PARIIS 2024

Elva laskurid olümpiamängudele

Meie klubi tipplaskurid on püstitanud
eesmärgi, et vähemalt üks neist pääseks
2024. aasta olümpiamängudele Pariisis.

Praeguse taseme juures on potentsiaalsed olümpiakandidaadid Elva
Laskespordiklubis Marleen Riisaar, Tuuli Kübarsepp ja Reijo Virolainen.
Nende hulka võib lisanduda veel meie noori talente.

2021. aastast liituvad Elva klubiga ka Kristina ja Meelis Kiisk, kes kuuluvad
samuti vabariigi tipplaskurite sekka ja ühinevad meie projektiga.

Sportlaste ettevalmistuseks ja eesmärkide teostamiseks otsime
missioonitundega toetajaid, kellele omalt poolt soovime olla headeks
koostööpartneriteks.

MEIE LUGU
1994. aastal asutati Elva Laskespordiklubi, esmärgiga koondada inimesi, kellele meeldib laskesport
ja kes soovivad oma oskusi ning võimeid sellel alal arendada. 2001. aastast on toimunud
järjepidev töö noortega ning

tänaseks oleme jõudnud kolme tulemuslikuma Eesti Laskurliidu

klubi hulka .
Meil on üle 70 täiskasvanud liikme ja enam kui 20 regulaarselt treenivat noorlaskurit

KARL KONTOR
Elvast,

6. kategooria vanemtreener

ümberkaudsetest valdadest ja Tartu linnast. Treeneritena töötavad klubis Karl ja Marianne.

MARIANNE TAVITS
3. kategooria abitreener

Klubil on kasutada Baltimaade parimad lasketiirud Tartumaa Tervisespordikeskuses,
mis on varustatud kaasaegsete seadmetega.

Talvisel ajal treenime Elva Gümnaasiumi

siselasketiirus. Lähiaastatel on kavas rajada Elvasse rahvusvahelisel tasemel
laskespordikeskus.

Organisatsiooni tööd korraldab 5-liikmeline juhatus,
mille esimees on

Lennart Saarepuu ,

kes töötab ühtlasi

ka Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevjuhina.

ME KORRALDAME SUURIMAT
LASKMIVÕISTLUST EESTIS
Elva Laskespordiklubi avab igal aastal tulirelvade hooaja, korraldades
vabariigi suurimat rahvusvahelist laskespordivõistlust - Heli Rassi
mälestusvõistlust ja seda juba 48 aastat.

Heli Rassi mälestusvõistlustel

on kõige laiem valik erinevaid laskmisharjutusi püssi-, püstoli- ja jooksva
metssea laskuritele ning ka osalejate arv kõige suurem!

Lisaks korraldame koostöös Eesti Laskurliidu ja teiste organisatsioonidega
peakorraldaja rollis Eesti meistrivõistlusi ja teisi suuremaid
laskespordiüritusi.

Heas koostöös Tehvandi Spordikeskusega pakume erinevaid laskmise
teenuseid ettevõtetele ja kogukondadele. Oleme seadnud enda missiooniks
Eesti inimeste relvakultuuri tõstmise kõrgele tasemele.

Eriti kõrgemale soovime aga viia meie
laskesportlaste oskused.
Nähes nende suurt potentsiaali sportlike
võimete ja töötahte näol, soovime luua neile
kõik võimalused oma ande
realiseerimiseks!

Võistluste korraldamine

KUIDAS
TEENIB
KLUBI
TULU?

Teenuste osutamine
Liikme- ja osavõtumaksud
Riiklik treeneritoetus Kultuuriministeeriumilt
Tegevustoetused kohalikelt omavalitsustelt
Noortesporditoetus Eesti Laskurliidult
Projektitoetused Tartumaa Spordiliidult,
Kultuurkapitalilt ja Elva vallalt
Toetused eraettevõttetelt,
eraisikutelt ja noorlaskurite
lapsevanematelt

Olümpiamängudel osalemise õiguse saamine

OLÜMPIAKANDIDAADI
ETTEVALMISTUS

10 - 15 000
EUROT AASTAS

Osalemine Maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel,
maailmakarika etappidel ja Grand Prix võistlustel;
Transpordi- ja reisikulud.

Treeningutele pühendumine ideaalsetes tingimustes
Treeninglaagrite korraldamine, koolitused, massaa ž ,
üldfüüsiline treening ja vaimse tervise tugevdamine.

Oma võimete tulemuslik realiseerimine
Parima võimaliku kvaliteediga relvad, laskemoon ja
varustus

Inimese talent võidab mänge,
aga meeskonnatöö võidab
meistritiitleid.

