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Laagris viibinud sportlased ja treenerid

Jaanuari alguses sai veel
kunstlumega rajal suusatada.

Murdmaa-

suusatajate
treeninglaager
Otepääl.
2 . -5 .  JAANUAR

 

 

2.-5. jaanuarini toimus Otepääl rahvusvahelistel võistlustel
osalevate suusatajate ettevalmistuslaager. Kuigi ka Otepääl
olid sellel ajal lumeolud kesised, meil siiski vedas ja nelja
päeva jooksul koguti  oluline hulk suusakilomeetreid, et
jaanuari lõpus toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel vormis
olla.
 

"Raske õppustel, kerge
lahingus" (Suvorov)
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Võistluste ühispilt
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3 x 3
korvpalliturniir
Lahmusel
14 .  JAANUAR

 

14. jaanuaril toimus Lahmusel 3 x 3 ühendav korvpalliturniir, et
selgitada välja meeskond, kes sõidab juunis Šveitsis toimuvale
FIBA OPEN 3 x 3 turniirile. 
 
Turniiril osales 6 meeskonda ja eeldivisioneerimise käigus jagati
need kahte divisjoni. 1. divisjoni võitja oli Tartu Kroonuaia
meeskond ja 2. divisjoni võitja Lahmuse 2. meeskond. Vastavalt
reeglitele toimus avalik loosimine divisjonide võitjate vahel, et
selgitada välja, kes sõidab Šveitsi. 
 
Eestit esindama sõidab Tartu Kroonuaia meeskond koosseisus:
Andre Avsjukevitš, Tamar Taska, Jaanus Paris ja
partnersportlased Erkki Voronin ning Krister Tapper.
Meeskonna treener on Aivar Juuse. 
 
Täname kõiki osalejaid ja Lahmuse Kooli!

Šveitsi sõitva võistkonna loosib 
 välja kohtunik Tiit Ilver. 

Võistluse võitja ja ühtlasi Šveitsi
sõitev Tartu meeskond.
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22.-26. jaanuarini toimusid Šveitsis Villarsis rahvuslikud mängud,
kus osales 10 riiki kokku 650 sportlasega. Eesti delegatsiooni
kuulusid sportlased Eliise Elviira Eljaste, Anastassia
Pissareva, Siiri Latik, Erich Veitmaa, Janek Ritsmann, Rainis
Ronimois, Kuldar Narusk ja Siim Siilak. 
Treenerid olid Evelyn Himma ja Märt Tomp, abiline Tiina Oimet
ja delegatsiooni juht Siret Kruk. Võistlustelt võideti kokku 6 kuld-,
4 hõbe- ja 4 pronksmedalit individuaaldistantsidelt, lisaks kuld ja
hõbe teatevõistluselt. Kõige edukam sportlane oli Rainis
Ronimois, kes sai kõikidel võisteldud aladel kuldmedali.
Sportlased olid ääretult tublid, sest võistluspaik oli 1500m
kõrgusel ja rajad olid rasked. 

Delegatsiooni kõige vanem sportlane
Erich Veitmaa

Esimese võistluspäeva hommik mägede taustal

Avatseremoonia eel

Murdmaa-

suusatajad
Šveitsis
22 . -26 .  JAANUAR

 

jaanuar 2020
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Võistluste edukaim sportlane Rainis Ronimois Ämmuste
Koolist: "Esimene lennusõit oli ülimalt vinge, selline kiirendus,
maandumine, kõrvad lukus. Kitsad sinka- vonka teed mägedesse
olid lahedad. Tänavatel olid uued võimsad sportautod. Mulle
meeldisid kõrged lumised mäed ja head kiired laskumised
suusarajal. Vahva discoõhtu oli. Tubli suusatamine oli, mitte väga
väsitav. Sain kolm kuldmedalit, olin kiireim. Autasustamine ja
ühislaulmine oli äge. Ka teinekord tahaks võistlustel osaleda."

Murdmaa-

suusatajad
Šveitsis
22 . -26 .  JAANUAR
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Võidukad sportlased koos treeneritega

Tiim "Estonia" koosseisus Eliise Elviira Eljaste, Rainis
Ronimois ja Janek Ritsmann võitis teatesuusatamise,

võistkond "Eesti" koosseisus Siiri Latik, Anastassia
Pissareva ja Erich Veitmaa hõbe, seega puhas töö!

