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MÄESUUSA-

KOOLITUS

4. VEEBRUAR, KIVIÕLI

Fotod: Tiina Möll

 Selle aasta lumine talv soosib suusatamist. 4. veebruaril
kogunesidki Porkuni kooli julged suusanoored Kiviõli
Seikluskeskusesse, et õppida mäesuusatamist. Treener
Raili Rooba käe all saadi peagi selgeks pidurdamine ja
sahkpööre ning suunduti kõrgemale harjutusnõlvale.
Päeva lõpuks oli enamusel juba nii palju julgust, et
sinisest nõlvast alla kulgeda. “Lapsed olid supertublid ja
see oli neile väga eriline emotsiooniderikas päev!”
rõõmustas Porkuni kooli kehalise kasvatuse õpetaja
Evelyn Himma. Enamus grupist proovisid
mäesuusatamist esimest või teist korda. Areng oli
silmaga märgatav. Eriolümpia suusapäeval osalejad valiti
eelmisel aastal registreerunute põhjal ja praegust
pandeemilist olukorda arvestades toimus õppepäev
noorte tervise huvides ühele koolile korraga.
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07.VEEBRUAR, 

VALGESOO RABA

 

 

Et seda suurepärast lumist talve igati mitmekülgselt ära
kasutada, siis oleme otsustanud pakkuda ka talvist
matkamisvõimalust. 7. veebruaril kogunes Valgesoo raba
äärde 19 räätsamatka huvilist, kes said lisaks matkamisele
nautida imelist päikeselist talveilma, toredat seltskonda ja
matkajuht Lasse harivaid vahepeatusi. Fotod: Siret Kruk
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 Logo kannab rikkalikku sümboolikat ja see töötati välja
kogu Venemaa disainerite konkursil. Visuaalne identiteet
põhineb võitja Artemiy Lebedevi kontseptsioonil: Zilant -
müütiline draakoniolend ja Kaasani linna sümbol - kallistab
eriolümpia logo. Logo kallistava Zilanti kujutamine tähistab
sõprust, külalislahkust ja rõõmu.
 Logo ümber on Volga, Euroopa suurim jõgi, mille kallastel
seisab Kaasan. Müütiline draakon Zilant ümbritseb logo,
millega ta kaitseb ja tervitab kõiki mängudel osalejaid ja
külalisi.
"Usume, et selline värvikas logo ja maskott köidavad iga
inimese pilku," ütles Venemaa eriolümpiamängude
president Olga Slutsker. "See juhib tähelepanu Venemaa
eriolümpiamängude eesmärgile: arendada ühiskonda, mis
hõlmaks kaasamist, õiglust ja võrdseid võimalusi kõigile,
sõltumata võimalustest."
"Oleme väga uhked, et Kaasani sümbolitest sai mängude
ametlik maskott," ütles Tatarstani osariigi
spordiministeeriumi juht Vladimir Leonov. "Zilant ei ole
nagu teised draakonid. Ta on sõbralik ja lisab erilistele
talimängudele eredust, hingelisust ja vaheldust."
Otseülekandega logo avalikustamisest projetseeriti
Kaasani Kremlile logo kontserdi ajal koos
metsosopranilaulja Liza Novikova ja Vene-Ukraina
helilooja Igor Krutoyga. Liza (Elizaveta) Novikoval on
intellektipuue ja YouTube'i kanal, kus ta on välja töötanud
fännibaasi, kuhu kuuluvad paljud professionaalsed       
 ooperilauljad.

KAASANI

MAAILMA-

MÄNGUDE LOGO

AVALIKUSTAMINE

 
5. veebruaril, Kaasanis
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11. veebruarist kuni 14.veebruarini toimus Otepääl 2022.
aastal Venemaal Kaasanis eriolümpia maailmamängudel
osalevate murdmaasuusatajate ja räätsajooksjate
treeninglaager. Kõik delegatsiooniliikmed- 13 suusatajat, 6
räätsajooksjat ja 5 treenerit olid laagris kohal, kõik on
terved ja heas füüsilises vormis. Laagri ilmastik oli
harjutamiseks just sobilik, sest enam kui -10 kraadised
temperatuurid on Kaasanis tavapärased. Tublimad
suusatajad osalesid ka Tartu Maratoni 16-kilomeetri
virtuaalsõidul.

MAAILMA-

MÄNGUDELE

SÕITVATE

SUUSATAJATE JA

RÄÄTSA-

JOOKSJATE
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11.-14. VEEBRUAR, OTEPÄÄL
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Üleval vasakul
räätsajooksjad

Tehvandi
suusahüppetorni

juures. Üleval paremal
virtuaalsõidul osalenud

suusatajad Tartu
Maratoni stardis. All

kõik laagris osalenud
sportlased ja treenerid. 

Fotod: Siret Kruk
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1.03 Mäesuusakoolitus Kütioru Puhkekeskuses 

1.03 Tõukekelgumatk Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses
3.-04.03 Talimängud Otepääl
7.03 Tõukekelgumatk Taevaskoja
10.03 Räätsamatk Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses
? LÕK Bowling Tartus (kui toimub siis täiesti märtsi lõpus,

selgub märtsi alguses)
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