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TREENERITE
SUVESEMINAR
17.-18. JUUNI, JÄNEDAL

Järjekordne treenerite-õpetajate-juhendajate seminar leidis tänavu
aset Jäneda mõisas, Lääne-Virumaal. Eriolümpia spordidirektor
Siret Kruk andis ülevaate möödunud aasta tegevustest ja
üritustest. Kokku oli 47 sündmust, mis väärisid esile tõstmist.
Toimus ka üldkoosolek, kus valiti juhatuse liikmed järgmiseks
aastaks.
Lisaks pidas loengu kiropraktik Rainer Kägo, kes andis nõu, kuidas
ravida ja ennetada eriolümpialaste erinevaid spordivigastusi.
Teet Allas Eesti Jalgpalli Liidust tutvustas osalejatele praktilise
sessiooni käigus kõndivat jalgpalli, mis oli kindlasti kõigi jaoks
uudne, aga see-eest pakkus väga palju sportlikku pinget.
Pisikest õhtuprogrammi juhtis Eesti Eriolümpia patroon (al 2017. a)
Hannes Hermaküla, kes viis läbi vahvaid tutvumis- ja
nuputamismänge.
Teisel päeval tutvustas Tiina Oimet Eesti Eriolümpiale uut
spordiala - räätsajooksu, mida hiljem kõik said praktiseerida liiva
peal. Reeglid on leitavad www.eeo.ee kodulehelt: Spordialad >
Lumeräätsajooks.
Seminarile pani punkti põnev loeng Jäneda mõisaga seotud
inimestest ja selle ajaloost.
Täname kõiki, kes osalesid!
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Foto: Siret Kruk
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ÜHENDAV
KORVPALL
15.-16. JUUNI, ŠVEITSIS

15.-16. juunil toimus FIBA Open 3 x 3 Ühendava korvpalli
võistlused Lääne-Šveitsis, Miesi linnas, millest võttis osa 12
meeskonda. Eesti koondis sai turniiril kaks võitu ning ühe
kaotuse. Põnevaim hetk oli Eesti-Soome mäng, mille Eesti
võitis 5-3 alles lisaajal. Kokkuvõttes saavutati 6. koht ehk II
divisjoni hõbemedal!
Meeskonda kuulusid: Hanti Sep, Kaur Kulpas, Reigo
Säälik, Kristofer Rudolf Kõrre ja Arles Annus.
Võistkonda saatsid treener Andres Lillemägi ja
delegatsiooni juht Reigo Kimmel Eesti Korvpalliliidust.
Palju õnne!
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Fotod: Reigo Kimmel
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3 ERILIST LUGU ABU DHABIST
Tänavu
märtsis
toimunud
Abu
Dhabi
maailmamängudest on nüüdseks juba mõni aeg
möödas, kuid sealt saadud mälestused on
kustumatud.
Meie 41 sportlast 10-lt võistlusalalt olid ääretult tublid
ja kindlasti said sealt väärtusliku kogemuse. Esimene
lugu on ainsast spordialast, mis Eesti delegatsiooni
puhul oli ühendav (ehk siis koos partnersportlasega) selleks oli bowling. Eriolümpia sportlane Mihkael
Rooba ja Tartu Maarja Kooli õpetaja Kristjan Tasa
on kaks vahvat noormeest Tartust, kes osalesid
maailmamängudel esimest korda. Treener Lii
Laanojaga harjutati mängudeks Tartu Sõbrakeskuse
bowlingusaalis.

