Eestimaa Spordiliit Jõud

ELUTÖÖ AUHIND NR 5

Lembit Toru
Lembit Toru on Tartumaa spordirahva seas hinnatud liider. Suur on tema panus
püsivate traditsioonide kujundamisel Tartumaa tali-, suve- ja sügismängude toimumisel, lisaks kuuluvad kalendrisse võistlused enam kui 20-l spordialal. Koostöös
omavalitsustega on Tartumaa Spordiliit tähtsaks pidanud osalemist üle-eestilistel
spordimängudel. Tartu maakond on tulnud Eestimaa suvemängude võitjaks alates
1995. aastast.
2019. aastal uuendati koostöölepingut Soome Vabariigi spordiorganisatsiooni
TUL Järvi-Suomi piirkonnaga. Kahte spordiorganisatsiooni seob laiapõhine koos-

töö alates 1989. aastast.
Tartumaa Spordiliit on Lembit Toru juhtimisel arenenud kaasaegseks ja edukaks maakonna spordiliiduks. Edu
aluseks on tugevad teadmised, kogemused ja tulemuslik koostöö spordiklubide, omavalitsuste ning koolidega.
2019. a pälvis Lembit Toru Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia, olles samal aastal
Eestimaa suvemängude peakorraldaja, mida peetakse kõigi aegade parimateks.
Lembit Toru on kümmekond aastat tõsiselt tegelenud laste- ja noortetööga spordis: tema juhtimisel on korraldatud
lastele, sh erivajadustega lastele, spordi- ja terviselaagreid.
Lembit osaleb aktiivselt algatuses ”Mehed liikuma!”, innustades Tartumaa mehi liikumisharrastusega tegelema.
Lembit Toru on Nõo vallavolikogu liige, Tartumaa Tervisenõukogu liige ja Eestimaa Spordiliit Jõud juhatuse liige.

aasta tegija 2021
Ülar Poom
Lõppev 2021. aasta on COVID-19 tõttu jäänud spordivõistluste arvukuselt varasematest pisut tagasihoidlikumaks, kuid Jõgeva Kabeklubi on suutnud Ülar Poomi
eestvedamisel siiski hakkama saada erakordse saavutusega. 2021. a said just tema
eestvedamisel Jõgeva vallas Kuremaal teoks Euroopa meistrivõistlused 64-ruudulises kabes. Lisaks paljudele erinevatele arvukatele turniiridele ja võistlustele, on ta
aastaid korraldanud rahvusvahelist Jõgeva kabeturniiri 64-ruuduses kabes.
Ülar Poomi järjepidev töö ja entusiasm on tõstnud Jõgeva Eesti üheks tugevamaks kabekeskuseks.
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Rein Leppik

Rein andis väga suure panuse Käärikul suures kuumuses peetud suvemängude
korraldamisse. Rein on väga tõsise suhtumisega, andes noorematele spordijuhtidele suurt eeskuju. Tema aktiivsus näiteks sotsiaalmeedias piirkonna spordiürituste kajastamisel teeb paljudele noorematele silmad ette!
Suure südamega tehtud töö väärib taaskord tunnustamist. Loodame sellist sära
nagu suvemängudel näha veel pikalt Reinu silmis!

Eestimaa Spordiliit Jõud

aasta tegija 2020
Ainar Sepnik
Viru-Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik soovis vaid aastase pausi järel tuua talimängud taas Lääne-Virumaale. 36.
Eesti omavalitsuste talimängude peakorraldajana tegutsenud spordijuht võttis enda kanda suure osa mängude korraldusest ning sai ülesandega väga hästi hakkama. Seejuures tegutseti mitme tööplaani alusel, kus võeti vastu väga
olulised otsused suusaalade korraldamisel.
Lisaks talimängude korraldamisele panustab Ainar oluliselt maakonna spordielu edendamisse erinevate vabatahtlike projektide näol. Lisaks otsustas ta 2020. aasta suvel
kandideerida spordiliidu juhatusse ning on valitud uue juhatuse esimeheks.

Erich Petrovits
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Erich Petrovits oli 22.-23. augustil Paides toimunud 45. Eesti omavalitsuste suvemängude linna poolne peakorraldaja ja mängude peakohtunik. Tema soov ja tahtmine oli,
et algselt 11.-12. juulil toimuma pidanud mängud sellel suvel ära ei jääks ja ta otsis
võimalust ikkagi need mängud korraldada. See nõudis suurt tööd ja uusi läbirääkimisi
kõikide osapooltega: korraldajatega, kohtunike ning osalejatega, et uuesti kokku leppida
uutes kuupäevades ning korralduses.
Uue alana tõi Erich mängudele esmakordselt trikitõukeratta võistluse, mis kaasas
võistlustele osalema uusi noori. Lisaks toimus orienteerumine 2-päevasena – kavas oli
linnasprint ja teatevõistlus.
Eestimaa südames toimunud mängudel osales kokku ligi 2000 võistlejat viiekümne
neljast Eesti omavalitsusest.
Paide spordikeskust tüüriv Erich Petrovits on ametis oldud aastatega kohalikku spordiellu sulandunud ja spordimehele kohaselt seljatanud raskusi. Ta leiab, et just see, kui spordielus on,
mida arendada, teda tegusana hoiabki.

Aasta tegijad 2021
Aasta noortetreener
Harjumaa − Martin Tšegodajev
Martin Tšegodajev on laste poolt armastatud fantastiline treener. Ta on kolleegide poolt
kõrgelt hinnatud professionaal ja sõber, kes on pühendunud oma tööle ja kes juhindub
oma tegemistes klubi deviisist „üks sats, üks süda“. Martin on Tabasalu Jalgpalliklubi
esindusnaiskonna ja tütarlaste ning neidude treener, kelle kasvandikud on erinevates
vanusegruppides tulnud mitmel korral vabariigi meistriteks.Tabasalu klubi neiud on
esindatud Eesti U17, U19 ja naiste koondistes.

Hiiumaa − Elo Saue
Elo Saue juhendatavad noored võitsid 2021.a. Eesti meistrivõistlustel orienteerumises 12 erinevat medalit ja Eesti Koolispordiliidu MV-stel 2 medalit. Elo juhendamisel osalesid noored suurvõistlustel Koprakarikal, Ilves-3, Suunto Gamesil,
Suvejooksul, kus noored võitsid auhinnalisi kohti. Eesti orienteerumise 2021. a
edetabelis on tema õpilastest Eesti parimateks orienteerujateks oma vanuseklassidess Maria Eller ja Marta Maripuu, parimate hulgas veel Herta Kesküla, Siiri
Talts ja Helisa Tartu. Maria Eller kuulus Eesti noortekoondisesse Euroopa noorte
MV-stel ja Balti riikide MV-stel.

Ida-Virumaa − Aleksandr Hvorõhh
Aleksandr Hvorõhh töötab Kohtla-Järve Kergejõustikuklubis Atleetika kergejõustikutreenerina 2001. aastast, olles üks klubi asutajaliige. Tema pikaaegne treenerikogemus, aktiivne kohtunikutöö ning pühendumus noorte sportlaste arengusse on toonud talle tuntuse, aga ka edukad õpilased,
kes on saavutanud häid tulemusi nii Eestis kui koondise liikmetena rahvusvahelistel võistlustel. Täna treenib ta edukalt maakonna 2020. aasta
parimat noort sportlast – kolmikhüppajat Viktor Morozov`it. Oma panuse
on treener Aleksandr Hvorõhh andnud veel teisegi sama klubi kasvandiku
Anna Panenko tulemustesse. Eesti Kergejõustikuliit tunnistas Anna Panenko parimaks noorsportlaseks 2020. aastal.
Aleksandr on aktiivne koolispordi ürituste korraldaja, Kohtla-Järve linna kergejõustiku võistluste läbiviija ning tema
kanda on tähtis roll maakonna kergejõustiku arendamisel.

Jõgevamaa − Arno Uutma
24-kordne Eesti meister kabes Arno Uutma töötab igapäevaselt Paul Kerese
Malemajas instruktorina, treenerina tegutseb peamiselt oma vabast ajast.
Jõgeva maakonnaga seob teda kuulumine Jõgeva Kabeklubisse ning noorte
treenimine. Ta on Merilii ja Triinu Jala treener ning ka tema teised õpilased mängivad Jõgeva Kabeklubi all. Tal on tehtud noorte püramiid, mille tipus on Eesti
parimate hulka kuuluvad Merilii ja Triinu Jalg ning ka Nona Nano, siis edasijõudnud ja lõpuks algajad. Arno Uutma õpilaste parimad tulemused 2021. aastal:
noorte MM 2 x 3. koht, noorte EM 3 x 1. koht, 3 x 2. koht.
Oluline aeg kulub ka võistluste ajal vastaste mängude vaatamisele, treeningutel vaadatakse ja anlüüsitakse koos õpilastega läbi nende parimad partiid.
2021. a oli Arno Merilii, Triinu ja Nona treenerina kaasas noorte EM-il Türgis ja MM-il Bulgaarias.
Noorte treenimise kõrvalt osaleb jätkuvalt ka ise edukalt võistlustel. 2021. a veteranide MM-ilt 2. ja 3. koht.

Järvamaa − Raido Rohi
Raido Rohi on RR Suusaklubi murdmaasuusatamise treener, klubi juht ja kehalise
kasvatuse õpetaja Aravetel.
Ta on väga kohusetundlik ja järjepidev treener, tema juhendatavad on saavutanud
silmapaistvaid tulemusi Eesti noorte, ja täiskasvanute Meistrivõistluste erinevates
vanuse klaassides.
Raido Rohi õpilastest on Aron Ott, Aiki Jalakas, Rico Rohi, Mehis ja Maanus Udam,
Kaarel Kasper Kõrge.

Läänemaa − Kristjan Kosk
Läänemaa Spordikooli treener Kristjan Kosk on juba aastaid silma paistnud hea ja
tulemusliku noortetreenerina. Tema õpilased on 2021. a saanud mitmetel tugeva tasemega võistlustel Eestis häid tulemusi. Esikümnesse jõudmine on sellel alal juba
suur eduelamus.
Tema treeningud on mitmekesised. Juunis alustati suvehooaja mänguliste vabaõhu
liikumistreeningutega. Korraldab mängulisi ujumistunde 4-6-aastastele ja algtreeninguid alates 6. eluaastast.
Jagab ujumise uudiseid FB lehel „Kristjani ujumistreeningud“.

Lääne-Virumaa − Ralf Tribuntsov
Peale tippsportlase karjääri lõpetamist on noor treener Ralf Tribuntsov viinud
oma õpilased suurepäraste tulemusteni. Lisaks rohkearvulistele Eesti ning
Baltimaade meistrivõistluste medalitele said tema õpilased käesoleval aastal
koolispordi maailmamängudelt Belgradist 3 medalit – 14-aastane Egle Salu
võitis kuldmedali 50 m rinnuliujumises ja sai hõbeda 100 m rinnuli distantsil
ning 13-aastane Mirtel Merimaa sai 200m rinnuliujumises hõbemedali.

