EKVA tegevuse aastaaruanne 2013
EKVA tegevuse 2013.a. võib kokku võtta ühte lausesse. EKVA tegevus jätkus.
Meie eelmisel aastal valitud juhatus oli 10-liikmeline: president Lembit Talpsepp,
asepresident Jürgen Lamp, EKVA sekretär ja raamatupidaja Tiia Eeskivi, juhatuse
liikmed Tiia Krutob, Maie Tamm, Leili Kaas, Taavi Valdlo, Aivar Hommik, Irina
Vilipson ja Harri Reidma.
EKVA juhatus võttis tõsiselt eestisisese võistluskalendri tihendamist. Piirkondade
organisaatorite toel jõudsid meie võistluskalendrisse lisaks heitjate seeriavõistlusele
Mulgi heitevõistlused Viljandis, KEVEk-i võistlus Tartus, Rakvere ja Viljandi SVK
võistlused, ESVL-i korraldatud ESVL mestrivõistlused. Populaarsust kogus HMV koos
jooksu ja hüppealadega Kohilas. Kohalikke võistlusi oli kohati nii palju, et kõikjale
polekski olnud võimalik jõuda, eriti suve alguses juuni esimesel poolel. Võistlejaid ka
nooremates klassides on päris palju – nii on meeste 40 klassi edetabelis 36 ja 100 m
jooksus 31 tulemust ja sama klassi naiste kaugusetabelis 29 tulemust, heitjaid on
arvuliselt palju kõikides vanuseklassides. Kohalike organisaatoritena tunnustame Villu
Põldma, Päivo Nõmmiku, Enno Akkeli, Maie Tamme, Leili Kaasi ja Aavo Kergandi,
Aivar Hommiku ja Artur Saare tegevust võistluste korraldamisel. Omaette nähtus on
traditsioonilised igateisipäevased võistlused Tartus ülikooli harjutusväljakul, mis on juba
nii tuntud, et infot nende kohta meie kodulehelele polegi vaja. Ka pooled eestlaste
maailmarekordid on püstitatud sellel võistlusel.
Võistlusreis Lätti sai teoks tänu EKJL toetusele ja oli hea võimalus rahvusvahelisest
võistlusest osavõtuks neile, kes ei saa või ei taha kulutada pikemale võistlusreisile.
Võistlusest võttis osa 40 eesti sportlast (registreerus 45), ilm oli hea ja võistlus läks
korda.
2013.a. aastal toimus 3 suurt rahvusvahelist võistlust: EM San Sebastianis,
Veteranide Maailmamängud Torinos ja MM Brasiilias.
San Sebastianis talvistel Euroopa meistrivõistlustel osales 8 Eesti sportlast ja
võideti 4 kuldmedalit ja 3 pronksmedalit. Kuldmedalid võitsid Eha Rünne kuulitõukes ja
kettaheites, Aavo Kergand viievõistluses ja uue mehena Mati Tiidre teivashüppes,
pronksmedalid võisid Jürgen Lamp kolmikhüppes ja Lembit Talpsepp kettaheites ja
odaviskes.
Kokku oli võistlustel osale
Maailmamängud on maailma suurim multispordi üritus, kus võisteldakse kuni 28
spordialal. Seekordsed Maailmamängud Torinos toimusid kergejõustiku MM-ga samal
aastal, kuid võistlejaid jätkus mõlemale võistlusele. Osales 2200 kergejõustiklast, kuid
kokku oli võistlejaid kuni 25 000. Osadel aladel Torinos oli konkurents pisut nõrgem,
sest lisaks MM-i aastale, oli Torinosse raske lennata kallide piletite tõttu ning ka
hotellide hinnad olid väga kõrgeks aetud.
Eestist osales 15 sportlast (Lätist 39, Leedust 19, Soomest 2). Maailmamängudel
Torinos 2013 võitis Hilja Bakhoff 4 kuldmedalit, Heidi Siimumäe 3, Asta Satsi 2 ja Tiia
Krutob, Lembit Talpsepp ja Alla Abel 1 kuldmedali.