Rainis Ronimois saavutas kahel
individuaaldistantsil ja teatevõistluses

kuldmedali.
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Suusatajate üks treeneritest Märt Tomp: "Reisiväsimus on
unustatud  ja hea tunne sellest on jäänud. Kõigepealt on heameel
selle üle, et mind on usaldatud selliste suurepäraste sportlaste
treenimise ja suuskade ettevalmistusega tegelema. Olen ise alati
olnud suusatamise ja lume usku, tore talv on mulle igati vajalik ja
meelepärane olnud. Minu lapsepõlvest kuni siiamaani olen
suusatamisest vaimustunud, ise treeninud ja võistelnud, õpetajana
kehalise kasvatuse tundides koolides õpilasi juhendanud-õpetanud-
innustanud, suusaradasid hooldanud ja  ka oma isiklikke lapsi
suusatamise teele juhtinud.  Kui treenisime nüüd oktoobris ja 
jaanuaris Otepääl, oli juba tunda sportlaste ja abistajate vahel
mõnusat ühtekuuluvustunnet, treenimistahet ja heasoovlikkust. Ja kui
meie selle aasta „talvest” sattuda nendega Šveitsi riiki ja valgele
lumele, olid ka emotsioonid laes. Enne seda sõitu olid minul ootused
kõrgel ja need täitusid kindlalt 110%. Kõik oli kokkuvõttes tasemel-
transport,  elamine, söök, võistluskorraldus, puhkeõhtu Šveitsi
populaarse perebändi Oesch`s die Dritten iga (olen neid juba mitmed
tunnid pärast Youtubes vaadanud) ja discoõhtuga. Ainult
avatseremooniaga seoses rongkäik- sissemarssimine kuidagi venis
ja  peale lõpetamist tänu liiklusummikutele oli lennukile jõudmine
nibin- nabin. Päevad olid väsitavad, enne kl 7 äratus, hommikusöök ja
kohe mäele, suuskade ettevalmistus, sportlaste stardiks
motiveerimine, kaasaelamine- ergutamine, võistused, aga
vastutasuks- sportlaste tubli võimetekohane suusatamine,
autasustamistseremoonia,  päike, mäed ja kõigi 8 sportlase väga
head  tulemused- medaleid jätkus kõigile. Eriti hea meel on mul
Ämmuste kooli noormehe Rainise üle, olen teda treeninud ning  tema
tulemused ning vahetu rõõmus olemine oli sellel reisil kiiduväärt.  Ja
muidugi meie taustajõud-  Evelin, Tiina Oimet ja Siret- nendega võib
vabalt minna lahingusse. Sain ka ise mõned lisakilomeetrid 
maratonideks valmistudes libistatud ja ka mäest korra alla tuhisetud. 
 Tänud veelkord toredate elamuste eest meie delegatsioonile!                
                                 Suusatamine on ikkagi väga lahe!!!"

Murdmaa-

suusatajad
Šveitsis
22 . -26 .  JAANUAR
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Märt Tomp Otepääl

Imelised vaated võistluspaigas 
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Ühendav
spordipäev
Spot of Tallinnas
24 .  JAANUAR
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Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kuristiku Gümnaasium
tegid ühise toreda spordipäeva ekstreemspordikeskuses
Spot of Tallinn. Batuudid ja tõukerattad meeldisid kõigile!
Aitäh osalejatele ja õpetajatele! Projektis osalemiseks
kirjuta Eriolümpiasse.



 

SAABUVAD ÜRITUSED

 28. jaanuar - 5. veebruar Maailmamängude testmängud Rootsis, Östersundis

 

31. jaanuar  - 4. veebruar  Noorteliidrite foorum Rootsis, Östersundis

19. veebruar Eriolümpia tänuüritus Tartus 

Kui lumeolud võimaldavad, siis treenerite suusaseminar veebruari lõpp või märts. 

P.S. Praeguse seisuga Otepääl lund ei ole, aga loodame väga, et  meie

talimängud siiski toimuvad ja ootame teie registreerimisi. Anname jooksvalt infot. 

 

 

 

 

 

 

Eriolümpial on nüüd ka Tallinnas esindus. Tulge külla!

Kontor avatud tavapäraselt E-R 8.30-17.

KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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Meie delegatsioon on juba
Rootsis

https://www.facebook.com/events/494060318009274/
https://www.facebook.com/events/494060318009274/