Põlvamaa − Henri Sillaste
Põlva Spordikooli käsipalli vanemtreener ja kehalise kasvatuse õpetaja. Henri
Sillaste treenib poisse sünniaastaga 2008-2009. Treeningrühmas on 18 poissi.
Olles ka Põlva Kooli algklasside kehalise kasvatuse õpetaja tunneb-treenib Henri
antud grupi poisse juba esimesest klassist. Arenenud ollakse nii kehaliselt võimetelt kui ka mänguoskustelt. 2021. aasta Eesti meistrivõistlustel rannakäsipallis
saavutasid Põlva Spordikooli poisid vanuserühmas P2008 I koha kõigil kolmel
etapil ja ka kokkuvõttes. 2021. aasta Eesti karikavõistlustel käsipallis PD vanuseklassis saavutati II koht, PC vanuseklassis I koht.

Pärnumaa − Janar Sõber
RJK Leola ja Lääneranna spordikool. Maadluse ja sumomaadluse treener ja spordikooli direktor. Janar Sõber on sumomaadluse eestvedaja Pärnumaal ja tõsise nišiala
propageerija. Tema õpilased on teinud mitmeid rahvusvahelisi tulemusi, millest viimane Stefan-Lauri Mölder teenis Poolas EMil U16-klassis meeskondliku kuldmedali.
Lisaks on tema noortel lugematu arv Eesti MV medaleid nii sumo- kui ka kreeka-rooma maadluses. Lisaks sumomaadlusele, on Janar veel ka edukas maadluse treener
ning suureks abiks maakonna MV korraldamisel.

Raplamaa − Toivo Suvi
Mitmeid kordi olümpiamängudel ja MM-del käinud endine Eesti rattakoondise peatreener Toivo Suvi on Raplamaa Rattaklubi
KoMo lastele-noortele rattasõitu õpetanud, kiiret ja aina kiiremat
sõitmist treeninud kümnendi. Supertulemused on veel kohe-kohe
tulemas aga noorte sõiduoskused ja võimekad noorsportlased
on juba meil olemas. Noorteklasside stardijoonel ollakse ootusärevad, kogenud treeneri terav pilk on jälgimas võistluste kulgu.
Treeningkavades on noortel ainult esmaspäev vaba, pühapäev on vaba kui võistlust ei ole.

Saaremaa − Andres Laide
Saaremaa Spordikooli kergejõustiku treener ja Kergejõustikuklubi Saare tegevjuht.
Andres Laide on juba 27 aastat andnud oma panuse Saare maakonna kergejõustikusse, treeninud lapsi ja noori, viies läbi Saare maakonna MV ja olnud ka paljudel
kordadel kohtuniku rollis. Saare maakonna aasta treeneri tiitli on Andes pälvinud
juba seitsmel korral.
Andres on öelnud, et niikaua jätkab ta treenerina, kui temas jagub rõõmu ja
positiivset emotsiooni, pole põhjust ametit vahetada. Andres Laide juhendite järgi
treeniv Ron Sebastian Puiestee valiti Eesti Kergejõustikuliidu poolt 2020 aasta U14
klassi parimaks noorsportlaseks.

Tartumaa − Ille Kukk
Tartu valla Spordikooli ja Tartu Kalev kergejõustikutreener Ille Kukk on teinud
treeneritööd kolm aastakümmet, tänaseks on lisandunud ka kehalise kasvatuse
õpetaja amet Kõrveküla Põhikoolis. Ta pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu aasta
treeneri tunnustuse. Tema õpilane Uku Renek Kronbergs püstitas Tallinnas toimunud juunioride EM-l 800 m jooksus Eesti alla 18-aastaste rekordi.

Valgamaa − Anneli Taul
SK Maret-Sport kergejõustikutreener Anneli Taul juhendab kahte kergejõustikuga
tegelevat treeningrühma – nooremad õpilased (7-12.a.) ning edasijõudnute grupp,
kuhu kuuluvad noored alates 13. a ja kes võitsid 2021. a Eesti noorte meistrivõistlustelt 6 individuaalset ja 2 teatejooksude medalit.
Carmen Rääk parandas U18 vanuseklassi 2000m takistusjooksu Eesti noorterekordit kahel korral.
Valga Põhikooli võistkonnaga osaleti TV 10 Olümpiastardi vabariiklikus
võistlussarjas, kus kokkuvõttes võistkondlik 6. koha.

Viljandimaa − Rain Aleksandrov
Rain Aleksandrov töötab Viljandi Spordikoolis maadlustreenerina alates 2008.
a. Juunis Bulgaarias Sofias toimunud Euroopa U-15 vanuseklassi maadluse
meistrivõistlustel saavutas pronksmedali treeneri Rain Aleksandrovi käe all harjutanud Lisette Böttker. Septembri alguses osales Rain oma noortega Serbias
rahvusvahelise koolispordi föderatsiooni maailma U-15 vanuseklassi koolinoorte
mängudel ning maadlejate Eestisse toodud neljast hõbemedalist kaks võitsid Viljandis noored. Eesti meistrivõistlustelt saavutavad Raini õpilased peamisel esikolmiku kohti. Nimetamist väärivad ka Tristan Aleksandrov, Mirjam Kask, Daniel
Jasnov, Anu-Liis Raudsepp.

Võrumaa − Vilja Ruuda
2021. aasta sügisel oma 40. tööjuubelit tähistanud Vilja Ruuda on ujumistreenerina kaasa aidanud väga paljude laste, noorte ja ka täiskasvanute ujumisoskusele
ja ka lihtsalt vees turvalisemalt tundmisele. 1981. aastal omandatud treenerikutse on praeguseks jõudnud viienda kutsetasemeni ning alates 2003. aastast
juhatab ta enda asutatud MTÜ-d Virmar Spordiühing.
Koduujulaks on Viljal Väimela Tervisekeskus, mis sel aastal läbis põhjaliku
renoveerimise ning ainus, millest treener veel unistab, on selle aastaringne avatus. Just see, et oma bassein pole aastaringselt käigus pärsib pisut ka noorte
treeninguid, kuid Vilja treeningrühmades osaleb motiveeritud ja andekaid lapsi,
kes ei pea paljuks treeningutel käia vajadusel ka Põlva ujulas ning suvel kodulähedastes veekogudes. Eriti tublilt on 2021. aasta silma paistnud Ville ja Kirke Liping, kes on Eesti avaveeujumise
sarja etappidel saavutanud auhinnalisi kohti. Omavalitsuste vahelistel üleriigilistel võistlustel on kõrgetele kohtadele
ujunud Nele Jõgeva ja Tair Linnas.
Lõppeva aasta suvel viis Vilja koostöös Võrumaa Spordiliiduga läbi Võrumaa avaveeujumise sarja, mis koosnest
treeningust ning aja peale ujumisest. Sari kogus oma fännid ning osalemast ei takistanud ka tormine järv ja paduvihm.
Vilja on oma spordiala vajalikkuse kohta öelnud: “Ei ole tähtis, kui kiiresti sa jooksed või kui kõrgele hüppad - ei juhtu
sinuga midagi. Kui sa aga ei oska ujuda, siis on asjad halvasti. See on eluks vajalik oskus!”

Aasta kohaliku spordielu edendaja
Harjumaa – Indrek Lillsoo
Nii nagu meie ei saa läbi Lätita, ei saa Kehra linna spordihuvilised läbi ilma Indrek
Lillsoota. Põlise kehrakana on Indrek kohapealse spordi eestvedajana teatud ja tuntud nii kaua kui keegi mäletab. Olgu see siis aktiivse spordilembelise koolipoisina või
Kehra Käsipalliklubi mängijana ja treenerina. Või siis Orienteerumisklubi Põrgupõhja
asutajana ning aktiivse juhina või uute spordirajatiste kavandajana. Indrekut on autasustatud Harjumaa Tervisenõukogu tunnustusega, pärjatud tiitlitega Anija valla aasta
noorsootöö tegija ja Anija valla aasta sporditegija.

Hiiumaa – Tanel Malk
Hiiumaa Tenniseklubi eestvedaja, Hiiumaa Sport nõukogu liige ja Hiiumaa Spordiliidu juhatuse liige. Tanel Malk on panustanud oma põhitöö kõrvalt tohutult aega
ja energiat, et sportimistingimused Hiiumaal aina paremaks saaks. Tema juhitud
projektide abil on tenniseväljakud saanud kaasaegsed piirdeaiad ja kõnniteed ning
viimati puhkealale kauni tribüüni. Ta on algatanud suure populaarsuse saavutanud
tenniseturniiri ”Tuulekala Cup” ning teinud palju selleks, et täiskasvanutele ja tänavu
ka lastele toimuksid külalistreeneritega treeninglaagrid.
Olles Hiiumaa Spordiliidu juhatuse ja Hiiumaa Sport nõukogu liige, on saanud Tanel
seista hea selle eest, et Kärdlasse on ehitatud suurepärane Hiiumaa Spordikeskus,
sealhulgas kolme väljakuga tennisehall. Tanel on vaieldamatult regionaalspordi arendaja Hiiumaal.

Ida-Virumaa – Andrus Lehismets
Andrus Lehismets on Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse spordijuht. Lisaks sporditöö koordineerimisele Toila vallas töötab Andrus Reinar Halliku korvpallikoolis korvpallitreenerina, treenides noori korvpallureid Voka spordihoones. Andrus Lehismets
omab korvpallitreeneri EKR 5 kutsetaset. Andruse kutsumuseks on saada võimalikult palju inimesi liikuma, luues neile selleks igakülgsed võimalused. Eriti tähtsaks
peab ta liikumisharjumuste kujundamist laste seas. Oma eesmärkide elluviimiseks
on tema algatusel Toilas toimunud neljast osavõistlusest koosnenud jooksusari, 2 x
2 rannavolle sari, 3 x 3 korvpallisari, öökoss ja uue algatusena Toila võistlussari noortele. Omapärane võistlussari koosnes 5 erineva spordiala osavõistlusest ja tõi osalema üle 100 noore. Tegusa spordisõbrana jõuab Andrus kaasa lüüa korvpallimängudes, teha tulemus kettagolfi nädalamängudes ning kuuluda selle aasta suvest Ida-Virumaa Spordiliidu juhatusse.

Jõgevamaa – Janek Romanovitš
Janek on Mustvee piirkonna tubli ja ettevõtlik inimene. Ta on aastaid olnud Spordiklubi
Mustvee saalihokinaiskonna juhendaja, osalenud aktiivselt Avinurme koolielus ning Mustvee vallavalitsuses. Janek oma saalihoki naiskonnaga on toonud tublisid kohti Eesti saalihoki liigades. Ta jätkab oma tööd praeguse naiskonnaga ning tänu Janeku juhendamisele
on võistkond sel hooajal juba võite koju toonud. Peale naiskonna juhendamise mängib
Janek ka ise M35+ liigat võistkonnas Tulevik, kus on sel hooajal olnud tubli väravalööja
ning meeskonnakaaslane.
Lisaks on Janek suur IT-huviline ning sellest sõltuvalt on ta Mustvee vallavalitsuses
IT-ametnik ning Avinurme Gümnaasiumis mitmeid aastaid robootika õpetaja. Samuti on ta olnud osaline Mustvee
läbiviidavatel tervisespordi üritustel, ning kaasa aidanud maakondlikel spordiüritustel.

