
 

 

Võistkondlikud „Laste kergejõustiku“ võistlused toimusid Tallinnas 8. mail Tallinna Spordihallis 
korraldajateks Tallinna Spordiselts Kalev ja SK Elite Sport /Erki Noole KJK ja 11. mail Tallinna Lasnamäe 
Kergejõustikuhallis, eestvedajateks Spordiklubi Raesport ja Audentese Spordiklubi. 

   
Võistlusi juhtisid eesti ja vene keeles Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpetaja ja Tallinna SS Kalev treener, 
endine keskmaajooksja Maria Leosk (Sahharova), Merivälja Kooli õpetaja Sergei Bondarev ja 
arvukatel rahvusvahelistel võistlustel osalenud mitmevõistleja,, Spordiklubi Raesport ja Kuristiku 
Gümnaasiumi kergejõustikutreener Andres Raja. Võistkonnad moodustati „järjest loe!“ põhimõttel ja 
hoolitseti selle eest, et igas võistkonnas oleks mõlema emakeelega lapsi. Osales 57 sportlikku, rõõmsat ning 
toredat eesti- ja vene emakeelega last.  

  
 

Abiks olid treenerid Kaidi Roosimägi, Kädy Tänav(Tänak) SK Elite Sport /Erki Noole KJK-st, Huko Linnas 
ja Leonid Brjuhov Audentese Spordiklubist ning noored kergejõustiklased-vabatahtlikud Anette Piirsalu 
SK Elite Sport /Erki Noole KJK-st, Valeria Radajeva ja Kristiine Rõbatšonok Audentese Spordiklubist. 

 

http://kalevkjk.ee/iaaf-laste-kergejoustiku-voistlus/
http://www.enkool.ee/spordiklubi-elite-sport/
https://audentes.ee/spordiklubi/
http://www.ttrk.tln.edu.ee/
http://kalevkjk.ee/iaaf-laste-kergejoustiku-voistlus/
http://www.meripohi.edu.ee/
http://www.kuristiku.ee/
http://www.kuristiku.ee/
http://www.enkool.ee/spordiklubi-elite-sport/
https://audentes.ee/spordiklubi/
http://www.enkool.ee/spordiklubi-elite-sport/
https://audentes.ee/spordiklubi/


 

Vt http://kalevkjk.ee/iaaf-laste-kergejoustiku-voistlus/ 
https://www.facebook.com/109414059160815/photos/pcb.1060880967347448/1060876844014527/?type=3&theater 

Tuhat tänu osalejatele ja korraldajatele! 

 

Järgmised „Laste kergejõustiku“ võistlused on kavas 23.-30 septembril toimuval EOK Spordinädalal. 
Spordinädala kergejõustikusündmusi kajastame EKJL kodulehel. 

 

 
Kergejõustikunädala toimumist toetasid 

                                                             
 

http://kalevkjk.ee/iaaf-laste-kergejoustiku-voistlus/
https://www.facebook.com/109414059160815/photos/pcb.1060880967347448/1060876844014527/?type=3&theater
http://www.spordinadal.ee/
file:///G:/ekjl.ee
http://tallinnakalev.ee/


 

 

 
1970-ndatest aastatest alates korraldatav jooks sai Hubi jooksu nime 2010. a. teeneka 
kergejõustikutegelase ja -kohtuniku Hubert Kuke mälestuseks.  
2 km murdmaajooksu distantsi võivad läbida 
kõik soovijad. Oma vanuseklassis Eesti 
parimate kergejõustiklaste hulka kuuluvad 
vormi testijad mahuvad sõbralikult rajale koos 
liikumisraskustega noorte ja kõigi teistega.  
Erinev elukogemus ja kodune keel ei takista 
kellelgi toredast spordipäevast rõõmu tunda – 
kes saab kirja edetabelikõlbulikes 
võistlustingimustes rahvuskategooria 
kohtunike poolt mõõdetud murdmaajooksu 
aja, kes rõõmustab vabas õhus veedetud aja, 
kes diplomi, tunnustuse ja auhinnaks saadud 
maiustuste üle.  
Osalesid Tallinna Kadaka Põhikooli, 
Audentese Spordiklubi ja Nõmme 
Kergejõustikuklubi noored.  

  

Võistluse protokolli leiate EKJL tulemuste lehelt. 
Võistluse korraldasid Tallinna kergejõustikukohtunikud – rahvuskategooria kohtunikud Peeter 
Randaru, Andrus Arumäe, Kaupo Nõlvak, Allan Pilt, Lauri Puolokkainen Hannes Randaru, 
Margus Randaru ning Jaan Vadi,. Abiks on olnud Schnelli Spordiklubi. 

  
Suur aitäh kõigile osalejatele ja kohtunikele!  

Järgmine Hubi jooks toimub sügisel. 
 

Kergejõustikunädala toimumist toetasid 

                                                             
 

Kadaka PK võistkond kohadiplomitega. (Kõik lapsed said ka osalejadiplomi). 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kukk_hubert
http://www.kadakakool.edu.ee/?lang=et
https://www.google.ee/search?q=audentese+spordiklubi&oq=audentese+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60j35i39j0l2.3094j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.nommesk.ee/Kergejoustik_756
http://www.nommesk.ee/Kergejoustik_756
http://ekjl.ee/content/editor/files/Tulemused/2017/tul_HubiJooks20170509.pdf
http://kristiine.tln.edu.ee/et/page/sk-schnelli