Michael Jordan

Suured eesmärgid nõuavad ka
suuremaid panuseid...

KUIDAS SAATE
MEID TOETADA?

TOETUSPAKETID
Toetamise võimalusi on erinevaid, kuid pakume siinkohal välja mõned variandid. Kui Te ei leia
pakutute seast omale sobivat, siis suhtleme ja leiame alati personaalse kokkuleppe oma partneri
soovide ning võimalustega arvestades.

PANUSTAJA
Panustab klubi
tegevusse vähemalt
250

€

aasta jooksul

TOETAJA
Panustab klubi
tegevusse vähemalt
750

€

aasta jooksul

SUURTOETAJA
Panustab klubi
tegevusse vähemalt
1500

€ /aastas

nelja aasta jooksul

PEASPONSOR
Panustab klubi
tegevusse vähemalt
5000

€ /aastas

nelja aasta jooksul

Klubi kodulehel koostööpartnerite

PANUSTAJA
VÄHEMALT 250€ AASTAS

nimekirja lisamine

Kutse klubi tänuüritusele

Personaalne aruanne toetussummade
kasutamise kohta

Tasuta laskmisharjutus Elva
Laskespordinädalal kuni 100 padruni
ulatuses

Kõik panustaja hüved ja lisaks...

Tasuta laskmisüritus Teie ettevõttele
kuni 200 padruni ulatuses

TOETAJA

VÄHEMALT 750€ AASTAS

Sponsorlepingu sõlmimine
Ettevõtte lühitutvustus klubi kodulehel koos
logo ja kontaktidega
Ettevõtte logo võistluste diplomitel,
protokollidel ja toetajate seinal
Ettevõtte reklaam klubi liikmete seas
(e-kiri, üritused)
Ettevõtte reklaambännerid klubi poolt
kasutatavates lasketiirudes võistluste ajal

Kõik toetaja hüved ja lisaks...

SUURTOETAJA

VÄHEMALT 1500€/AASTAS
NELJA AASTA JOOKSUL

Tasuta laskmisüritus Teie ettevõttele
kuni 500 padruni ulatuses

Ettevõtte reklaam klubi sotsiaalmeediakontodel
(Facebook, Instagram)

Ettevõtte reklaambännerid Tartumaa
Tervisespordikeskuses aastaringselt

Ettevõtte logo klubi dressidel, särkidel, sõidukitel

Ettevõtte logo laskevarustusel (relvakohvrid,
riietus, spordikotid, relvad jms)

PEASPONSOR
VÄHEMALT 5000€/AASTAS
NELJA AASTA JOOKSUL

Kõik suurtoetaja hüved ja lisaks...

Tasuta laskmisüritus Teie ettevõttele
kuni 1000 padruni ulatuses

Ettevõtte personaalne tutvustus klubi kodulehel

Ettevõtte logo klubi kodulehe esilehel

Ettevõtte nimeline rahvusvaheline
laskmisvõistlus Elvas

MEIE OLÜMPIAKANDIDAADID

MARLEEN RIISAAR

TUULI KÜBARSEPP

MEELIS KIISK

püssilaskur

püssilaskur

püssilaskur

KRISTINA KIISK

REIJO VIROLAINEN

püstolilaskur

püstolilaskur

MARLEEN
Sündinud 23.01.2003
Treeninguid alustas Elva Laskespordiklubis 2013. aastal
treener Ave Niguli juhendamisel, olles 10 aastane.

2020. aastal on Marleen tõusnud

tippu ,
Ta on

kiiresti Eesti naislaskurite

olles ise vaid 17a.

Eesti 2020. aastal juunioride edetabelis

lamades harjutuses 615,4 silmaga 2. kohal ja
3x40 lasku standardharjutuses 1152 silmaga 3.kohal.

Marleen õpib Tartu Tamme Gümnaasiumis IT õppesuunaga 11. klassis.
Elab Elvas ja tal on veel kaks nooremat venda ja õde. Treeningutel
käib igapäevaselt Elva lasketiirudes.

MARLEEN
SILMAPAISTVAMAD TULEMUSED:
2018

- Eesti B-klassi meister

2019

- 2-kordne Eesti B-klassi meister

2020

- Eesti noorte meister 3x20 lasku standardharjutuses,

võistkondlikult II koht; lamades harjutuses II koht ja
võistkondlikult I koht.