Järvamaa – Liisa Gritšenko
Liisa Gritšenko töötab Türi Spordiklubide Liidus aastast 2012 spordispetsialistina. Liisa on noor, energiline ja tahtejõuline noor naine, kes suudab oma väikeste laste kõrvalt korraldada Türi valla spordielu. Liisa õlgadele on jäänud Türi vallas spordiürituste
– võistluste korraldamine ja ühisvõistkondade moodustamine Eestimaa, Omavalitsuste ning ka Järva Tali- ja Suvemängudele. Ta on avatud silmaringiga ja õpihimuline ning
suudab enda ümber kaasata spordiaktiivi. Lisaks spordispetsialisti ametikohale töötab
Liisa Türi Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana.

Läänemaa – Jaan Saviir
Jaan Saviir on vaieldamatult üks tõsisemaltvõetavaid spordiürituste korraldajaid Läänemaal. Tema eestvedamisel toimis ka 2021. a edukalt rattasari „Marimetsa Kapp“. Jaan
koos Läänemaa meeskonnaga aitas kaasa ka Haapsalu raudteejaama vahetus läheduses peetud Tandem Kaubandus Eesti meistrivõistlustel cyclo-crossis raja ettevalmistustöödega. Abivalmis, hea nõuandja.
On osalenud ka ise Eesti suurematel liikumisüritustel.

Lääne-Virumaa – Enno Eilo
Enno on põlise rakkelasena vedanud pikki aastaid kogukonna
spordielu, korraldades eeskätt rattaspordiüritusi. Bosch rattamaratonide sarja ühe eestvedaja ja Škoda Laagri Rakke rattamaratoni peakorraldajana on tema kirglik töö kõigile teada. Hea
korraldaja on ühtlasi ka rajameister ning annab kõik selleks, et
osalejad uuel aastal taas stardijoonele tuleksid. Lääne-Virumaa
jooksusarja ühe etapi on tema korraldada Emumäe jooks.

Põlvamaa – Krista Salf
Krista Salf on Räpina valla Spordiklubi VERKO asutaja ja juhatuse liige. Põhitöökoht – Viluste Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Krista on olnud ja on aktiivne
eestvedaja erinevate tervist arendavate ja hoidvate tegevuste läbiviimisel. Eriti oluline on noorte aktiivne kaasamine erinevatesse sportlikesse ja liikumisharrastust
propageerivatesse tegevustesse. Tema eestvedamisel tegutsevad Viluste kooli
Noorkotkad, Kodutütred, Veriora kogukonna võimlemis- ja tantsuringid. Märkimist
väärib tema loominguline suhtumine ürituste läbiviimisesse, mis on eriti oluliseks
muutunud praegusel covid-piirangute perioodil. Krista Salf koos kaaskolleegi Esta
Sokmaniga on pannud aluse juba mitmendat aastat sügisel toimuva ümber Veriora
järve jooksu traditsioonile.
Krista oma sõbralikkuse, tasakaalukuse, kohusetundlikkuse, abivalmiduse, otsuse- ja järjekindlusega on viinud
kogukonna spordielu sellisele tasemele, kus inimene rõõmuga tuleb kaasa lööma.

Pärnumaa – Johan Kärp
Johan Kärp on viinud maakonna tippkorvpalli täiesti uuele tasemele. Tema
eestvedamisel tuli Pärnusse FIBA Europe Cup’i kvalifikatsiooniturniir. Samuti viis ta Pärnu Sadama võistkonna 2021 aasta EMV hõbedale, mis
parim tulemus Pärnumaa tippkorvpallis läbi aegade. Johan on paadunud
korvpalli fanatt ja ajab südamega õiget asja.

Raplamaa – Alar Lepikult
Raplamaa discgolfimängu maaletooja, edendaja ja arendaja
ning täpse käega harrastaja Alar Lepikult Inglistelt, Kehtna vallast. Igal Raplamaa discgolfimängu võistlusel on Alar kohal kas
korraldaja, nõuniku või võistlejana. Viimane suurem tegu on kodukohta Ingliste mõisaparki oma spordimehest vanaisa Lennarti
nimelise Lennuraja loomine.

Saaremaa – Arvo Lepp
Arvo Lepp on pikaaegne Leisi piirkonna spordielu edendaja ja spordipedagoog Leisi Koolis. Juba 35 aastat on Arvo Leisi piirkonna spordieluedendaja, pannes kokku
võistkondi Saaremaa piirkonnamängudele ning olles ka korraldustoimkonnas. Pikaaegselt tegeles ta Soela väina mängudega, kus võistlesid Emmaste, Mustjala ja
Leis vallad. Tuntumad läbiviidud võistlused on veel Jõiste mängud, Angla Tuuliku
jooks ja vallas toimunud korvpallivõistlused.
Praegu tegeleb Arvo aktiivselt jaanipäeva spordiüritustega, võtab osa petanki, koroona ja mölkky võistlustest ning
põhitööks on kehalise kasvatuse tundide läbiviimine Leisi Koolis.

	Tartumaa – Madis Šumanov
SA Elva Kultuur ja Sport spordijuht. 2021. a on Elva Euroopa Spordilinn, olles
on ainus linn Põhja-Euroopast, kes selle tiitli sai. Euroopa Spordilinna tiitlit annab
2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing
ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Elvas avati
spordiaasta hoogsalt juba jaanuaris, mil alustati ambitsioonika ettevõtmisega
ELVA MILJON, mille sisuks oli koguda aasta jooksul nii kohalike elanike kui ka
külalistega üheskoos Elva vallas liikudes miljon aktiivset kilomeetrit.

Valgamaa – Ago Arro
Ago Arro kutsus ellu võistlussarja „Otepää Mängud“, mis on kogukondlik spordisündmus, kus läbi võistlemise eri võistkondlikel aladel pakutakse kohalike külade, ettevõtete, klubide ja sõpruskondade võistkondadele aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust. Sarja korraldaja on MTÜ Otepää Sport ja selle eestvedaja Ago Arro.
Otepää Mängude kavas 2021/2022. hooajal on kettagolf, orienteerumine, bowling,
noolevise + brain game, Winter Special, lauatennis + sulgpall, laskesuusatamine, mälumäng, teateduatlon (jooks – ratas – jooks), Corn-Hole + mölky + petank,
rannajalgpall. Otepää Mängudest osavõtjatelt on olnud positiivne tagasiside ja
Otepää Mängud on kohalikule elanikule vajalikud liikumisharrastuse edendamiseks Otepää vallas.
Viljandimaa – Jaak Israel
Jaak Israel töötab A.Kitzbergi Gümnaasiumis direktorina
ning on MTÜ “Karksi Sport” eestvedaja. Kõikidel suurematel Karksi-Nuia spordisündmustel on Jaak oma meeskonnaga kohal ning panustab oma oskused nii korralduse
ja sekretariaadi töösse. Traditsioonilised üritused on Mulgi
valla MV ujumises, 3.-8.aastaste laste kergejõustikupäev,
triatloni ja pikamaa ujumise etapid. Lisaks kohalikule spordielu elavdamisele on Jaak abis maakonna koolispordi ja
liikumisharrastus ürituste läbiviimisel. Mitte kunagi ei kuule Jaagu suust ütlusi, et ei saa või ei ole võimalik. Alati leitakse koos lahendus ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
Võrumaa – Anti Saarepuu
Endine tippsuusataja jagab alates 2019. a suvest end Haanja puhke- ja
spordikeskuse juhi ning suusatreeneri ametikohtade vahel. Eelmisel imelisel ja lumerohkel talvel pakkus ta koos oma meeskonnaga ülimõnusaid
radu tuhandetele suusasõpradele, panustades lumetootmisesse ja rajatöödesse loetamatul kogusel töö- ja ka öötunde. Igapäevaselt meelitati
kohale suusatajaid lähedalt ja kaugelt.
Anti töö Haanjas ei piirdu aga vaid lume perioodiga – tema suurimaks
tööülesandeks on olnud lõpule viia suurprojekt “Haanja Puhke- ja Spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks”.
Põhitööle lisaks tegeleb Anti suusatreenerina Antsla valla lastele ja noortele ning Võru Suusaklubi täiskasvanud
harrastajate seltskonnale.

Aasta piirkondlik spordisündmus
Harjumaa − Kose Triatlon
Kose Triatlon on aastast-aastasse toimuv triatloni
võistlus, mis viimased aastad kuulunud ka Eesti Karikavõistluste programmi. Tegemist on 1988. aastal
alguse saanud ja siiani järjepidevalt toimuva võistlusega, mis tänavu toimus juba 33 korda. olles seega
kõige pikaealisema staažiga triatlonivõistluseks Eestis. 2021. aastal osales võistlustel 171 spordisõpra.
Võistluse korraldaja ja traditsiooni hoidja on Toomas Kutsar.

Hiiumaa − Hiiumaa Spordikeskuse
avamine
2021. aastal jõudnud kätte kauaoodatud hetk - Hiiumaa spordikeskuse avamisega algab uus ajastu Hiiumaa spordis. Hiiumaa
spordikeskus on kolmekorruseline ja 6000 ruutmeetril: majas
on täismõõtmetes korvpalliväljak ning kolme väljakuga tennisehall. Kasutada saab kaasaegset jõusaali, kergejõustikuala,
osaleda rühmatreeningutes ja harrastada sisetingimustes
jooksutrenni 60 meetrisel rajal. Lisaks on hoones koha leidnud
noortekeskus, spordilaagreid ja võistlejaid majutav hostel ning
helistuudio. Spordikeskuse juures on valmimas välialad: kunstmurukattega täismõõtmetes jalgpalliväljak, korvpalli ja
võrkpalli väliväljakud, skatepark, kiiged ja mänguväljak.

Ida-Virumaa − Toila
võistlussari noortele
Korraldaja: Toila valla Spordi-ja kultuurikeskus,
Andrus Lehismets. 2021. a toimus Toila vallas
omapärane võistlussari noortele, mille eesmärk
oli pakkuda võistluskogemust, tekitada huvi
spordi vastu ja õpetada hea sportimise printsiipe. Võistlussarja kavas olid: rattaralli Vokas,
orienteerumine Kohtla-Nõmmel, ekstreemsport
Toila pumtrackil, purjetamine Toila sadamas ja
jooksmine Toila pargis. Juuni esimestel päevadel rattaralliga alustanud sari jätkus läbi suve ning lõppes augustis
jooksuvõistlusega Toila pargis. Võisteldi 5 vanuseklassis, eraldi arvestus poistele ja tüdrukutele. Sarjast võttis osa 108
noort spordihuvilist. Toila noorte võistlussari oli üks kuuest projektist, mis sai rahastuse Swedbanki noorte liikumis- ja
spordiprogrammist.

