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16. novembril käis Eriolümpia esindus koosseisus spordidirektor
Siret Kruk, juhatuse liige Evo Saar ja tantsukoordinaator Vadim
Šemeljov Narvas. Visiidi eesmärk oli kaasata eriolümpia
tegevustesse ka Ida- Virumaa asutusi, sest hetkel pole meie
ühenduses sealt mitte ühtegi liiget. Ettevõtmine oli väga edukas.
Kõigepealt saadi osa suurepärasest tantsufestivalist
"Tantsumosaiik". Tegu oli väga professionaalsel tasemel
festivaliga ja kõik etteasted äärmiselt nauditavad.
Festivalil esines ka laste arenduskeskuse "Matveika"
tantsustuudio "Happy Hearts" kolme numbriga. Just selle klubi
kaasamine meie tegemistesse oli üks eesmärkidest. Lisaks väga
professionaalsel tasemel tantsimisele tegelevad nad ka spordiga.
 
Pärast festivali saime klubi esindajatega juba pikemalt nende
rõõmudest ja muredest rääkida. Lisaks neile oli kohal ka Ahtme
Kool, kus praeguseks õpivad toimetuleku õppekaval õppivad
õpilased. Mõlemad asutused tundsid huvi meie tegemiste vastu
ja olid kahtlemata nõus ka meie ühingu tegevustes kaasa lööma.
Lisaks neile pakume võimalust ka Narva lasteaedadele osalemist
meie väikesportlaste programmis. Lasteaed "Pingviin" on juba
kinnitanud oma osalemist väikesportlaste programmis. Samuti
liitus meie organisatsiooniga üks eraisik Kohtla-Järvelt, kelle
Downi sündroomiga tütar juba aastaid ujumisega tegeleb.
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Leedu  avatud
meis t r i võ i s t lused
spor tvõ imlemises
 

17 .NOVEMBER ,  VILN IUS

 

november 2019

17. novembril osalesid Tallinna Ülikooli võimlemisklubi
sportvõimlejad koos treener Natalia Cherneykoga Vilniuses
"Avatud Leedu Meistrivõistlused Sportvõimlemises" võistlusel,
kus oli eraldi kategooria eriolümpia sportlastele. Eestit esindasid
sportvõimlejad Eerika Kapp ja Aleksandra Elisabeth Jenkins.
Eerika võistles toenghüpetes, batuudil ja poomikavas ning
saavutas kõikide alade kokkuvõttes 1. koha. Aleksandra võistles
toenghüpetes, rööbaspuude- ja poomikavas ning sai kokkuvõttes
2. koha. Palju õnne sportlastele, treenerile ja sportlaste peredele!

Kõik võistlusel osalenud eriolümpia sportlased

Natalia koos Leedu eriolümpia presidendiga (paremal)

Aleksandra, Natalia
ja Eerika
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Haridus- ja
teadusministri
vastuvõtt
19 .  NOVEMBER ,  TALL INN
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19. novembril tunnustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps
2018/19 õppeaastal rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel
märkimisväärseid tulemusi saavutanud õpilasi ja nende
juhendajaid. Vastuvõtt toimus Tallinnas Noblessneri Valukojas ja 
kandis nime "Tere tulemast Olümposele". EO Eesti
Ühendusest olid kohal õppurid, kes Abu Dhabi maailmamängudel
tulid esimese kolme hulka. Meie sportlastele andis auhindu üle
maratonijooksja Liina Luik. Palju õnne kõigile!

2019 a. maailmamängudel osalenud edukad õppivad sportlased ja
nende treenerid.

Edukas ujuja Maria Rein ja maratoonar Liina Luik
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Liikumisaktiivsuse
päev
21 .  NOVEMBER ,  

KI IGEMETSA  KOOL
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21. novembril toimus Kiigemetsa Koolis eriolümpia
liikumisaktiivsuse päev. Sportlased said end proovile panna
erinevates kehalist võimekust arendavates punktides. Lisaks
sellele saadi osaleda ka FunFitness terve sportlase uuringus.
Suur tänu kõikidele vabatahtlikele, kes ürituse õnnestumisele
kaasa aitasid. Eriline tänu Kiigemetsa Koolile, kes meie üritust
võõrustas ja korraldusele palju kaasa aitas.