2020

- Eesti juunioride MV 3x40 lasku harjutuses II koht,

lamades harjutuses III koht

2020

- Eesti MV lamades harjutuses võistkondlikult II koht,

3x40 lasku standardharjutuses võistkondlikult III koht

2020

- Eesti Karikavõitja naiste 60 lasku lamades harjutuses ja

naiste 3x40 lasku standardharjutuses III koht

TUULI
Sündinud 12.11.1994
Treeninguid alustas Elva Laskespordiklubis 2006. aastal treener
Ave Niguli juhendamisel.

Täitnud korduvalt

suurmeistrinormi .

Kuulunud korduvalt Eesti

koondisesse

Asub

Eesti 2020. aasta edetabelis

naiste lamades

harjutuses 2. kohal ja 3x40 lasku standardharjutuses 1. kohal.

Tuuli on lõpetanud Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri
teaduskonna ning on erialasel tööl Tallinnas. Ta treenib igapäevaselt
Männiku lasketiirus. Tuuli on samuti Kaitseliidu liige.

TUULI
SILMAPAISTVAMAD TULEMUSED:
2013 ja 2014 -

Eesti juunioride meister 60 lasku lamades harjutuses.

2014

- Baltic Cup lamades harjutuses I koht.

2015

- EM Mariboris lamades harjutuses 58. koht, võistkondlikult 14.koht.

2016

- Eesti Karikavõitja lamades harjutuses.

- EM Györis 40 lasku õhupüssi harjutuses 95. koht, võistkondlikult 24.koht.

2017

- Eesti meister lamades harjutuses;

- Euroopa Karikavõistluste finaalis Tolmezzos 300m püssi 3x20 lasku standardharjutuses
15.koht ja lamades harjutuses 18.koht. EM Bakuus 300m püssi lamades harjutuses
19.koht, võistkondlikult III koht ja Eesti rekord; 3x20 lasku standardharjutuses 20.koht ja
võistkondlikult 6.koht; 50m püssi lamades harjutuses 56.koht ja võistkondlikult 16.koht.

2018

- Eesti Karikavõitja 60 lasku lamades ja 3x40 lasku standardharjutuses.

- Baltic Cup lamades harjutuses I koht; MM Changwonis 60 lasku lamades harjutuses
53.koht, 3x40 lasku standardharjutuses 80. koht

2019

- Baltic Cup lamades harjutuses I koht; EM Bolognas 60 lasku lamades harjutuses

30. koht, võistkondlikult 13.koht Eesti rekordiga; Lamades harjutuses segavõistkonnaga
28.koht.

MEELIS
Sündinud 04.06.1991
Laskmisega alustas 2003. aastal Järvamaa Laskespordiklubis treener Rein Valdru
juhendamisel. Elva Laskespordiklubis alustab treeninguid 2021. aastast.

Tulnud

11x Eesti täiskasvanute meistriks.

Lisaks ka 9x Eesti Karikavõitja

(2007 - ..) ja 4x võistkondlik meister USA üliõpilaste MV-l (2012-2016).

Kolme põhiharjutuse ja nende finaalitulemuste Eesti rekordite omanik
meeste püssiharjutustes :
50m 60 lasku lamades , 50m 3x40 lasku standard ja 10m 60lasku õhupüssist

Esindanud Eestit korduvalt EM-l, MM-l, Euroopa Mängudel ja MK etappidel.

Meelis on lõpetanud USA-s West Virginia Ülikooli, kus õppis arvutiriistvara- ja
elektriinseneriks. Ta töötab konsultant-programmeerijana ning
on isa kahele tütrele. Meelise hobideks on veel ka investeerimine ja krüptovaluutad.

MEELIS
SILMAPAISTVAMAD TULEMUSED:
2007, 2008 ja 2009 -

Euroopa Juunioride MV 60 lasku lamades harjutuses

vastavalt 7. koht, 13. koht ja 6. koht

2010

- MM juunioride arvestuses 60 lasku lamades harjutuses 20. koht ja

3x40 lasku standard harjutuses 32.koht

2011

- Euroopa Juunioride MV 3x40 lasku standard harjutuses 25.koht

2013 - 2016

- NCAA (USA Üliõpilasmeistrivõistluste) võistkondlik meistritiitel WVU

püssivõistkonnaga

2014

- MM 60 lasku lamades harjutuses 26.koht

2015

- Euroopa Mängudel Bakus 60 lasku lamades harjutuses 8.koht

2016

- NCAA 3x20 lasku standard harjutuses individuaalselt 2.koht

2018

- MM 300m vabapüssi 3x40 lasku standard harjutuses 32.koht;

Kahekordne Eesti Meister 3x40 lasku standardi ja 60 lasku lamades harjutustes.