Jõgevamaa −
V Vooremaa Poolmaraton
Korraldaja: Jõgevamaa Spordiliit Kalju. Juba viiendat korda
toimunud Vooremaa Poolmaraton sai alguse Kultuuriselts
Vanaveski poolt Jõgeva alevikus korraldatud Viie Silla Jooksust. Kohalik jooksurahvas tundis 3,2-kilomeetrise distantsi
kõrval aga puudust pikemast proovilepanekust, nii otsustatigi 2017. a korraldada samal ajal Vooremaa Poolmaraton.
Eesmärk oli teha huvitav rada, mida oleks nauditav joosta.
Osalejate tagasiside põhjal on see ka igati õnnestunud.
Sügisestes värvides Vooremaal kulgevat trassi on peetud ka kauneimaks Eestis. Samas, kui suuta ilu silmitsemisega piiri pidada, võimaldab huvitav rada joosta suhteliselt kiireid aegu. 2021. aastal võitis Ibrahim Mukunga ajaga
1:09:32. Start antakse Kuremaa lossi trepi eest. Rada kulgeb mööda Kuremaa järvest, vanast tuuleveskist, läbi terviseradade jõutakse Laiuse kiriku ning Vooremaa kõrgeima tipu - Laiuse vooreni.Midagi on vaadata igal sammul,
tähelepanuväärsed kohad on läbi raja ka tähistatud. Lisaks juba eelnimetatutele möödutakse Eesti külmarekordi
mõõtmiskohast ning armastatud luuletaja Betti Alveri majamuuseumist. Võiks öelda, et jooks kulgeb lausa ühe mõisniku juurest teiseni – osalejad saabuvad finišisse läbi Jõgeva mõisahoonete kompleksi ja üle Pedja jõe. Medalid
riputatakse finišeerijatele kaela Eesti Taimekasvatuse Instituudi peamaja juures, kus asub ka võistluskeskus.
Kogu korraldustiim on pärit siitsamast, n-ö jooksuraja äärest.

Järvamaa − III Järvamaa
Järvede jooksud
Liikumissarja “Järvamaa liigub” III Järvamaa
järvede jooksud 2021” toimus 12 jooksu Järvamaa erinevate järvede ümber, distantsid olid
alates 800 meetrist kuni 6 km-ni. Kõige osavõtu
rohkemad olid Käravete, Preediku, Väätsa ja
Türi järve jooksud. Arvestust peetakse kaheksas erinevas vanuseklassis.

Läänemaa − Haapsalu discgolfi
raja nädalamängud
Haapsalu suviste nädalamängude sari kestis mai algusest
novembri keskpaigani uuel, Haapsalu 18 korviga pargis.
Keskmiselt osales igal nädalamängul 35 mängijat, koos sai
käidud 9 nädalat. Korraldas Haapsalu discgolfi klubi, Tanel
Valgre.
Klubi aktivistid esitasid ettepaneku 2022 Haapsalu linna
kaasavasse eelarvesse Paralepa discgolfi pargi rajamiseks,
mis ka suure edumaaga võitis.

Lääne-Virumaa −
Grossi Toidukaubad Viru Ralli 2021
Lääne-Virumaa kiired teed ning hinnatud ralli korraldajad tõid
ka sel aastal autoralli koorekihi Virumaa teedele. Madis Hallingu ja Andres Otsa meeskond on väärikalt jätkanud traditsiooni
ning korraldasid septembris väga edukalt Grossi Toidukaubad
Viru ralli. Kokku kaheksal kiiruskatsel Viru-Nigula ja Vinni valla
teedel pakuti maakonna ja Eesti rallifännidele väga võimsaid
emotsioone. Sõitjate tagasiside oli väga positiivne ning jätkuvalt on Viru ralli üks sõitjate lemmik.

Põlvamaa − Põlva CUP
2021 meeste käsipallis
Käsipalliturniiri Põlva Cup 2021 võit jäi koju!
20.-22. augustini Mesikäpa hallis toimunud
turniiri paremusjärjestus: 1. Põlva Serviti, 2.
Universitet Lesgafta-Neva St. Peterburg, 3.
Vilnius VHC Šviesa, 4. Klaipeda Dragunas, 5.
SK Tapa/N.R. Energy.
“Turniiri korraldusliku poole pealt saime
igati hästi hakkama,” märgib peatreener
Kalmer Musting. “Külalismeeskonnad jäid nii
korraldusliku kui ka sportliku tasemega rahule.” Samuti hindas ta meeskonna mängupilti positiivselt: “Põlva võistkond
tegutses meeskondlikult. Head meelt teeb see, et oleme hooajaeelsetel turniiridel suutnud üksteisemõistmist palliplatsil mäng-mängult parandada.”
Põlva Serviti koosseisu kuulusid: Jürgen Lepasson, Sander Sarapuu, Markel Veiko, Kristjan Muuga, Henri Sillaste,
Tõnis Kase, Mathias Rebane, Robin Oberg, Eston Varusk, Indrek Neeme, Anatolii Chezlov, Arturs Meikšans, Hendrik
Varul, Ülljo Pihus, Henri Hiiend, Carl-Eric Uibo, Otto Karl Kont. Võistkonna treenerid Kalmer Musting ja Rein Suvi,
füsioterapeut Anu Raag.

Pärnumaa −
RMK Pärnumaa
orienteerumisneljapäevakud
Orienteerumine on viidud Pärnumaal täiesti uuele tasemele.
2021. a toimus 19 päevakut planeeritud 26-st Pärnu linnas ja
maakonnas. Vaatamata keerulisele ajale, on hoitud orienteerumise traditsiooni Pärnumaal. Keskmiselt osales päevakul 105 sportlast-harrastajat. Kokku 344 erinevat sportlast-harrastajat ja tehti 2416 starti. Orienteerumisklubi West
korraldas 50. aastat orienteerumispäevakuid. Umbes 5 aastat tagasi oldi esimesed, kes hakkasid pakkuma online-tulemusi, ehk siis kui osaleja lõpetas ja sai tulemuse, oli see internetis nähtav. Teine hea näide on rajameistri haagis.
Esimene selline välja ehitatud Eestis – osadel on/olid lihtsalt kastid. Samuti pakuvad osalejate elektroonilist registreerimist SI-pulga alusel ja online elektroonilist stardi ja finiši läbimise fikseerimist (OK WEST poolt arendatud).

Raplamaa − Raplamaa discgolfi
teisipäevakud
Kui rahvas mõtleb tavalist teisipäeva õhtusse veeretada, siis discgolfi
teisipäevakul pea sadakond huvilist lennutavad kettaid korvi, kes täpsemalt viskab saab auhinna, kes ühe viskega tabab, saab eriauhinna.
Peakorraldaja on Alar Lepikult.

Saaremaa − “Liise Jooks”
Ruhnu saarel
Korraldaja: OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel. Tänavu
toimus Liise jooks juba 4. korda. Jooks algab
reedese Ruhnu sõiduga ning lõpeb pühapäeval.
Kolm tegusat päeva on sisustatud spordi, laupäevaõhtuse simmani, talgutega Ruhnu saarel
ja saart tutvustavate ekskursioonidega.
Jooksu valikus on maraton 42,195 km, poolmaraton 21,1 km, 10,9 km, lastejooks 2 km ja mudilastejooks 800m. Rajad kulgevad üle heinamaade, läbi metsade,
mööda külateid ja randa. Tänu Ruhnu väga mitmekesisele loodusele on rajad huvitavad oma tõusude ja langustega
ning parajalt rasked.
Kõike seda juhivad kaks Ruhnu saare naist: Luise-Maria Jõers ja Jane Jaanus.

Tartumaa − Elva
Südaööjooks
Korraldaja: Marek Pihlak. Elva Südaööjooksu on ellu kutsunud, et propageerida liikumisharrastust ja tervisesporti, tuua rohkem
inimesi enda tervise nimel liikuma ning liita
kogukonda sportlikus võtmes. Elva tänavatel
18.06.2021. toimunud jooksul osales kokku
1033 jooksjat. Kavas oli kaks lastejooksu,
põhidistants 10 km jooks ja kepikõnd, lisaks
oli võimalus osaleda viruaaljooksul ja saada
osalejamedal koju postiga. 2019 aasta jooksu medal valiti kõige ilusamaks väikeste jooksude medaliks!
Elva Südaööjooksul on ka heategevuslik eesmärk, eelnevatel aastatel on osalustasudest toetatud TÜ Kliinikumi
Lastefondi, kokku 4428.- euroga.

Valgamaa − VII Tõrva
RattaÖÖ
Tõrva RattaÖÖ, mis on läbi aastate olnud populaarne ja erineva vanusega rattasõprade lemmik liikumisüritus toimus ka tänavu .See on see
miski mis kõnetab nii noori kui vanemaid, tuues
rattasõbrad kokku hilisõhtuseks ühiseks rattasõiduks. Igal aastal on erilisest rattasõidust osalema
tulnud üha enam rattureid, tänavu taas uus osalejate rekord- 272 ratturit. Lisaks Tõrva valla ratturitele võib nimekirjadest leida nii Tallinna, Saaremaa, Viljandi, Tartu, Võru ja Pärnu, rääkimata ümberkaudsete valdade
rattasõpradest. Ühine rattasõit viib hilistel õhtutundidel ja hämaruses ratturid Tõrva tänavatele, valla teedele ja Tõrva
Terviseraja lõikudele. Kokku sõidetakse ca 12 km pikkune rattaring, kus vahepeal on peatused põnevate paikade tutvustamiseks, õhtuhämaruses paistavad ka tuntud kohad teisiti ja loodus on miskit laadi eriline. Tänavu lisas müstikat
eriline täiskuu ja vahva kohtumine kitseperega, kes einestas teeäärsel põllul ja vaatas rattureid suure huviga.

Viljandimaa − XV Sakala
Mängud
Korraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Ilmar Kütt.
Esimest korda korraldati Viljandimaal ”Sakala
Mänge” 1939. aastal. Sakala Mängudele on kutsutud osalema kõik Viljandimaa omavalitsused ning
ajaloolise Sakalamaa koosseisu kuuluvaid omavalitsusi. Septembri alguses toimunud mängudel
osalesid Viljandi linna, Viljandi valla, Mulgi valla,
Põhja-Sakala valla, Tõrva valla ja Põltsamaa valla
võistkonnad. Kokku võisteldi 11 spordialal ning sportlikku tegevust jagus igale vanusele.

Võrumaa − 4. Haanja
Rahvatriatlon
Korraldaja: MTÜ Haanja Suusaklubi, peakorraldaja Aare Eiche. Juba 4. korda toimunud võistlus
kutsuti nelja aasta eest ellu, et triatlonikogemuse
saaks igaüks, kes seda vähegi soovib. Ka need,
kellel pole tippvarustust, vaid oskus ujuda, rattaga sõita ning jaksu veel seejärel joosta. Osalejaskonna moodustavad seega nii algajad kui ka suvist mõnusat katsumust nautivad tipptriatleedid, nii väikesed lapsed
kui väärikas eas sportlased. Nagu triatlonidel tavaks toimus ka Haanjas võistkonnavõitlus, iga võistkonnaliige läbis
vaid oma ala. Tulemuse saida 71 individuaalvõistejat ning 14 võistkonda, protokollist leiab ka selliste spordikuulsuste
nimed nagu Kregor Zirk ja Raul Olle. Korraldajad nägid palju vaeva, et karmistunud piirangutele vaatamata võistlus
väärikalt toimuda saaks, kutsudes edukalt kampa hulgaliselt väärikaid toetajaid ning koostööpartnereid. Haanja pakkus omalt poolt mõnusat ja maalilist võistlusmaastikku Vaskna järves ja selle ümbruses. 4. Haanja Rahvatriatlon oli ka
heategevusliku maiguga, sest pool osavõtutasudest läks MTÜ-le Peipsiääre Järvepääste paaditreileri ostu toetuseks.

