest, Poolast, Saksamaalt, Lätist, Venemaalt ja Valgevenest.
Omavahel võeti mõõtu kergejõustikus, orienteerumises, ratsutamises, judos, tõstmises, sangpommispordis, petangis, mälumängus, jalgrattakrossis, discgolfis, tõstmises, laskmises,
tennises ja köieveos. Pallimängudest olid esindatud jalg-, korv-, käsi- ja võrkpall. Huvitava võistluse pidasid maha
osalevate omavalitsuste juhid. Punkte jagati omavalitsuste ja maakondade arvestuses.
15. Eestimaa suvemängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tartu Linnavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning Tartumaa Spordiliiduga.

Valgamaa − II Nõuni
aerulauafestival
Osales 74 võistlejat Eestist ja Lätist. Võisteldi nii
individuaalselt kui võistkondlikult. Valgamaa lahtiste meistrivõistluste võitjad selgusid PRO klassis
nii naiste, meeste kui seenioride vanuseklassides.
Korraldas RTG Spordiklubi ja peakorraldaja oli
Priit Vakmann, Otepää vald, Räbi küla.

Viljandimaa − 42. Jaanijooks ümber Karksi-Nuia
paisjärve
Karksi-Nuias on joostud jaanilaupäeval ümber järve juba alates 1978. aastast. Tänaseks
on saanud jaanipäevajooksust populaarne
rahvaspordiüritus paljude osavõtjatega ja
pika auhinnalauaga. Jaanijooksul läbitakse
4,4 pikkune trass ümber Karksi-Nuia paisjärve, kus „maiuspalaks“ on 300 meetrine
lõputõus Karksi Ordulinnuses asuvasse finišisse. Samuti toimuvad ordulinnuses lastejooksud 3-10aastastele, distantsid on 300 m ja 700 m. 23. juuni jaanijooksul
osales 2019.a. 414 jooksjat, 12 kepikõndijat ja 168 noort vanuses 3-10.a. Jooksu korraldab spordiklubi Karksi Sport
tublid korraldajad, kes kaasavad võistluse läbiviimisse ka vabatahtlikke

Võrumaa −
24. Ümber Uhtjärve
jooks – pühendusega
Harri Neem 100
Kui kirjanikuhärra Margus Konnula,
alias Contra, selle jooksu korralduse üle võttis, ütles ta kohe, et
tema eesmärk on jooks pühendada
legendaarse ja mitmekülgse Võrumaa spordimehe Harri Neeme 100.
sünniaastapäevale. Jooks toimubki juulis, kolmandal pühapäeval, Harri sünnikuupäeva raadiuses. Jooksul on raske ja
huvitav profiil, pigem rohkem ürgne, võistluskeskus asub Eesti väikseimas riigis – Uhtjärve Nõiariigis. See on turvaline
lasteriik, eriti kui arvestada asjaoluga, et jooksul on osalejad äsja jalad alla saanud mudilastest alates. Kokku oli osalejaid
587. Toimus ka Harri Neeme juubelikonverents, kus arutleti tema panusest Võrumaa spordiellu ja spordielust laias plaanis. Jätkuvat indu veerandsajandi täitumiseks Uhtjärve jooksule!
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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: +372 516 5093
E-mail: harju.spordiliit@harjusport.ee
Väike-suku talu, Sääre küla 92347
www.hiiumaasport.ee Phone: +372 505 5129
E-mail: anton@hiiumaasport.ee
Keskväljak 1, Jõhvi 41594
www.sportiv.ee Phone: +372 337 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: +372 447 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: +372 523 4974
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: skype 7121809
E-mail: merike.oun@gmail.com

Contact and information:

Estonian Sports Association Jõud
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Estonia
Phone: +372 662 2650
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
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 2011-2019 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, triathlon,
archery, cross-country skiing, alpine skiing, skiorienteering, biathlon, skating, ice hockey, ski jumping
and motocross.
The most important event in the near future is The
14th Estonian Winter Games, which will take place in
Ida-Viru County from 5-7 of March 2021.
The Winter Games are expected to have more than
3000 participants.

