
Infotund 21.november 2017



Üldine

1.Rauno Kais – mootorrattaspordi föderatsiooni 

peasekretär

2.Viktor Saaron – võimlemisliidu peasekretär

3.Jaanika Eilat – tööl alates 01.01.2018



Kuupäevad

1.Spordirühm – 30. november

2.Medalistide tänuüritus (Hilton)- 05.detsember

3.Täitevkomitee - 05.detsember

4.Esindajate kogu (Olümpia) - 12. detsember

5.Gala Spordiaasta Tähed – 27.detsember

6.Haridusstipendiumid – 22. jaanuar



PyeongChang 2018 riided



• 21. PÖFF kestab 17.nov – 03.dets

• Programmis 12 spordifilmi

• Valitud seanssidel eksperdid

Tutvu filmidega:

EOK kodulehel

PÖFF kodulehel

https://www.eok.ee/organisatsioon/poff-2017
https://poff.ee/est/filmid/program=eestiolumpiakomiteeesitleb


Dates: 21 – 22 June: 

In JELGAVA – athletics, swimming, basketball, volleyball, minifootball, handball, 

rowing, kayak and canoe; 

In BAUSKA – checkers, free fight, darts; 

In KEKAVA, BALOZI – chess, Novus, orienteering, archery, card game “Zolite”; 

In AIZKRAUKLE – bench-press, kettlebell lifting; 

In SALASPILS – table tennis; 

In DOBELE – stand shooting. 

Osalustasu: 15 eur

Sports Games 2018



Aasta Sportlane 2017
Hääletuse ajakava:

17.10-06.11 – Spordiorganisatsioonidelt sisendi kogumine

15.11-10.12 – Spordiorganisatsioonide hääletus (veeb, avalik 

/alates 28.12/)

27.11-21.12 - Rahvahääletus

22.12 - Spordiajakirjanike hääletus

27.12 - Aasta Sportlaste väljakuulutamine



Juubeliaasta medalid





EV100 programm

• Eesti inimeste enda korraldatud pidu. 

• Teeme Eestile kingitusi! 

• Üleilmne. EV100 tähistatakse üle 
maailma.



EV100 programm

• 2018. aastal üle 1000 sündmuse Eestis ja 
välismaal.Üle 500 kingituse.  

• 12 alaprogrammi: teater, film, muusika, 
sport, mälu ja ajalugu, arhitektuur ja 
avalik ruum, haridus- ja teadus, 
toidukultuur, kunst, loodus, kogukonnad



EV 100 – 2018. aasta programm



• 2018. aastal tähistavad Eesti spordiorganisatsioonid ühiselt Eesti 100. sünnipäeva, 
riputades järgmisel aastal erinevate alade parimatele sportlastele kaela ühtse 
Eesti Vabariik 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medali (üle 20 000 tk).

• EOK kingitus “Eesti Vabariik 100: Sajal päeval Terve Eesti eest!”

EV100 JA SPORT 



EV100 turunduslikud võimalused 

• Kui võistlus on registreeritud 
www.ev100.ee lehel sündmusena –
suurem nähtavus. 

• Kui registreeritud, siis on 
meistrivõistlused iganädalases meediale 
saadetavas eelinfos, EV100 
sotsiaalmeedias. 

http://www.ev100.ee/


EV100 turunduslikud võimalused 

• Võistlusse nimesse liita EV100 (sh 
visuaalselt) 

• Võistlustega seotud planeeritud 
teavitustes (eelteated, pressiteated, va 
operatiivne teavitus), kasutada ühtset 
lõiku 

• Võistluste promomaterjalidel (sh 
diplomid) EOK ja EV100 visuaalid



EV100 turunduslikud võimalused 

• Võistuspaikade visuaalides EOK ja EV100 
sümboolika (nt surfilipud; võimalusel 
intervjuuseinad)

• Võistluse teadustajad tutvustavad 
võistluse ajal EOK ja EV100 ning 
medaliprojekti (ühtlustatud materjal) 

• Võistluse alguses mängitakse EV hümni 
ja heisatakse Eesti lipp



EV100 turunduslikud võimalused 

• Võistlusel saab kasutada EV100 raames 
loodud vahekõlle; ülekannetes EV100 
visuaale, videoklippe

• Medalivõitjatest fotode tegemine, mida 
EOK ja EV100 projekti raames esitlevad.  



EV100 turunduslikud võimalused 



EV100 turunduslikud võimalused 

• www.ev100.ee/minulogo

http://www.ev100.ee/minulogo


WWW.EV100.EE



Järgmine infotund 

23.jaanuar