Aasta tegijad 2020
Aasta noortetreener

Harjumaa − Ellen Liik
Rae Huvialakool/Rae Spordikooli võrkpalli meistertreener.
Ellen Liik on võrkpallitreener, keda on tunnustatud paljude aunimetustega ja pärjatud erinevate tiitlitega. Viimased neli aastat on Ellen
Liik keskendunud aga Rae Spordikoolis noorvõrkpallurite, peamiselt tüdrukute, treenimisele. Ise on ta öelnud: „Soovisin lõpetuseks
veel ühe noorte grupi tehniliselt korrektselt mängima õpetada. Tahan näha, kaugele nad jõuavad.“
Tulemuste üle ei saa kurta. Tüdrukud on jõudnud medalivõitudeni nii Eesti Koolispordi Liidu kui ka Harju maakonna
ja Eestimaa Spordiliit Jõud võrkpallivõistlustel.

Hiiumaa − Anu Saue
Anu Saue treeningrühma noored võitsid tänavu Eesti MV-stel orienteerumises 10 erinevat medalit ja Eesti Koolispordiliidu MV-stel 3
medalit. Eesti orienteerumisliidu karikasarja hooaja kokkuvõttes
oli 6 tema õpilast esikuuikus. Anu juhendamisel osalesid noored
väga hästi suurvõistlustel Koprakarikas, Ilves-3, Suunto Games,
kus noored olid parimate hulgas. Eesti orienteerumise 2020. a
edetabelis on Eesti parimateks noororienteerujateks Anu õpilased
Marta Maripuu ja Maria Eller. Parimate hulgas on veel Herta Kesküla, Siiri Talts, Kustu Künnapas ja Helisa Tartu. Maria
Eller ja Kustu Künnapas osalesid Eesti noortekoondise ettevalmistuslaagrites.

Ida-Virumaa − Aleksandr Makarov
Aleksandr Makarov on kauaaegne Narva Paemurru Spordikooli
treener-pedagoog, kelle juhendamisel on saanud alguse paljude
noorte laskehuviliste sportlaskarjäär. Tema õpilased esindavad
Eesti laskesporti rahvusvahelisetel võistlustel ja on saavutanud
häid tulemusi Eesti meistrivõistlustel. 2020. aastal jõudsid Euroopa
meistrivõistlustele õhkrelvadest laskmises tema tänased andekad
õpilased Katrin Smirnova ja Anastassia Bobõleva. Eesti võistkonna
koosseisus saavutati 12. koht eelvõistlustel naiskondade arvestuses, Katrini parimaks individuaalseks kohaks samal
võistlusel oli 49. ja Anastassial 23. Neiud on Eesti meistrid juunioride võistlusklassis. Katrin on Eesti meister täiskasanute arvestuses ja karikavõistluste võitja püssiharjutuses.

Jõgevamaa − Piret Koll
Piret Koll on Jõgeva Põhikooli kergejõustikutreener. Korraldatud
võistlused: Jõgeva maakonna TV 10 olümpiastardi etapid, Jõgeva
väikelaste võistlus, Jõgeva tehniliste alade GP. Peakohtunik: Jõgeva maakonna noorte 4-võistlus, Jõgeva maakonna absoluutsed ja
veteranide meistrivõistlused, Jõgeva maakonna noorte sisemeistrivõistlused. Omab rahvuskategooria kohtuniku litsentsi. Jõgeva
Kergejõustikuklubi Harta juhatuse liige, Jõgevamaa Spordiliit Kalju
juhatuse liige. Eesti omavalitsuste suvemängude Jõgeva valla kergejõustikuvõistkonna komplekteerimine. Jõgeva
Põhikooli kergejõustikuvõistkonna juhendamine maakonna ja koolispordiliidu võistlustel.

Järvamaa − Otto Männa
Otto Männa on Türi Ujumisklubi ja Türi Spordiklubide Liidu ujumistreener. Ta on seda ametit pidanud vahelduva eduga, kuid
viimased 20 aastat Türi ujulas. Tema juhendamisel on ujumise algõpetust saanud mitmed sajad lapsed. Sellel aastal on väga häid
tulemusi ja rekordeid näidanud tema noored ujujad ning jõudnud
Eesti MV auhinnapoodiumile: Sandra Tänna, Henna Terehov, Mariette Villems. Otto on väga pühendunud treener, kes hoolib igast
oma õpilasest ja püüab anda endast kõik, et viia nende tulemused nii kaugele kui võimalik.

Läänemaa − Igor Nudelman
Igor Nudelman on Haapsalu tennisekooli treener. Olenemata vanusest ja tasemest, suudab Igor kõiki õpilasi üheselt võtta ja neid
motiveerida tennisega tegelema. Tema käe all treenivad õpilased
on väga edukad Läänemaal ning ka üle Eesti toimuvatel võistlustel
ning turniiridel. Ta on eeskujuks oma õpilastele võisteldes ka ise
erinevatel võistlustel ning alati on ta Läänemaal toimuvate tennisega seotud võistluste jms korraldamisega nõu ja jõuga abiks.

Lääne-Virumaa − Mikk Joorits
Mikk on treener Rakvere Spordikoolis ja kergejõustikuklubis ViKe
ning kehalise õpetaja Rakvere Reaalgümnaasiumis ja Lasila Põhikoolis. Varasemalt 10-võistlusega tegelenud sportlase juhendamisel treenitakse Lääne-Virumaal sportlasi alates 2006. aastast,
mil ta alustas Jaak Vettiku järeltulijana tööd Rakvere Reaalgümnaasiumis ja treeneritööd kergejõustikuklubis ViKe. Tänaseks on
tema esimesed väikesed õpilased, nagu 2001. a sündinud Robin
Sapar jõudnud täiskasvanute klassi. 45. Eesti omavalitsuste suvemängudel Paides jooksis Robin U-18 vanuseklassi
400m jooksus maakonna rekordiks 48,53 sek. Tema nimel on ka U-18 vanuseklassi 100m (10,82sek) ja 200m (aeg
21,55sek) maakonna rekordid. Samuti juhendab Mikk kaugushüppes 6.34m hüpanud Lishanna Ilvest.

Põlvamaa − Avo Jakovits
Avo on jalgpalliklubi Lootos juures tegutsenud noortetreenerina
aastast 2005. Avo puhul on tegemist äärmiselt kogenud, targa ja
omanäolise käekirjaga treeneriga, kes on suutnud jalgpalli muuta
huvitavaks sadadele noortele. Viieteistkümne aasta jooksul on Lootoses Avo käe alt sirgunud mitmed mängijad, kes jõudnud Eestis
tippklubidesse ja jätnud jälje meie jalgpalli ajaloosse. Tuntuimaks
neist on Erik Listmann (Nõmme Kalju FC koosseisus Eesti karikavõitja, esindanud Eesti U23, U21, U19, U17 ja U16 vanuseklasside noortekoondisi). Hetkel treenib Avo klubi U12 ja
U10 vanuseklassi võistkondi ja on tegev klubi lasteaiaprojektiga Jalgpalliaabits.

Pärnumaa − Toomas Heinla
Treener Toomas Heinla on oma hingestatud tegevuse ja
suure tööga toonud Pärnumaal käsipalli järjekordselt pildile. Oma treenitavatega on ta Jõud MV käsipallis meister (11võistkonna hulgas) 2020. Lisaks saavutasid Eesti
rannakäsipallis meistritiitli (12 võistkonna hulgas) 2020. Ja
suure triumfina veel Eesti karikavõitjad U16 vanuseklassis
(13 võistkonna seast) 2020. Pärnumaa on väga uhke Toomase üle.

Raplamaa − Mati Püü
Kui treener pallidega palliplatsile jõudis, ei olnud seal pallimänguks enam ruumi – lapsi oli liiga palju kogunenud ja et kõik
saaks mängus osaleda tuli platsi suuremaks teha. Selleks võeti
kasutusele ka staadionil vähe kasutatav jooksurada. Hea veel, et
staadioni ääristab kuusehekk, mis paneb lõplikud piirid paika. Kui
pall ikka heki taha lendab, on pall audis – see on kindel, lihtne
ja arusaadav reegel ainult küsimus jääb „kellest pall auti lendas“.
Ja nii on noorte jalgpallimäng Märjamaal Mati juhendamisel toimunud viimased veerand sajandit ja see jätkub.

Saaremaa − Mati Rüütel
Mati Rüütel on pikaajaliste kogemustega korvpallitreener Orissaare
Spordikoolis, seda juba 2001. aastast alates ning Muhu Põhikoolis
kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiringi juht. Tema juhendamisel
saavad algteadmisi korvpalli põhitõdedest arvukalt spordihuvilisi
noori IdaSaaremaal ja Muhus. Mati on üks MTÜ Orissaare Sport
eestvedajatest. Tal on pikaajaline kogemus korvpallilaagrite korraldajana ja läbiviijana. Mati on motiveeritud, kannatlik, sihikindel ja
hea autoriteet poistele, treener kellel jagub tahtmist ennast pidevalt treenerina koolitada ja täiendada. Õpilased Eesti
koondises käesoleval aastal: Tormi Joonatan Metsla ja koondise kandidaat Eke Rüütel.

Tartumaa − Geil Siim
Tema eestvedamisel on Ujumise Spordiklubi 2020 Eesti Triatloni
Liidu parim noorteklubi. Geili õpilased võitsid Eesti meistrivõistlustel duatlonis: 10 medalivõitu, triatlonis: 7 medalivõitu. Eesti karikasarja üldarvestuses: 15 karikat, ETL karikasarja üldarvestuses
(6+5+4) 9 karikat, NS “ UJU JA JOOKSE” üldarvestuses (3+4+2).

Valgamaa − Kalju Ojaste
Otepää valla spordiklubi Karupesa Team murdmaasuusatamise
treener. Kalju Ojaste õpilased võitsid eelmisel hooajal (8 Eesti
meistrivõistluste medalit). Parim õpilane Martin Himma saavutas
U23 MM-il kõrge 14. koha.

Viljandimaa − Priit Pihl
Priit on üle 10 aasta teinud tublit noortetööd. Tema praegune
parim õpilane Brit Martin kuulub omaealiste Euroopa paremikku.
Eesti üks paremaid noorte treenereid. Eesti tennise liidu U10 projektijuht. Panustab igapäevaselt Ott Ahoneni Tennisekooli toimimisse, mis sisuliselt õppetöö juht.

Võrumaa − Peep Lill
Kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlus on Võrus saanud uue
hingamise, kui kauaaegne treener avastas väga tublid tüdrukud,
kes koos oma vanematega lõid treenerile väga tugeva tugirühma.
Innustust said ka paljud poisid meie maakonna pisikeses maadlusringis. Treener on kogu keerulise aasta oma treeninggruppidele
suureks toeks ja treeningutele-võistlustele kaasavaks eestvedajaks olnud. Samuti said 20. septembril teoks EMSL Jõud meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, mida ilmselt Võrus pole ka kunagi olnudki.
Õpilaste tulemused paistavad juba ka silma, tüdrukuid on tervelt 5, neist tublim Sara Väljan karikasarja ”Nublust
Nabini” (kuni 15 a) üldvõitja, Eesti Laste KV üldvõitja, Eestimaa Spordiliit Jõud meister, Eesti naistemaadluse noortekoondise liige. Siim Sander Pindek Eesti kadettide MV III koht vabamaadluses.