Kuldmedal (11):
Hilja Bakhoff - N85 Raskusheide 9.21 Mr, Vasaraheide 20.31, Kettaheide 16.08
(Mr), Heidete 5-V. 4271 P. (Mr).
Asta Satsi - N75 Raskusheide 10.87, Vasaraheide 26.19
Tiia Krutob - N70 Raskusheide 10.36
Heidi Siimumäe - N40 Raskusheide 14.08, Vasaraheide 40.45, Heidete 5.-V. 3314 p.
Lembit Talpsepp - M60 Heidete 5-V. 3967 P.
Alla Abel - N60 Heidete 5-V. 3518 P.
Hõbemedal (10):
Hilja Bakhoff - N85 Kuulitõuge 6.78
Lembit Talpsepp - M60 Vasaraheide 43.31, Kettaheide 51.41 (Er), Kuulitõuge 13.60
Heidi Siimumäe - N40 Kuulitõuge 10.75
Verner Friberg - M65 Teivashüpe 2.70
Alla Abel - N60 Odavise 28.30
Tiia Krutob - Vasaraheide 23.56
Lilian Sepp - N45 Vasaraheide 35.75
Asta Satsi - N75 Heidete 5-V. 3794 P.
Pronksmedal (4):
Mati Tiidre - M70 Teivashüpe 2.60
Lilian Sepp - N45 Raskusheide 11.38
Aavo Kergand - M60 10-Võistlus 6221 P., 100 M Tj 18,06 (Er).
MM-il Porto Alegres osales 26 eesti sportlast, (Soomest sadakond) , osavõtjaid
kokku oli umbes 4500, seega oli MM sellel aastal kõige suurema osavõtjate arvuga
rahvusvaheline võistlus. Toome ära ka medalivõitjad:
Kuldmedal (4):
Aivar Hommik M45 Teivas 4.05 (ER)
Lea Vahter N50 Kuulitõuge 13.23, Kettaheide 38.42
Lembit Talpsepp M60 Heidete 5-Võistlus 4093
Hõbemedal (7):
Anton Laus M80 Raskusheide 13.25, Kuulitõuge 11.61 (ER), Kettaheide 28.72,
HMV 4041p.
Arvo Nurm M65 Odavise 45.38, Kuulitõuge 13.96, HMV 4129p.
Lembit Talpsepp M60 Kettaheide 47.10
Pronksmedal (10):
Mati Märtson M55 Kaugushüpe 5.43
Arvo Nurm M65 Ketas 43.17, Raskusheide 15.66,
Helvi Erikson N70 Vasar 27.81,
Piret Granovskaja N40 100 M 13,05,

Lembit Talpsepp M60 Vasar 42.98,
Jürgen Lamp M65 Kolmik 10.54,
Mati Tiidre M70 Teivashüpe 2.60,
Aave Hommik N35 Hmv 2387p.,
N40 4x400 M (Tiia Eeskivi, Erge Viiklaid, Tiiu Müürsepp, Tiina Idavain) 4.56,72
Tavapärasel viisil jätkus kodulehe haldamine, alustasime uuesti juubilaride õnnitlemist,
jätkasime kroonikaga, parimate valimisega, kalenderplaani kooskõlastamisega, võtsime
vastu 14 uut liiget: MM-ks saime EKJL-lt võistlusdressid, EKJL toetus oli bussisõit
Jekabpilsi.
Edasi finantsaruanne.
Sissejuhatuseks ütlen, et toetuse saamine on otseselt seotud avaliku tähelpanuga ehk
meediakajastustega. Pöörasime sellele suurt tähelepanu, kohati läks hästi kohalikes
lehtedes ja teatava tähelepanu saime ka EKJL uudistes, Delfis, Õhtulehes ja Postimehes.
Asusime seda ka kasutama suhetes EKJL ja EOK-ga, mõlemad neist tunnustasid meie
tegevust ja said aru toetuse hädavajalikkusest, kuid viidates majanduministri
mudamaadlusele EOK-ga, jäid mõlemal suured toetussummad saamata, ja mõistagi meie
toetuseta. Ka kolm taotlust Kultuurkapitalile, mis olid täpselt tehtud EKJL (S. Lippe) ja
EOK (J. Salumets) juhtnööride järgi, jäid ikkagi rahuldamata.
KULUD:
AASTAKOOSOLEK & AKKEL
s.h. Põltsamaa Kultuurikeskus
EKJL
KEVEK
HEITJATE SEERIAVÕISTLUS
SERVERI KULU
KANTSELEIKULU