2019

- Kolmekordne Eesti Meister 3x40 lasku standardi, 60 lasku lamades ja 60

lasku õhupüssi harjutustes. Osalemine EM-il ja MK etappidel

2020

- Kahekordne Eesti Meister 3x40 lasku standardis ja 60 lasku õhupüssist.

KRISTINA
Sündinud 23.06.1985
Laskmisega alustas 1998. aastal Järvamaa Laskurklubis Merike Valliste ja
Rein Valdru juhendamisel. Elva Laskespordiklubis alustab treeninguid
2021. aastast.

Kahekordne Eesti täiskasvanute meister 25m spordipüstolis
(2008 ja 2018)

Spordipüstoli finaalitulemuse Eesti rekordi omanik

Kristina on õppinud kahel korral USAs ning aasta ka Prantsusmaal ja
Inglismaal. Hetkel vabatahtlik lasketreener ja -sportlane, kuid varasemalt
töötanud ka võõrkeeleõpetajana ja värbajana.
Kristina ja Meelise peres kasvab kaks tütart. Kristina hobideks on veel
ristõnade lahendamine ja jooga.

KRISTINA
SILMAPAISTVAMAD TULEMUSED:
2002 -

MM individuaalselt 20. koht ja

võistkondlikult 4.koht juunioride arvestuses

2003

- Euroopa MV individuaalselt 7. koht ja

võistkondlikult III koht juunioride arvestuses

2006

- USA üliõpilasmeister

2008

- Eesti meister 30+30 lasku spordipüstolist

2018

- Eesti meister 30+30 lasku spordipüstolist

2019

- Eesti MV 30+30 lasku spordipüstolist 3.koht

2020

- Eesti MV 60 lasku õhupüstolist 5.koht

REIJO
Sündinud 20.08.1976
Laskespordi treeninguid alustas oma treenerist isa Rein Virolaineni
juhendamisel 12 aastaselt.

Tulnud 26x individuaalseks Eesti meistriks
Õhupüstoli harjutuse

rekordi omanik

Eesti täiskasvanute, juunioride ja noorte

- vastavalt 584 silmaga 2009. aastast, 573 silmaga

1993. aastast ja 385 silmaga samuti 1993. aastast.

27 aasta jooksul osalenud korduvalt Eesti Laskurliidu ja Kaitsejõudude
laskekoondises rahvusvahelistel tiitlivõistlustel

Reijo on lõpetanud Luua Metsanduskooli, on ettevõtja ja endale
tööandja metsandusvaldkonnas. Elab Puhjas ja nelja lapse isa.
Staa

ž ikas

ja aktiivne Kaitseliidu liige ning jahimees.

REIJO
SILMAPAISTVAMAD TULEMUSED:
1993

- juunioride EM Brnos õhupüstoli harjutuses 6.koht

1996

- juunioride EM Budapestis õhupüstolis 5.koht; Sofias

olümpiakiirlaskmises 6.koht.

2017

- EM Bakuus standardpüstoli harjutuses individuaalselt 10.koht,

võistkondlikult 4. koht; täiskaliibrilises püstolis indviduaalselt 19. ja
võistkondlikult 6.koht.

2018

- Euroopa Karikavõistluste finaalis Lissabonis oli täiskaliibrilise püstoli

harjutuses 6.kohal, standardpüstolis 12.kohal; EM Györis õhupüstolis 35. koht.

2019

- EM Bolognas täiskaliibrilise püstoli harjutuses 23.koht ja võistkondlikult

5. koht, standardpüstolis 26.koht ja võistkondlikult 6.koht. Sõjaväelaste
maailma suvemängudel Wuhanis täiskaliibrilise püstoli harjutuses 14.koht;
Euroopa Karikavõistluste Taani etapil täiskaliibrilise püstoli harjutuses III koht
ja võistkondlikult I koht.

2020

- EM Wroclawis õhupüstolis 39.koht, võistkondlikult 14.koht. Euroopa

Karikavõistluste Tallinna etapil täiskaliibrilise püstoli harjutuses 10.koht,
võistkondlikult I koht; standardpüstolis 12. koht ja võistkondlikult III koht.

MARLEEN
KRISTINA

Selleks, et asjad

TUULI

REIJO

tehtud saaksid, tuleb

MEELIS

asuda tegutsema.

Walt Disney
PARIIS 2024

MEIEGA SAAB ÜHENDUST
Koduleht & sotsiaalmeedia
www.elvalask.ee |

@elvalask

Telefon
+372 5361 0785 (Lennart Saarepuu, juhatuse esimees)
+372 505 4006 (Karl Kontor, juhatuse liige)

E-posti aadress
elvalask@gmail.com