Aasta kohaliku spordielu edendaja
Harjumaa – Jüri Voodla
Rahvaspordi edendaja Anija vallas. Kõrvemaa terviseradade ja
Presidendi matkaraja taastaja, kes tänaseni Kõrvemaa matka ja
suusaradade eest hoolitseb. Jüri on ka Eesti esimese maastikurattamaratoni korraldaja ning Tallinna Suusa- ja Rattamaratoni pikaajaline peakorraldaja. Jüri on ka Anija valla aukodanik ning teda on
autasustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Hiiumaa – Eda Tärk
Eda Tärk on oma ühiskondlikus korras tehtud tulemusliku tööga
oluliselt kaasa aidanud Hiiumaa spordi edendamisele. Hiiumaa
Orienteerujate Klubi presidendina on ta loonud hästi toimiva
orienteerumisspordi süsteemi ja 77 liikmega klubil on järjekindel
võistlussüsteem ning on saavutatud häid tulemusi. Tänavu toimus
20 neljapäevakut, kus keskmiselt oli stardis iga kord 67 huvilist.
Enim osalejaid oli Kärdlas.

Ida-Virumaa – Reinar Hallik
Reinar Hallik on endine tippkorvpallur, kes on võtnud südameasjaks korvpalli arendamise Ida-Virumaal. Tal on omanimeline
korvpallikool ja korvpalliakadeemia Iisaku Gümnaasiumis. Käesolevaks aastaks on kooli tegevus laienenud nii Jõhvi kui Narva.
Selle aasta sügisest võimaldas korvpallikool Viru vangla noortel
treenida tipptasemel treenerite juhendamisel. Septembrist alustas
Reinar Halliku eestvedamisel Iisaku Gümnaasiumis tööd tütarlaste
võrkpalliklass. Reinar Halliku korvpallkooli noored osalevad mitme võistkonnaga G4S vabariiklikus noorteliigas, kus
nopitakse järjest rohkem võidutulemusi. Korvpallikooli ja gümnaasiumi ühisvõistkond lööb edukalt kaasa Saku II liigas.

Jõgevamaa – Raul Soodla
Raul on jalgrattaklubi Vooremaa Centrum juhatuse liige. Kalevipoja rattamaratoni korraldamine 13 aastat, ümber Kuremaa järve
jooksu traditsiooni taastamine - 2020. a joosti 52. korda; Triatlon
Estonia esimene aasta Kuremaal; tervisespordisari „kaks teist
korda ümber Kuremaa järve“ sarja eestvedaja alates 2017. a; erinevate spordiürituste päevajuht – Valgehobusemäe rattamaraton,
Ülenurme rattapäev, EMV maanteesõidus, EMV maastikurattakrossis; Baltic Chain velotuuri etapi korraldamine Jõgevamaal.

Järvamaa – Taiga Laur
Taiga on viimased aastad olnud Järva vallas Imavere piirkonna
spordiedendaja, kehalise kasvatuse õpetaja, saalihoki eestvedaja, pallimängude ringi juhendaja. Taiga korraldada on Imaveres
korvpalli, saalihoki ja sulgpalli võistlused. Lisaks on ta veel maakonna Järvede jooksu sarja Eisterve järve jooksu ning detsembris
Päkapiku jooksu eesvedaja. Ta on alati nõus panustama sporti ja
inimestesse. Taiga on alati rõõmsameelne abivalmis ning lisaks
sporditegemise rõõmule heliseb Taigas veel luuletaja, laulukirjutaja ja muusiku hing.

Läänemaa – Mati Kallemets
Mati Kallemetsa väga järjekindlal eestvedamisel arendatakse
Palivere liikumisradade projekti. Tema eestvedamisel ja Palivere
discgolfi harrastajatega koostöös on valminud 27 korviga kettagolfi
rada (viimane 9 korvi 2020. a). Sel aastal sai valmis ka invatualett
ja rada invasportlastele.
2020. aastal on valmimas kunstlume tootmise süsteem.

Lääne-Virumaa – Vahur Leemets
Vahuri kohta võib öelda „mees nagu orkester“. Tema tegevus
spordimaastikul ulatub Kadrinast „Pariisini“ ja veel kaugemale laia
maailma. Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) tehnilise delegaadi ja
kohtunikuna töötamine on olnud pikaajaline tegevus.
Tema juhitav Huviklubi Nelson korraldab erinevatel aladel maakonna meistrivõistlusi ronimisest kuni rattasõiduni. Vahur on üks
Lääne-Virumaa jooksusarja algatajatest ja peakorraldaja – tema
eestvedamisel toimuvad suured suusatamise-, jooksu- ja jalgrattavõistlused üle vabariigi. Tema ettevõte Nelson Timing on paljude suurte spordiürituste ajavõtupartner.

Põlvamaa – Mai Nigul
Vastse-Kuuste Spordiklubi ”Känguru” president ja Vastse-Kuuste
Kooli korvpallitreener Mai Nigul on alati abivalmis, tore ja sõbralik kolleeg. Vastse-Kuuste kogukonna ja kooli erinevate spordivõistluste, mitmepäevaste suusa- ja jalgrattamatkade korraldamise eestvedaja. Organiseerib ja viib läbi iga-aastaseid noorte
korvpallurite suvelaagreid. Noorte arendamiseks otsib võimalusi
erinevatel võistlustel osalemiseks, suunab oma andekamaid õpilasi lähiümbruskonna võistkondade treeningutele
ja võistlustele. Noored usaldavad Maid ja saavad temalt abi ka treeninguväliste probleemide lahendamisel. Mai on
Vastse-Kuuste SK Känguru/COOP korvpallimeeskonna juhendaja ning nii maakonna meeste kui koolinoorte korvpallivõistluste korraldamisel hindamatu abijõud.

Pärnumaa – Margo Peters ja
discgolfiklubi Hole-in-One
Margo Peters on 2020. aastal olnud väga hea koostööpartner pea
igal Pärnumaa Spordiliidu poolt korraldataval üritusel. Lisaks oma
tihedale igapäevatööle Politsei- ja Piirivalveameti migratsioonijärelevalves veab ta 20-etapilist Pärnumaa nädalamängu discgolfis,
Pärnumaa 7-etapilist karikasarja ning veel ka talviseid ja suviseid
Pärnumaa meistrivõistlusi. Margo tuli koheselt kaasa ideega alustada kehalise kasvatuse õpetajatele discgolfi-alast koolitust ja õppekava väljatöötamist ning aitab vedada seda. Ta
lööb kaasa perespordipäevadel hea meelega ja käib välja uuenduslikke ideid, tuleb appi erinevatele mängudele discgolfi läbi viima ja seda kõike oma põhitöö kõrvalt. Pärnumaal on väga vedanud sellise discgolfi eestvedajaga nagu
Margo Peters.

Raplamaa – Kalju Kalda
Kalju Kalda on mitmekülgne ja aktiivne spordimees, kes asus Valtu
Spordimaja juhtima juba 1992. aastal ja teeb seda tänase päevani.
Spordimaja avamise aeg oli majanduslikult väga keeruline. Samal
ajal kui paljud spordimajad suleti, oli Kalju oludest hoolimata väga
sihikindel ja allaandmatu. Tema aktiivsel eestvedamisel ja organiseerimisel on Valtu Spordimaja arenenud meie regiooni üheks
mitmekülgsemaks sportimisvõimalustega keskuseks. Selle tunnistuseks on Eesti Olümpiakomitee teeneteplaat “Mitmekülgsete sportimisvõimalustega spordimaja 2017. aastal”. Kalju
tegeleb ka ise siiani erinevate spordialadega. Viimasel ajal saab kõige paremaid tulemusi esile tuua lauatennises.
Ta on üks ala suuremaid eestvedajaid Raplamaal, korraldades pikaaegset turniiri Valtu Spordimaja seeriavõistlus.
Võistlejana on tal lauatennises mitmeid säravaid medaleid, kaasa arvatud rahvusvahelisel tasandil. Ta on väga abivalmis ja ettevõtlik. Kalju suur panus kogukonna arengusse oli Kaerepere külaplatsi rajamine. Ta on Rapla Maakonna
Spordiliidu juhatuse liige ja staažikas Kehtna Vallavolikogu liige.

Saaremaa – Tarvo Pihlas
Tarvo Pihlase kohta võib öelda, et mees, kes jõuab. Ta on
aktiivne Kaarma piirkonna spordieluedendaja, pannes kokku võistkondi Saaremaa piirkonnamängudele ning ise ka
mõnda neist korraldades. Tarvo on ettevõtlik ja alati abivalmis. Tema korraldatud on Tõrise Triatlon, Saaremaa Kõva
Mehe Jooks/Kaarma Linnuse Jooks, Saare mk meistrivõistlused petankis ja mölkkys ning Saaremaa esimesed
lahtised meistrivõistlused, Saaremaa ja Hiiumaa maavõistluses. Tema korraldatud on veel 4-võistlus
(petank, mölkky, noolevise, mälumäng). Lühikese ajaga on jõudnud Saaremaale rajada spetsiaalse mölkky-väljaku ja sellega saanud õiguse korraldada nii Eesti kui ka Euroopa meistrivõistlused Saaremaal.
Tema edu võti on töökus.

Tartumaa – Toomas Rosenberg
Aastate pikkune töö spordiürituste korraldamisel. Võidukate võistkondade komplekteerimine omavalitsuste talimängudeks – võistkondlik 1. koht ja 2. koht 45. Eesti omavalitsuste 2. koht.
Algatanud vallas mitmeid osavõturohkeid liikumisüritusi.

Valgamaa – Valev Sisov
Valev on inimene, kes veab Lüllemäe ja Karula piirkonnas sporditegevusi juba pikemat aega. Kohapeal ei toimu ühtegi spordiüritust,
kus valev ei oleks ise korraldaja või võistlejana võistlemas. Lisaks
erinevate kohalike spordiürituste toimumisele panustab ta oma
aega ja pühendumist kohaliku spordielu edendamisele, ning noorte
liikumisele suunamisele.
Kui Lüllemäe teeninduskeskusesse valmis õhupüssi lasketiir
alustas Valev kohe noortele suunatud õhupüssi lasketreeningutega. Valev töötab Lüllemäe Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana, ning on oma kooli õpilasi suunanud ja transportinud erinevatele maakondlikele spordivõistlustele.
Ei leidu palju koolinoorte maakondlikke võistlusi, kus poleks osalemas ühtegi Lüllemäe Põhikooli õpilast või kooli
võistkonda.
Viljandimaa – Mati Adamson
Mati Adamson on väsimatu sporditöö korraldaja Põhja-Sakala vallas. Vallas toimuvad Lehola-Lembitu mängud, mis sellel aastal toimusid juba 47. korda. Mati omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja liikumisharrastuse edendamisele. Mati koordineerib vallas
ka noorsootööd ning korraldab nii noortelaagreid kui spordilaagreid
oma valla noortele.
Võrumaa – Ülle Rauk
Võru Spordiveteranide Koondise juhatuse esimees, kes võttis
südameasjaks korraldada Võrus Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu 53. spordimängud, 8.-9. augustil 2020. Kuigi need
suvemängud on väljakutse mistahes korraldajale, siis sellel aastal
osutus see eriti tõsiseks närvidemänguks just koroonapandeemia
pärast. Juba siis hakkas pandeemia taas pead tõstma ning arvestades osalejate kuulumist ka haiguse riskirühma, oli otsustamine
paljuski tema õlul. Kõik õnnestus ning Ülle julgust sellistes tingimustes spordimängud korraldada ongi soov tunnustada – spordimehelik mõtlemine on pool võitu!