Mihkael ja Kristjan Foto: Lii Laanoja

Tegelikult tunnevad poisid teineteist juba umbes 8-9 aastat
just tänu Tartu Maarja Koolile. Aga bowlingupartneriteks
said nad tänu treener Liile, kes arvas, et nad sobivad hästi
koos mängima.
Võistluste kokkuvõttes leidsid mõlemad, et võib rahule jääda
ja tegelikult läks väga hästi: Mihkaelile üksikmängus 5. koht
ja paarismängus tubli 4. koht. Mihkael siiski ütles, et enne
võistlust oli ärevustunne päris suur sees. Samas
konkurentidega saadi hästi läbi: ühe Lõuna-Aafrika poisiga
vahetati suisa särgid ja meelde jäid ühised laulmised
hommikuse bussiootamise juures.
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Võistlusoludega jäid mõlemad väga rahule, radasid oli
kõvasti rohkem kui Tartus. Kuul aga võeti see-eest igaks
juhuks ise kaasa, et oleks täpselt käele vastav nii nagu
treeningutelgi. Sellega oli Mihkaelil ka naljakas lugu
rääkida. Nimelt võistlustele minnes kutsuti Tallinna
lennujaamas Mihkaelit valjuhäälditest eraldi ruumi. Nimelt
tundus töötajatele, et poisi kohvris on midagi väga
kahtlast ja kästi kohver avada. Suur oli nende üllatus kui
kena keeglikuul neile sealt vastu vaatas. "Arvasid, et on
pomm!" naeris Mihkael lugu rääkides.
Maailmamängudele tagasi vaadates oli poiste jaoks väga
meeldejääv just see, et kõigil teistel eestlastel läks hästi,
medalisaak oli ju uhke. Külalislinna programmi puhul tõi
Mihkael välja ka ägeda marssiva puhkpilliorkestri, kui
külastasime kohalikku poistekooli.
Negatiivse poole pealt ei meeldinud see, et konditsioneer
oli liiga tugev, pidi seda pidevalt välja lülitama ja isegi
arsti juures käima. Samuti tüütas ära tundide viisi bussi
ootamine.
Mihkael, kes töötab püsival kohal Dorpatis koristajana,
arvas, et maailmamängud andsid talle kõvasti
enesekindlust, julgust ja suhtlemisoskust juurde.
Küsimuse peale, kas enne reisi oli ka mingeid hirme,
vastas ta: "Ei ole vaja karta!".
Järgmiseks eesmärgiks on Mihkael võtnud 4 aasta pärast
Saksamaal toimuvad Maailmamängud ja tema soovitus
selleks ka teistele on järgmine: "Palun tehke palju trenni,
mängige erinevaid võistlusmänge, reisige, puhake!".
Kristjan ütles samuti, et Maailmamängudel oli Mihkaeli
seltsis väga tore, kuna ta on väga kogenud reisija ja
veetsid toredalt aega. Kokkuvõttes - nautisid täiega!
Teine lugu puudutab delegatsiooni arsti ja ühtlasi ka
sportlase lapsevanemat Mariliis Hermlinit, kellele tuli
poja Siimu võistlustele pääsemine täitsa suure
üllatusena. Mariliisi jaoks oli see kahtlemata esimene
kokkupuude sedavõrd suure Eriolümpia üritusega,
varasemalt võeti osa küll Eesti kohalikest võistlustest.
Kuna delegatsioonidele seati nõue kaasa võtta oma arst,
juhtuski nii, et Mariliisil oli võimalus kaasa elada poja
pingutustele. Siim tegi kaasa kergejõustikus kuulitõukes,
100 m jooksus ja 4x100m teatejooksus ning ema sõnade
järgi võib tulemustega jääda igati rahule, kuna esimest
korda oldi niivõrd suurel võistlusel. Ta meenutab naeruga
ka naljakat seika, kui Siimu numbrikleepsud jooksu ajal
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minema tahtsid lennata ja poiss, käed reitel, finišisse
tormas, kaotades sedasi mõned väärtuslikud sekundid.
Sportlike saavutuste eest kiidab ta igati treener Evelyn
Himmat, kes mängis võistluste ettevalmistusperioodil
olulist rolli.
Arsti vaatenurgast hindas ta kogu võistlikuslikku
korraldust veidi ületurvatuks. Eks see oli mõistetav ka
taolise ülisuure võistluse puhul. Talle tundus, et
meedikutel väga palju teha polnudki, et olid pigem
turvaelemendina kaasas.