1299.55
507.00
190.00
185.00
408.96
64.92
120.74

KOKKU

2214.45

TULUD
LIIKMEMAKSUD
ESVL - KOHTLA
VALLAVALITSUS

1436.00
200.00
1636.00

EKVA-t toetas mulle ootamatult meie üks vanemaid liikmeid pensionär Anton Laus 200
euroga. See laekumine jääb järgmisse majandusaastasse, kuid EKVA otsustas tunnustada
Antoni toetust omapoolse kingitusega.
Anton Laus saab EKVA-lt karika „EKVA toetaja 2013“.

Plaanid 2014.
Eestisiseseid võistlusi tutvustab Jürgen. Rahvusvahelistest tiitlivõistlustest on järgmisel
aastal tavine MM Budapestis 25-31.märts ja EM Izmiris Türgis 22-31.august 2013.a.
Budapesti seni minemas 11 sportlast ja sinna saab sõita nii iseseisvalt kui EKVA grupiga,
kus seni 8 sportlast on pileti ostnud.
Ka Izmiri on registreerumine alanud. EKVA grupp tahab osta piletid 19.august (või
21.august) kuni 2.september, kui on otselend Türki, mis peaks tulema odavam. Loodame
saada ka mõistliku hinnaga hotelli. Registreerimine reisile ikka author@author.ee või
telefoni teel, kontaktid kodulehel. Püüame ka tellida piletid ja hotelli neile, kes ei soovi
olla kohapeal nii pikalt.
Koos ESVL mestrivõistlustega on järgmisel aastal plaanis korraldada Baltimaade
lahtised meistrivõistlused. Võistlused toimuksid 2-3.augustil Viljandis, et naabritel
oleks lühem maa kohale sõita. Antakse välja eraldi medalid Eesti ja lahtiste võistluste
arvestuses, kusjuures ESVL tahtis, et 6 parimat eestlast saaksid ikka finaali, kuna tegu ju
ESVL meistrivõistlustega. Mina nii lahke poleks ja laseks finaali kokku 8 sportlast.
Loodame kutsuda võistlusele ka teist emaade sportlasi konkurentsi tugevdamiseks.
Mõned alad on plaanis ka Balti mv välja jätta (raskusheide, teivashüpe), mõned lisada
(käimine) ja vanuseklasse piirata, et mitte ilmaasjata valmistada medaleid, mis jäävad
kasutamata. Edaspidi on plaan hakata korraldama Baltimaade lahtised meistrivõistluseid
üle aasta, ja vaheaastal võtta osa Põhjamaade meistrivõistlustest, kuhu meid on ametlikult
kutsutud. Järgmisel aastal suviseid Põhjamaade meistrivõistlusi ei peeta, seeg aoli sobiv
pidada nüüd Baltimaade lahtiseid meistrivõistlusi. Loodan, et Viljandi aktiiv saab meie
kõigi abiga korraldusega hakkama. Muud tegevused jätkuvad sarnaselt varasemaga
järgmisel aastal, järgmine suurem tegemine on võib-oll aaastaraamatu koostamine, ja
uutest tegemistest saate teada meie kodulehelt.