Aasta piirkondlik spordisündmus

Harjumaa − XVII
Presidendi matk
Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Presidendirada. Tegemist on rahvaspordiüritusega,
mille korraldajaks on Spordiklubi Presidendirada, kus liikmeteks Anija vald, Tapa vald,
OÜ Jäneda Mõis ja Nelijärve Puhkekeskus.
Matka alguspunkt asub Aegviidu raudtee-

jaamas ja läbides Nelijärve Puhkekeskuse lõpeb Jäneda Mõisas.
Matk toimub alati Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisele järgneval laupäeval ning on muutunud piirkonna traditsiooniliseks tunnusürituseks. Lisaks suusasõidule on võimalik matkata nii jalgsi kui ka jalgratastel. Lisaks paljukordsele osalejale ja ürituse kauaaegsele patroonile president Arnold Rüütlile on viimastel aastatel matkaraja läbinud ka
matka praegune patroon president Kersti Kaljulaid.

Hiiumaa − Kärdla linna
XXX (virtuaal)jooks
Kärdla linna XXX (virtuaal) jooks 2020 – Koroonakevadel olid sunnitud võistluste korraldajad võistlused kas ära jätma või neid
korraldama uuel moel. Kärdla virtuaalse
linnajooksu käigus läbisid osalejad 1. mail
2020 ööpäeva jooksul joostes või kõndides endale sobival rajal ja ajal 5 kilomeetri pikkuse distantsi. Kärdla linna jooksust võttis osa 222 võistlejat ja distantsi läbijat. Osalejaid oli võistlusel nii Hiiumaalt kui väljapoolt Hiiumaad. Osalejad
olid rõõmsad, et jooksuvõistlus toimus olukorras, kus paljud võistlused jäeti ära.

Ida-Virumaa − Baltimaade
meistrivõistlused
discgolfis „Alutaguse
Open 2020”
24-26.07.2020 toimusid Alutagusel rahvusvaheline PDGA A-kategooria Baltimaade
meistrivõistlused Alutaguse Open 2020.
Üritusest võttis osa 176 võistlejat USA-st,
Prantsusmaalt, Soomest, Taanist, Austriast, Lätist. Leedust ja Eestist. Karmides ilmastikutingimustes toimunud ürituse toimumine nõudis pingutust nii osalejatelt kui korraldajatelt. Meistritiitleid jagati 8 divisjonis. Võistluse korraldaja oli
Alutaguse Eagle disc golfi klubi ja võistluste direktor Timo Juursalu.

Jõgevamaa − Avinurme
seebihokiturniir
MTÜ Seebihokiturniirid on loodud korraldamaks Eesti Seebihokiturniire. 2019. aastal
läbi viidud Eesti I Seebihokiturniir oli Avinurme kohalike saalihokineidude gümnaasiumiastme praktiliseks uurimistööks.
Turniir oli edukas ning inimeste positiivse
tagasiside ja suure huvi tõttu otsustati luua MTÜ ning tegevusega jätkata. Kuna Eestis oli tegemist esmakordse ettevõtmisega, siis polnud inimesed kindlad mängu ohutuses. Sellele vaatamata osales esimesel turniiril 8 võistkonda,
kes jäid päevaga väga rahule. Osales ka palju noorte võistkondi erinevatest Eesti paikadest. Kohalikku tiimi esindasid
samuti saalihokit mitte harrastavad koolinoored, kes leidsid sügisel tee saalihokitreeningutele. See näitab, et üritus on
kasulik nii sportlikkuse kui ettevõtlikkuse propageerimise seisukohast. Käesoleval aastal osales EESTI II SEEBIHOKITURNIIR-il juba üheksa naiskonda ja kümme meeskonda. 2021. aastal on oodata rohkemate võistkondade osalust,
kuna plaanis on turniiri veelgi laiendada.

Järvamaa − Väätsa
Ragn-Sells takistusjooks
Väätsa takistusjooks toimus 2020. a teist
korda ning eesmärk oli korraldada jooksusõpradele huvitav ja tore jooksupäev
looduses, kuid mitte lihtsalt kerge jooks,
vaid jooks takistustega, mis lisaksid jooksule vürtsi ja jooksjale uusi väljakutseid.
Võisteldi viies vanuseklassis ning ka võistkonnana kuhu kuulusid 2 meest ja 1 naine. Raja pikkus noorematele oli
2 km lihtsustatud variant ja teistele ligikaudu viie km rada kuhu oli seatud erineva iseloomuga takistusi: madala vee
takistus, kunstmuda, sein, roomamistakistus, kaablirull, rehvitunnel, kaldtee ületamine jne. Osalejaid kokku oli sellel
aastal kokku 106.

Läänemaa −
Maadlusvõistlus Martna
Matt
Juba 15 aastat on Martna Matt igal aastal
toonud üheks päevaks Läänemaa väiksesse Martna külla noored maadlejad üle
Eesti ning hoiab kindlat kohta ka Eesti
Maadlusliidu võistluskalendris. Veebruaris
juubelivõistlusel osales lausa rekordiliselt 90 poissi ja tüdrukut ( Läänemaalt, Tallinnast, Pärnust, Tartust, Saaremaalt
ja Jõgevalt). Martna Mati korraldamisse on igal aastal Tiidu eestvedamisel kaasatud ka kohalik kogukond – võistlus on
saanud teoks tänu ettevõtjate, omavalitsuse, kooli ja eraisikute toel.
Martna Matt on järjepidevalt 15 aastat suutnud ühte väikesesse maakonna kohta tuua tipptasemel sporti ning teinud
seda oma traditsioonidele ja väärtustele kindlaks jäädes – andes kõige väiksematele spordihuvilistele eduelamuse.

Lääne-Virumaa −
36. Eesti omavalitsuste
talimängud
Viru-Nigula vallavalitsuse meeskond korraldas väga edukalt 36. EOV talimängud. Julged otsused suusaalade osas ning koostöö
erinevate omavalitsustega näitas mängude
peakohtunikuna tegutsenud Viru-Nigula vallavalitsuse spordijuhi Ainar Sepniku külma närvi ning tugevat koostöövalmidust. Mitmed alad planeeriti juba esialgse
plaani järgi läbi viia naaberomavalitsustes, mis loob eeldused mängude korraldamiseks ka väiksematele omavalitsustele nagu Viru-Nigula vald. Talimängudel osales ligi 1400 sportlast.

Põlvamaa − Dartsisari
Laheda nädalamäng
Laheda Spordiklubis visati esimesed nooled
märklauda 2016. sügisel. Esimesel aastal
oli huvilisi 4-5 meest. Esimesed näidisvõistlused toimusid Põlvamaa Talimängude raames 2017. märtsis. Järgnesid klubisisesed
sariüritused.
2018. a otsustati hakata noolemänguga veidi tõsisemalt tegelema ja astuti ka Eesti Dartsiliidu liikmeks (täna kuulub
sinna 11 klubi). Sellest hetkest sai alguse ka ametlik nädalamängude sari – Laheda Nädalamäng (ametlik nädalamäng
annab ka reitingupunkte). Eestis omavad reitingut ca 350 noolemängijat. Meie klubi parim noolemees kuulub selle
ala tippu. Hetkel on Riho Vaikmäe TOP 5 mängija. Esimesel hooajal 2018/2019 osales Laheda Nädalamängu sarjas
ca 30 noolemängijat ja teisel 2019/2020 hooajal ca 40. Mõlemal hooajal kuulutati sarja võitjaks Riho Vaikmäe. Praeguseks on Laheda spordiklubis ametlikult 15 nooleviskajat. Eestis huvi ala vastu aina kasvab, mängijaid ja klubisid
tekib juurde iga päevaga.

Pärnumaa −
Pärnu Klubi Tervisesport
36. Aastajooks
Vaatamata väga raskele aastale, korraldas
töötahet täis Saima Rand koos peakohtunik
Priit Neemega suurepäraselt ja osalejate
rohke aastajooksu sarja. Muidu 16 etapist
koosnev ja Pärnus toimuv jooksusari viidi
läbi sel raskel aastal 9 etapilisena. Sari toob huvilised Niidu parki, kus on kavas 1500 meetri distants. Suve saabudes
kolitakse plaažile ning sealt edasi, sügise poole, juba Reiu-Raeküla männikusse. Lisaks etappide parimate väljaselgitamisele peetakse arvestust ka sarja osas. Võistluste kauaaegne kohtunik Priit Neeme arvas, et rohkem kui 30
aasta jooksul on sarjast läbi käinud kümneid tuhandeid inimesi. “Alustasime tegevust 1985. aastal ning keskmiselt on
aastas läbi käinud 2000-2500 huvilist. Nii võiks tuletada, et osaluskordi on ajapikku kogunenud rohkem kui 75 tuhat”,
lausus Neeme.

Raplamaa − Raplamaa
lauatennise
seeriavõistlus
Raplamaa lauatennise seeriavõistlused on
veidi vanemad kui Eesti Vabariigi taasloomine.
Seitse seeriavõistlust viiakse läbi viies
erinevas kandis: Järvakandis, Kaereperes,
Alus, Märjamaal ja Kohilas. Alustatakse novembris ja lõpetatakse aprillis. Osalejate arv on kuni 100 meest-naist.
Üks seeriavõistluse peakorraldaja ja mängija Kalju Kalda kuulus ütlus on „Ise korraldan ja ise võidan“.

Saaremaa − Rähni
nädalamängud 2020
Rähnide Nädalamängud on juba
4-aastane projekt, mis sai alguse
2016. aastal ja toimub kevadest sügiseni. Grupp, keda ühendas huvi
discgolfi vastu, tegid MTÜ ja ehitasid
esimese 10-korviga raja Karujärvele 2016. aastal, mille tulemusena on tänaseks päevaks Saaremaale rajatud üle
kümne kettagolfipargi. Aastas oma 20 mänguga on äratanud huvi harrastajate seas ja toonud ala juurde palju erinevas vanuses inimesi. Võistlusmängud toimuvad üle Saare maakonna erinevatel kettagolfiradadel. Edu ja jaksu
vedamiseks Rähnid!

Tartumaa − Rally Estonia
WRC etapp
Rally Estonia oli esmakordselt Eestis toimuv
FIA WRC autoralli maailmameistrivõistluste
etapp, mis sõideti 4.-6. septembril Tartu,
Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel.

