
Sajandi võistlus Olümpiakomitees 

Eesti Olümpiakomitee juhtorganite valimised 
toimusid 15. aprillil. Kuigi lisaks 
presidendivalimiste kinnitati ka täitevkomitee 
liikmed ja valiti esindajate kogu, oli kogu nii 
avalikkuse kui meedia tähelepanu koondatud 
siiski presidendi ametipostile. 
 
Sellist olukorda pole uuema aja Eestis vist ühegi 
spordiorganisatsiooni juhtide valimiste puhul 
ette tulnud, et presidendiks kandideerima pürgib 
tervelt seitse inimest. Igaühel kaasas edukas 
pagas spordi- või mõnelt muult elualalt, kõik täis 
tahtmist tõestada, et just tema on kõige sobivam 
mees järgmiseks neljaks või ka rohkemaks 
aastaks Eesti spordi katuseorganisatsiooni 
juhtima. 
 
Kolm kuud enne valimisi algas sedavõrd 
põhjalik sporti puudutav debatt, millist oma 
pikkuses kui sisukuses pole varem nähtud.  

Kandidaadid kohtusid alaliitude ja teiste spordiorganisatsioonide esindajatega, toimus ligi 

kümmekond vähem või rohkem meediakajastust saavat debatti. Kõik kes soovisid, said 

presidenditooli ihkajatega vaielda, neile küsimusi esitada ning omi mõtteid spordiasjade 

muutmisest edastada. 

Valimisvõistlus kulmineerus alates 18. märtsist, kui selgusid lõplikud kandidaadid. Sõelale jäi 

kolm suhteliselt erineva taustaga spordimeest – ettevõtja Urmas Sõõrumaa, tippsportlane 

Tõnu Tõniste ja poliitik Jüri Ratas. Keskenduti põhjalikumalt kõikidele valijatele, Eesti 

Olümpiakomitee liikmetele, lihviti lubadusi ja sõnavõtte, lepiti kokku ja teinekord ka mitte. 

Fakt on see, et Eesti Olümpiakomitee sai väga pingelises konkurentsis, vähima võimaliku 

häälte jagunemise vahekorraga uue presidendi, ettevõtja ja spordi kauaaegse toetaja Urmas 

Sõõrumaa, kes pani paika järgmiseks perioodiks oma meeskonna ning kes saab hakata ellu 

viima pika valimisteralli käigus seatud eesmärke ning sõnastatud lubadusi. 

Kergejõustik on Eesti Olümpiakomitee täitevkomitees väärikalt esindatud. Üheks kahest 

asepresidendist on kahekordne olümpiamedalist Jüri Tamm ning liikmeteks olümpiavõitjad 

Erki Nool ja Gerd Kanter. Esindajate kogus on kergejõustikuliidu esindajaks peasekretär Sirje 

Lippe. 

Heameelt teeb, et nii spordirahvas kui kandidaadid võtsid kogu seda teekonda väärikalt ja 

tegutsemistahtega. Valimisvõitlus ei ületanud hea maitse piire, peaosaliseks olid kandidaadid 

ja sport, mitte meedia või väljamõeldud teemad.  

Kasutan siinkohal võimalust, et EOK presidendile ja tema meeskonnale edu soovida – oli 

huvitav võistlus ning loodan, et spordi juhtimises tulevad ka huvitavad ajad. 
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