Kõigile sportlastele jagati
liikumisaktiivsuse passid

FunFitnessi
naiskond

Kokku oli 12 punkti, kus tuli läbida 
erinevaid ülesandeid

Kiigemetsa kooli võimla, kus tegevus toimus

Enne autasustamist kõik ühise "langevarju" all
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Koolispordi 
foorum
22 .NOVEMBER ,  

TALL INN
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22. novembril toimus Tallinnas koolispordifoorum "Koolisport on
minu tervise mõõdupuu". EO Eesti Ühenduse direktorid koos
patroon Hannes Hermakülaga said foorumil võimaluse
tutvustada ühenduse tegemisi. Foorumil oli mitmeid huvitavaid
ettekandeid ja paneeldiskussioone. Järgmisel aastal on meil
plaan tihedamalt teha koostööd Eesti Koolispordi Liiduga ja
laiendada ühendava spordi tegevusi.

Tiina ja Siret

Vasakult: Hannes Hermaküla, Siret Kruk, Tiina Möll
ja lastearst Reet Raukas
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Korvpalliturniir
Lahmusel
26 .NOVEMBER
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Eriolümpia euroopa korvpallinädala raames sai meie ürituste
avapaugu 26.novembril Lahmuse koolis toimunud korvpalliturniir
3.-4. divisjoni sportlastele. Lahmuse koolipere võõrustas meie
sportlasi nagu alati- väga soojalt ja sõbralikult. Turniiri võitis
Lahmuse meeskond. 
23.11- 01.12 toimub euroopa eriolümpia korvpallinädal!

Võistlustules on Lahmuse Kooli ja Maarja Tugikeskuse
korvpallurid
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Korvpallifestival
27 .NOVEMBER
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27.novembril toimus eriolümpia euroopa korvpallinädala raames
Tartu maaülikooli võimlas korvpallifestival 8-12 aastastele lastele.
Osales 9 kooli 70- õpilasega üle kogu Eesti. Festivali toetas ja
aitas läbi viia Eesti Korvpalliliit ja nende esindaja Henri Ausmaa.
Tartu Ülikooli Korvpalliklubist olid lapsi toetamas meiega juba
varasemalt koostööd teinud endine korvpallur, praegune
spordidirektor Janar Talts, Kadi Kals ja klubi peamanager Robert
Peterson. Aitäh kõigile osalejatele ja kaasalööjatele!
 
#EBW2019

Medaleid paneb kaela
Robert Peterson

Korvpall on lahe!

Henri Ausmaa Eesti Korvpalliliidust juba niisama lihtsalt palli
ära ei anna.
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Korvpalliturniir
Lahmusel
28 .NOVEMBER
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Võidukas Lahmuse kooli meeskond

Pealkiri

Lahmuse Kooli direktor
Jüri Hansen

Korvpallinädala lõpetasid 28. novembril Eriolümpia tugevama divisjoni
võistkonnad. Võistlustules olid 6 võistkonda, kes peakorraldaja Kuuno
Tiituse ladusa korraldusega selgitasid välja paremusjärjestuse. I
divisjonis oli paremusjärjestus järgmine: 1. Lahmuse kool, 2. Kroonuaia
kool, 3. Näpi kool. Teise divisjoni tulemused: 1. Pärnu Kuninga tn pk, 2.
Raikküla, 3. Ämmuste kool. Abu-Dhabis osalenud korvpalli
meeskonnale anti üle Eesti Korvpalli Liidu ajalooline kingitus: tükike
Kalevi spordihalli põrandast. Korvpallinädal on väärikalt sisustatud!
Aitäh korraldajatele, sportlastele ja vabatahtlikele!



 

SAABUVAD ÜRITUSED

 

3. detsember Eriolümpia 30. aastapäeva tähistamine, sh bowlinguvõistlus, Tallinn

3. detsember Heategevuslik Eriolümpia oksjon, Tallinn

5. detsember Tantsukonkurss, Valga

11. detsember Iluvõimlemine, Tartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
 www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava

november 2019

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