Valgamaa − XXI Jaan
Lattiku mälestusjooks ja
-kõnd “Teejuht 2020”
Lüllemäel toimus järjekorras juba 21. Jaan
Lattiku mälestusjooks ja -kõnd. Osaleda
said nii teatevõistluse võistkonnad kui ka individuaalsed jooksaja-kõndijad. Teatejooksu
võistkonda kuulub kaheksa 7–18-aastast
noort. Jooks ja kõnd toimub Jaan Lattiku ühe tuntuima noortejutu “Teejuht” jälgedes. Vastavalt jutule kulgeb rada Jaan
Lattiku sünnitalu Mäkiste teeotsas asuva mälestuskivi juurest Karula vana kiriku juurde. Raja pikkus on 5,5 km, millel
asub seitse kontrollpunkti, kus toimub teatevõistkondade teatevahetus. Jaan Lattik oli Eesti Vabariigi haridusminister
1925.-1927 ja välisminister 1928.-1931.

Viljandimaa − 73. laste
Paala järve jooks
Viljandi Paala järve jooks toimub kaks korda
aastas ning jooksul osalevad noored vanuses 6-12.aastat.
Kevadel ja sügisel toimuval jooksul osaleb
kokku peaaegu 1100 noort üle Eesti.

Võrumaa − Lõuna-Eesti
ralli
Ka selle spordivõistluse korraldus oli suure
löögi all, nagu sellel aastal kõikide teistega,
koroonast lähtuvalt. Küll oli selle spordiürituse suur võit see, et jäi vahetult WRC etapi
ette ning kõik maailmakuulused olid ka meie
rallil kohal. Samas jäeti ettevaatusabinõuna
ära Võru linna traditsiooniline kiiruskatse, mis asendati ralliautode ja -sõitjate paraadiga läbi linna ning, mis oli vägagi
rohke pealtvaatajate meluga. Õnneks midagi hullu ei juhtunud, nagu ka kõikide õues toimunud spordiüritustega kui
koroona levima ei hakanud.
Selline ralli oli väga paljudele rallisõpradele suureks rõõmuks ning leevendas sedas olukorda, kus pealtvaatajaid
tegelikult kiiruskatsetele ei lubatud. Samuti on tagasiside sportlastelt, et sellised vinged teed meil Võrumaal ikka on,
mis ka maailmatasemel tippsõitjatele adrenaliinirikkaid emotsioone pakkuda suudavad.

Eestimaa Spordiliidu Jõud

2022. aasta spordikalender
KOMPLEKSVÕISTLUSED
Aeg
Koht		
Spordiliit
4.-6. märts
Ida-Virumaa	Ida-Virumaa
murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, ujumine, juhtide võistlus,
suusaorienteerumine, laskesuusatamine, jäähoki, suusahüpped,
kiiruisutamine, kreeka-rooma maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus,
motokross, õhkrelvadest laskmine, mälumäng, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe.		

14. Eestimaa talimängud

Eelturniirid meeste korvpallis
22.-23. jaanuar
			

kohtadel

18. Eesti omavalitsusjuhtide
talvine mitmevõistlus

9.-10. veebruar
Järva vald
Järvamaa
(vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed, endised juhid)			
			

47. Eesti omavalitsuste
suvemängud

9.-10. juuli
Kääriku, Otepää Valgamaa
kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, meeste korvpall 3x3,
naiste korvpall 3x3, jalgrattakross, orienteerumine, petank, tennis,
köievedu, mälumäng, kettagolf, trikitõukeratta võistlus,
juhtide võistlus, spordijuhtide võistlus.			

27. Eesti omavalitsusjuhtide
suvine mitmevõistlus

20.-21. juuli
Kanepi vald	Põlvamaa
(vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed, endised juhid)			
		

SPORDIALADE VÕISTLUSED

Jõud meistrivõistlused judos
oktoober
Tartu
Jõud meistrivõistlused kabes 		
Jõgeva
Jõud meistrivõistlused kergejõustikus			
Jõud meistrivõistlused kettagolfis    25. september
Järva-Jaani
Jõud mv noormeeste käsipallis

Tartumaa

(2008. a ja nooremad)

Põlvamaa

16.-17. aprill

Põlva

Jõud meistrivõistlused meeste
käsipallis			
Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis
2023, I etapp (2009.a ja nooremad)
2022 IV kvartal		

Jõgevamaa
Järvamaa

Jõud meistrivõistlused laskmises
21.-22. mai
Jõud meistrivõistlused jahilaskmises
(compak sporting)
august
Jõud meistrivõistlused lauamängude
mitmevõistluses
6. veebruar
Jõud meistrivõistlused lauatennises 6. veebruar
Jõud noorte meistrivõistlused
lauatennises
13. märts
Jõud meistrivõistlused kiirmales
Jõud meistrivõistlused novuse
üksikmängus
veebruar
Jõud meistrivõistlused novuse
paarismängus
61. Jüriöö teatejooks
23. aprill
Jõud meistrivõistlused petangis
Jõud meistrivõistlused sangpommi
võistluses
Jõud võistkondlikud meistrivõistlused
sulgpallis
26. märts
Jõud meistrivõistlused sumos
Jõud noorte meistrivõistlused
tennise paarismängus
juuli
Jõud meistrivõistlused tõstmises
Jõud noorte meistrivõistlused
võrkpallis (tüdrukud 2008 ja nooremad) oktoober
Jõud noorte meistrivõistlused
võrkpallis (poisid 2008 ja nooremad)
oktoober
			
ÜRITUSED, SEMINARID

Elva

Tartumaa

Elva

Tartumaa

Kaerepere	Raplamaa
Haapsalu	Läänemaa
Aseri
Elva

Lääne-Virumaa
Tartumaa

Raasiku

Harjumaa

Raasiku
Kärdla
Uuskalda

Harjumaa
Hiiumaa
Läänemaa

Jõgeva

Jõgevamaa

Nõo
Lihula

Tartumaa
Pärnumaa

Haapsalu
Abja-Paluoja

	Läänemaa
Viljandimaa

Pärnu

Pärnumaa

Kõrveküla

Tartumaa

		

EMSL Jõud kevadseminar
12.-13. aprill
EMSL Jõud üldkogu
mai
54. Jõud suveseminar
3.-4. august
EMSL Jõud sügisseminar
16.-17. november
Jõud spordiaasta lõpetamine
10. detsember
			
MUUD SÜNDMUSED

Kuressaare
Tallinn
Valgemetsa
Taagepera mõis
Pärnu

MOVE Week 2022
European Mile
KALEV-TUL-JÕUD
kreeka-rooma maadluses		
Euroopa spordinädal 2022

kohtadel	ISCA
kohtadel	ISCA, JÕUD

30. mai-5. juuni

Saaremaa
EMSL Jõud
Põlvamaa
Valgamaa
Pärnumaa

ESS Kalev
23.-30. september kohtadel	EOK, ÜSK

14. Eestimaa talimängud
Ida-Virumaa, 4.-6. märts 2022

▫
▫
▫
▫

Eestimaa talimängud toimuvad iga 4 aasta järel.
Eestimaa talimängud toimuvad EOK egiidi all.
14. Eestimaa talimängudega tähistame spordiliidu Jõud 75. aastapäeva.
Eestimaa talimängud on Baltimaade suurim talispordifestival, kuhu oodatakse
üle 3000 osaleja.
▫ Talimängud on rahvusvahelised ja avatud kõigile.
▫ Talimängudel osalevad Eesti maakondade, linnade ja valdade võistkonnad.
▫ Kõige sportlikumad maakonnad ja omavalitsused selguvad võisteldes 22 spordialal.
▫ Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
▪ parimad maakonnad kahes grupis – üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku
▪ parimad linnad
▪ parimad vallad kahes grupis – üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku
▫ 14. Eestimaa talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu, Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Ida-Virumaa Spordiliiduga.
▫ Registreerimise, toitlustamise ja koolimajutuse tähtaeg on 21. veebruar 2022. a.

Tähtsad kuupäevad:
10. jaanuar 2022 – registreerimine meeste korvpalli eelturniirideks
31. jaanuar 2022 – välisvõistlejate registreerimine
21. veebruar 2022 – võistlejate registreerimine, toitlustamise ja koolimajutuse tellimine
Osavõtumaks – 12 eurot inimese kohta igal spordialal va motokross
Eestimaa päike tõuseb Ida-Virumaalt.
Ootame kõiki talimängudele!
Juhend ja info: www.joud.ee
Lisainfot saab maakondade spordiliitudest ja Eestimaa Spordiliidust Jõud.
Eestimaa Spordiliit Jõud, Toompuiestee 21, 10137 Tallinn, Tel 6622650, emsl@joud.ee

14. Eestimaa talimängude ajakava

REEDE, 4. märts 2022
14:00-17:00
14:30
15:00
15:00
15:00

Esindajatele materjalide jagamine
Suusaalade avamine
Murdmaasuusatamine,
teatevõistlus
Meeste korvpall
Jäähoki

Jõhvi spordihall
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus
Jõhvi
Narva, Kohtla-Järve

LAUPÄEV, 5. märts 2022
9:00-12:00
9:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Esindajatele materjalide jagamine
Meeste korvpall
Jäähoki
Mäesuusatamine, mäesuusk
Motokross
Naiste korvpall
Suusahüpped
Lauatennis
Male
Kabe
Murdmaasuusaatamine,
individuaalvõistlus
Õhkrelvadest laskmine
Meeste võrkpall		
Naiste võrkpall
Kiiruisutamine
Ujumine
Kreeka-rooma, vabamaadlus,
naistemaadlus
Mälumäng
Kirvevise

Jõhvi spordihall
Jõhvi spordihall, Kohtla-Järve
Narva, Kohtla-Järve
Kiviõli Seikluskeskus
Adrenalin Arena
Jõhvi, Mäetaguse
Apteekrimägi, Otepää
Voka Spordihoone
Jõhvi
Jõhvi
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus
Narva lasketiir
Narva
Sillamäe, Sinimäe
Tallinna Härma staadion
Kohtla-Järve
Kohtla-Järve SK kergejõustikuhall
Jõhvi
Mäetaguse kirveviskehall

15:00
15:00
18:00
19:30
20:00
20:45
21:00

Suusaorienteerumine, sprint
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus
Juhtide võistlus
Jõhvi spordihall
Korvpall
Eesti juhid vs kohalikud juhid
Jõhvi spordihall
Rongkäik
Jõhvi keskväljakult
Talimängude avamine
Jõhvi muusikaväljak
Talimängude vastuvõtt – kutsetega Jõhvi Kontserdimaja
Talimängude pidu
Jõhvi Kontserdimaja

PÜHAPÄEV, 6. märts 2022
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:30
11:00
12:00
14:00
16:00

Meeste korvpall
Naiste korvpall
Lauatennis
Male
Kabe
Jäähoki
Meeste võrkpall
Naiste võrkpall
Mäesuusatamine, lumelaud
Suusaorienteerumine, lühirada
Laskesuusatamine
Korvpalli finaalid
Talimängude lõpetamine

Jõhvi, Kohtla-Järve
Jõhvi, Mäetaguse
Voka Spordihoone
Jõhvi
Jõhvi
Narva, Kohtla-Järve
Narva
Sillamäe, Sinimäe
Kiviõli Seikluskeskus
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus
Narva Äkke Spordikeskus
Jõhvi spordihall
Jõhvi spordihall