AUTASUSTAMISED:
EKVA juhatus otsustas digitaliseerida EKVA kroonika, lasta trükkida seda 5 eksemplari
ja kingita üks eksemplar EKVA kauaegsele presidendile Enno Akkelile. Meie soov on
see väärtuslik mälestusese isiklikult üle anda mõnel üritusel, loodame, et selline võimalus
tuleb.
EKVA kroonika on, uskuge mind, vinge väljaanne, vaatamata oma korrapäratule või
isegi kaootilisele koostisele või isegi just tänu sellele. Paljud neist, kes EKVA-ga
entusiastlikud alustasid, on kõrvale astumas või juba astunud, kuid seda lehitseda oli nii
põnev, et unustasin seda uurima kella 2-ni öösel. Ma polnud kohanud Arnold Randmaad
või Kenneth Gorschkovi, kuid kroonika vahendusel sain seda teha.
Kroonika materjale kogus kauaaegne juhatuse liige Leili Kaas, täname seda selle töö
eest, soovime jaksu edaspidiseks ja kingime talle ühe eksemplari. Suure töö tegi ära
Taavi Valdlo, täname.
Internetis on jälle koond meie medalivõitudest MM-idel, Maailmamängudel ja
Euroopa meistrivõistlustel. Tabelist selgub, et teistest rohkem medaleid on saanud kolm
daami – Leili Kaas, Helvi Erikson ja Nora Kutti. Need kolm vanaprouat on meie tuumik,
kes meid ülejäänuid on innustanud, olnud meile eeskujuks ja toeks, kui meil
tavainimestel on tulnud tahtmine pöörata kõrvale veini jooma või lõbutsema, siis nende

eeskuju on meid aidanud tagasi pöörduda spordirajale ja järgida nende vankumatut
eeskuju. Kõik nad on võitnud suurvõistlustel üle 60 medali ja ma vabandan, kui lugemin
eon aja jooksul sassi läinud. EKVA tellis nende autasustamiseks skulptuurid tuntud
Kreeka skulptorilt Myronilt. Palun Leili Kaas, Helvi Erikson ja Nora Kutti.
Parimat meeskergejõustikuveterani ja naiskergejõustikuveterani peab traditsiooniliselt
Meeles EKJL ja sellel aastal tegi ta seda eile. EKVA juhatus leidis, et tihti on teise või
kolmanda koha saanud mees või naine sama hea ja pani sellel aastal välja auhinnad
parimale jooksjale, heitjale ja hüppajale. EKVA parim heitja on Arvo Nurm, parim
hüppaja maailmameister Aivar Hommik ja parim jooksja Piret Granovskaja. Jätkame
vanuseklasside parimate autasustamisega.

AKT
EKVA revisjonikomisjoni liikmed Lea Vahter ja Liivi Abel kontrollisid EKVA
presidendi Lembit Talpsepa poolt esitatud dokumentide põhjal EKVA tegevust
ajavahemikul 1.nov.2012.a. kuni 31.oktoober 2013.
EKVA juhatuse protokollide ja muu kodulehel sisalduva informatsiooni põhjal
järeldasid EKVA revisjonikomisjoni liikmed Lea Vahter ja Liivi Abel, et EKVA tegevus
vastas põhikirjale. Kontollitaval perioodil toimus 5 juhatuse koosolekut. Mitmed EKVA
tegevussuunad olid jaotatud juhatuse liikmete vahel ja tegevus oli aktiivne.
Uus juhatus kasutab väljamaksetena ainult pangaülekandeid ja raha saabub ainult
panga arveldusrvele. Kontrolliti pangaväljavõtteid ja kulude ja tulude koondit. Exceli
tabelina esitatud koond vastas EKVA pangaväljavõtetele.
EKVA arvel oli seisuga 01.11.2013.a. 2612.28 eurot, sellest EKVA vahendeid 2494.28
eurot.
Seisuga 01.11.2012 oli EKVA arvel ja kassas kokku 3190.73 eurot, seega on vahendid
vähenenud 578.45 euro võrra. Kulud ja tulud on esitatud lisatud tabelis.
KULUD:
AASTAKOOSOLEK ja E.AKKEL-i
ostud 2012.a.
s.h. Põltsamaa Kultuurikeskus
EKJL LIIKMEMAKS
KEVEK TOETUS
HEITJATE SEERIAVÕISTLUS
SERVERI KULU
KANTSELEIKULU

1299.55
507.00
190.00
185.00
408.96
64.92
120.74

KOKKU

2214.45

TULUD
LIIKMEMAKSUD
ESVL - KOHTLA VALLAVALITSUS
KOKKU

1436.00
200.00
1636.00

TULUDE JA KULUDE VAHE

-578.45

Revisjonikomisjoni finantskontrolli alusel on EKVA tegevus jätkusuutlik, puudusi ei
avastatud.
Revisjonikomisjoni liikmed:
Lea Vahter

