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Judovõistlused
6. OKTOOBER, VALGA

6.oktoobril võttis Valga kõiki judovõistlusel osalejaid vastu ilusa
päikeselise sügisilmaga. Kui kevadel napilt enne judovõistlusi
kuulutati välja eriolukord, siis nüüd saime oma võistluse kenasti
peetud. 13 erinevas kaalukategoorias ja vanuses sportlast nautisid
võistlust ja enda proovilepanekut. Kõik said kaela kohamedali.
Täname Evo Saart, kelle kodusaalis võistlus toimus, Valga
Spordihalli, kes meile tasuta ruumid võimaldas ja lahkeid
kohvikutöötajaid, kes meile koduselt lõuna serveerisid. Samuti
täname fotograaf Maria Kilki imeliste fotode eest ja kohtunik Ukut!

Vasakul
maailmamängude
kuldmedali
omanik Aleksandrs Zaicevs tõestas taas, et
temale veel võistlustel võrdset vastast ei
ole. Fotod: Maria Kilk
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Ühendavate
koolide projekt
08. OKTOOBER, TALLINN

Jätkasime ühendavate koolide projektiga ekstreemspordikeskuses
Spot of Tallinn. Seekord nautisid tegevusi Kose Gümnaasiumi
tavalapsed ja erilised noored. Rõõmu oli palju! Tõuksid on ägedad,
batuudid põrkavad hästi!

Fotod: Tiina Möll
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MM ettevalmistuslaager
8.-11. OKTOOBER, KÄÄRIKU

8.-11.oktoobrini toimus Käärikul maailmamängudele sõitvate
murdmaasuusatajate ja räätsajooksjate ettevalmistuslaager. Kohal
oli 19 sportlast ja 5 treenerit üle kogu Eesti, kes on motiveeritult ja
tõsiselt alustanud 2022 a. Venemaal Kaasanis toimuvate eriolümpia
maailmamängude ettevalmistust.

Ülemisel pildil räätsajooksjad, all murdmaasuusatajad. Foto: Siret Kruk
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Väikesportlaste
programm

COVID- 19 on väikesportlaste programmi arendamises teinud
suured piirangud. Lasteaedades ei saa teha traditisoonilisi
infopäevi ja demotunde. Vaatamata sellele toimetavad lasteaiad ja
treeninggrupid vastavalt programmile. Sellel aastal on programmiga
liitunud Tallinna lasteaiad "Õunake", "Pallipõnn" ja "Männikäbi".
Samuti Porkuni Kooli lasteaia rühm, Põlva Roosi Kooli lasteaed,
Jaagu Lasteaed- Põhikool ning Narva Lasteaed "Pingviin".
Treeninggruppidest tegutsevad Tallinna- ja Tartu treeninggrupid
ning Võru Lasteaed "Sõleke" treeninggrupp.

Narva lasteaed "Pingviin individuaaltunnid
Foto: Lasteaia erakogu
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Saalihoki
võistlused
14. OKTOOBER, TALLINN

Tallinnas Õismäe Sportmängude Hallis peeti 14.oktoobril kuue
võistkonna osalusel saalihoki turniir. Kuna ühendava spordi
võistkondi registreerus vaid üks- Järvamaa, siis kvalifitseerusid
nemad Kaasan 2022 maailmamängudele otse ning saavad oma
tulemusi lihvida juba treeninglaagris. I divisjoni võitis Tallinna Tondi
Põhikool, II divisjoni parim oli Porkuni Kool. Aitäh osalejad,
kohtunikud ja treenerid!

Fotod: Gertrud Alatare
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Sulgpallikoolitus
Tartus
20. OKTOOBER, TARTU
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20.oktoobril toimus Tartus Veeriku Sulgpallikeskuses treenerite/
õpetajate/ juhendajate sulgpallikoolitus, mille viisid läbi Eesti
Sulgpalliliidu koolitajad. Koolitusele oli huvilisi kokku tulnud üle kogu
Eesti. Täname koolitajaid ja kõiki osalejaid! Fotod: Siret Kruk
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Kõnnisarja
"Kõnnime koos!"
VI etapp
25. OKTOOBER, TARTU
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25.oktoobril toimus Tartus kõnnisarja "Kõnnime koos!" VI ja ühtlasi
ka selle aasta viimane etapp. Rõõm oli nautida imelist sügisilma
koos vahva seltskonnaga. Kevadel alustame taas, seni liikuge ikka
palju värskes õhus ja olge terved! Etappi toetas Coca Cola. Fotod:
Siret Kruk
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Sulgpall
28. OKTOOBER, HAAPSALU

Üleval Leana Lobjakas, kes
saavutas võistlustel II koha,
paremal Kiigemetsa Kooli
võistkond koos õpetaja Hille
Kirpuga
Foto: Siret Kruk
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28.oktoobril toimusid Haapsalus sulgpallivõistlused, kus osales ligi
40 sportlast kaheksast asutusest üle Eesti. Selgitati erinevate
vanusegruppide ja divisjonide parimad. Täname Mehis Ehanurme,
kohtunikke ja kõiki osalejaid!
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SAABUVAD ÜRITUSED
5. november TÕK bowling Tartus
6.-7. november treenerite pallimängude turniir Lahmusel
17. november TÕK korvpalliturniir Lahmusel
18. november LÕK korvpalliturniir Lahmusel
20.-22. november saalihoki MM ettevalmistuslaager Tamsalus
25. november korvpallifestival Tallinnas

"See aeg, kui sügis muutub talveks, kestab vaid mõned
päevad. Kui sa selle aja ära tunned, ei häiri sind
kunagi, et sellel maal, kus sa elad, on liiga külm, liiga
sombune või liiga masendav elada."

Sass Henno

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

