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„Rahvusvaheliste kaubanduskodade vaheline jalgpalliturniir 2011“ – midagi rohkem kui 
lihtsalt jalgpall 
 
21. mail toimub Hiiu staadionil rahvusvaheliste kaubanduskodade vaheline jalgpalliturniir 
nimetusega „International Chambers of Commerce’s Football Tournament 2011 – powered by 
Sampo Pank“ (rahvusvaheliste kaubanduskodade vaheline jalgpalliturniir). Kaheksa suurimat 
Eestis asuvat rahvusvahelist kaubanduskoda hakkavad omavahel jalgpallis sportlikku mõõtu 
võtma. Võistlustulle astuvad Ameerika-Eesti, Briti-Eesti, Hispaania-Eesti, Rootsi-Eesti, Saksa-
Balti, Soome-Eesti, Taani-Eesti kaubanduskoda ning Junior Chamber International 
(rahvusvaheline noorte koda). 
 
Sündmuse teeb eriliseks see, et turniiril osaleb sadakond erinevat rahvusvahelise taustaga 
jalgpallisõpra, kes on päritolult mitte-eestlased ja/või töötavad rahvusvahelistes ettevõtetes, mis 
on kaubanduskodade liikmed. 
 
Üritusele on omalt poolt õla alla pannud Taani-Eesti Kaubanduskoja aktiivne liige Sampo Pank, 
kes peab oluliseks aktiivset ellusuhtumist ja sportlikku tegevust. 
 
„Sellise ürituse toetamine ei nõudnud pangalt pikka kaalumist. Hea emotsioon, koostöö, 
rahvusvahelisus ja sport on märksõnad, mis on omased ka Sampo Panga kultuurile,“ selgitab 
Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe. 
 
Lisaks on turniirile on oma abikäe ulatanud ka Eesti üks vanimaid jalgpalliklubisid Nõmme Kalju, 
kelle kodustaadionil jalgpalliturniir toimub. „Välismängijate ja treenerite sissetoomisega 
meeskonda on Eesti jalgpalli toodud uus rahvusvaheline mõõde. Koostöö rahvusvaheliste 
kaubanduskodade vahelise jalgpalliturniiriga haakub ideaalselt meie jalgpalliklubi ideoloogiaga 
ning meil on äärmiselt hea meel olla osa sellest toredast üritusest” sõnab Nõmme Kalju President 
Kuno Tehva. 
 
Jalgpallitreener Vince Lombardi on öelnud, et elu on nagu jalgpall, mis nõuab visadust, 
pühendumust ning austust asjatundjate suhtes. Võiduvõimalused on alati suuremad kui tehakse 
omavahel koostööd. Olgu selleks siis kaitsemäng jalgpallis või väljakutsed majanduses. 
 
Rahvusvahelise jalgpalliturniiri eesmärgiks on veeta päev värskes õhus mängides jalgpalli ja 
ergutada inimesi rohkem liikuma. Läbi sportliku tegevuse on hea võimalus omavahel tuttavaks 
saada ja tõhustada kaubanduskodade liikmete ning ka kaubanduskodade omavahelist koostööd. 
Samal ajal saab Nõmme Kalju abiga toimuma jalgpallikoolitus lastele, mis peaks ka neisse 
süstima väikese spordipisiku.  
 
Õiglast ja rahvusvahelist jalgpallimängu on oodatud pealt vaatama kõik, kellele jalgpall 
südamelähedane või kes niisama ilusal laupäevasel päeval soovivad päeva veeta värskes õhus. 
Üritus saab toimuma 21. mail algusega kell 13:00 Hiiu staadionil, Meistriliiga XII vooru kohtumise 
algus Nõmme Kalju js FC Kuressaare vahel algab kell 19.30. Jalgpalliturniiri kommenteerivad 
terve päeva jooksul Club Privé stand-up koomikud Louis Zezeran ning Eric Seufert. 
 
Üritusest osavõtt on tasuta! 
 
Lisainfo ürituse kohta: 
Merli Lindberg 
Taani-Eesti Kaubanduskoja juht 
 
info@decc.ee  