Olles käinud viiel aastal suurvõistlustel, kinnitas Vello, et
tänavused Maailmamängud kuuluvad kahtlemata TOP ühte ja
teised tulevad alles pika vahe järel ning oleks nõus
hommepäev uuesti võistlustel osalema, kui antaks võimalus.
Kokkuvõttes ta ei oskagi konkreetselt millegi kallal nuriseda
ega paremat soovida, kuna tehnilise poole pealt oli kõik
ülivõrdes alates elektroonilisest seinast kuni soojendus- ja
mahaujumisbasseinideni. Pole varasemalt selliseid võimalusi
iial kogenud. Eks esimeste päevade transpordi osas kurdaks
temagi, kuid samas leidis, et sedavõrd suure ürituse puhul
oligi logistikat väga keeruline korraldada.
Sportlaste tulemustega jäi ta samuti pigem rahule, kuna
eesmärgiks oli esineda hästi, kuid võimetekohaselt. Sportlike
saavutuste poolest rekordeid küll ei tulnud, aga see-eest sealt
saadud emotsioonid ja mälestused on kustumatud. Kõige
pingelisem oli kindlasti ujujate teatevõistkonna heitlus kulla
nimel 4x50m distantsil, kus sajandike mängus oli õnn just
eestlaste poolel.

Siim suurel ekraanil 100m tutvustusel Foto: Evelyn Himma

Kokkuvõtteks leidis Mariliis, et üleorganiseerimist oli veidi
palju, kuid samas olid inimesed ääretult sõbralikud ja kenad
ning positiivsed mälestused jäävad kindlasti pikaks ajaks
saatma.
Kuldne teatevõistkond! Foto: Merli Ilves
Kolmanda loona räägime ujujatest, keda saatis treener
Vello Liivamägi. Rahvusvahelistel võistlustel käimise
kogemust on Vellol küllaga, kuid Eriolümpia raames oli käik
esmakordne.
Tuues
võrdlusmomenti
varasemate
kogemuste vahel, leidis ta, et korralduslik pool oli
Maailmamängudel tipptasemel ning tema arvates ei jäänud
need grammigi võrra alla tavaolümpiamängudele. Vello
hoolealusteks olid Maria Rein, Eric Tött, Ingel Õunmaa ja
ka Artur Pool, kes triatlonimehena tuli teateujumise jaoks
appi.
Tähtsate
mängude
saabumise
eel
toimiti
ettevalmistusperioodil tavapärase treeningkava järgi,
rõhudes veidi rohkem vormi saamisele. Treeningute maht
on neil tõesti aukartustäratav: 6 korda nädalas treeninguid,
millest viiel päeval on treening lausa kahel korral.
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Muidugi jäid eelkõige lisaks võistlustele meelde kõik ühisüritused,
ekskursioonid ja ilusad hetked kultuuriga tutvumisel. Kogu
õhkkonda nimetas ta ääretult sõbralikuks ja toetavaks just ka teiste
treenerite poolt ning tal oli hea meel, et Eesti delegatsioon oli
sedavõrd ühtne. Praegugi meenutatakse seal oldud aega
heldimusega, kuid treeningud toimuvad samamoodi edasi. Seeeest võetakse veidi kergemalt ja rahulikumalt, et anda kehale ja
vaimule puhkust!

Kindlasti olid Abu Dhabi Maailmamängud paljude jaoks selle aasta
tähtsündmuseks ja Eesti Eriolümpial oli seal hea meel käia aegade
suurima delegatsiooniga. Aitäh intervjueeritavatele ja soovime
kõigile ilusat suve!
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SAABUVAD ÜRITUSED

25.-28. juuni Ühendav jalgpalliturniir Kaunases, Leedus
30. juuni "Kõnnime koos!" III etapp Võisikul (FB link)
28. juuli "Kõnnime koos!" IV etapp Koerul
9.-12. august Spordilaager Marguse spordibaasis
10. august 3x3 Tallinn Open Quest Final
16. august Väikesportlaste programmi seminar Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikool
24.-27. august Ühendav spordilaager Tartumaa Tervisespordikeskuses
29. august Jalgpalliseminar Viljandis
september/oktoober Naiste jalgpalliprojekti tähtsündmus Tallinnas
5.-8. september SOEE iluvõimlemise võistlus Slovakkias, Nitra linnas
25. september Siimusti jooksukross
27. september jalgpallifestival Tartus

Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava

KONTAKT:
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO

