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"Kõnnime koos!"
III matkaetapp
Käsmus
22.juuli

Fotod: Tiina Möll

juuli/august 2021

Tiina Möll: "Maaliline kaluriküla Käsmu osutus väga
populaarseks matkakohaks ligi 100 matkajaga. Osalesid
Porkuni Kool, Näpi Kool, Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskus,
Koeru
Hooldekeskus,
Haapsalu
Hoolekandekeskus, mitmed eraisikud. Matkajuhid Raili ja
Kuno Rooba Rakvere Orienteerumisklubist viisid
eriolümpia sportlased kahele erinava pikkusega
matkarajale. Nägime kivikülvi, Vana-Jüri kivi, asusime
läbi mere Kuradisaare poole teele, kuid suur laine ei
lubanud päris saareni liikuda. Lõpetuseks külastasime
põnevat meremuuseumi. Energiat andis Corny. Aitäh
kõikidele matkajatele!
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Ühendav
spordilaager
Porkunis
9.-12.august

Fotod: Tiina Möll
juuli/august 2021

9.-12. augustini toimus Porkunis Eriolümpia ühendav
spordilaager kuni 18-aastastele noortele. Neli päeva
kestev laager oli täis erinevaid treeninguid ja sportlikke
tegevusi. Käidi matkamas, tehti diskot, nuputati viktoriini
küsimusi, tehti lõket ja julgemad käisid ka järves ujumas.
Ühendava laagri mõte on tavanoored ehk partnerid ja
erivajadusega noored kokku viia. Seeläbi õpitakse
teineteist paremini tundma ja saadakse aru, et tegelikult
ollakse rohkem sarnased kui erinevad.

UUDISKIRI

MM
ETTEVALMISTUSLAAGER
12.-15. august
KÄÄRIKU

Kogu
maailmamängudele
sõitev delegatsioon
Foto: Emily Rosenberg

juuli/august 2021

12.-15. augustini toimus Käärikul kogu delegatsiooni
ettevalmistuslaager
jaanuaris
toimuvateks
maailmamängudeks.
Maailmamängudele
sõidavad
murdmaasuusatajad,
räätsajooksjad
ja
ühendav
saalihokimeeskond. Esimesel laagripäeval kuulati lisaks
treeningu tegemisele veel loenguid. Delegatsiooniarst
Aime Keis rääkis kuidas olla terve, kuidas on õige treenida
ja tervislikke eluviise järgida. Psühholoog Emily Rosenberg
andis häid nippe kuidas end ja teisi motiveerida ning
võistlusteks häälestada. Kuna see oli esmakordselt laager
kogu delegatsioonile ühiselt, siis saadi ka teineteisega
tuttavaks. Teisel päeval külastas meid Jalaekspert. Kõikide
sportlaste jalad kontrolliti üle ja vajadusel saadi tallatoed,
et oma jalgu säästa ja vältida erinevaid jalavaevusi. Terve
sportlane ja turvaline treenimine on eriolümpia jaoks
prioriteet number üks. Kuna suvel ühiseid treeninglaagreid
polnud, siis nüüd said treenerid üle vaadata ka sportlaste
treeningpäevikud ja pildi ette, kuidas sportlase suvi on
möödunud ja kui aktiivne treenija ta on olnud. Kui kuum
suvi soosiski pigem puhkamist, siis nüüd oli taas aeg
hinnata oma füüsilist võimekust, täiustada tehnikat ja
hooajaks ettevalmistusi tegema hakata.
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TÄISKASVANUTE
SPORDI-JA
LIIKUMISLAAGER
26.-29. august
TAEVASKOJA

Fotod: Siret Kruk

juuli/august 2021

26.-29. augustini toimus Taevaskoja Puhkekeskuses
täiskasvanud
eriolümpia
sportlaste
spordija
liikumislaager. 19 sportlast üle Eesti nautisid Lõuna- Eesti
loodust, sporti, matkamist ja mõnusat seltskonda. Kõige
kaugemalt tulid sportlased kohale Haapsalust ja
Tallinnast. Kui laagris viibivad inimesed on üksteise vastu
toetavad ja sõbralikud, siis mööduvad raskeimadki
treeningud nagu lenneldes. Õhtuti saadi aga teineteisega
lähemalt tuttavaks- lauldi, tantsiti ja mängiti erinevaid
mänge, oli tore!
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"Kõnnime koos!"
IV matkaetapp
Taevaskojas
28. august

Fotod: Siret Kruk

mai 2021

28. augustil toimus kõnnisarja “Kõnnime koos!” IV etapp.
Matkati Taevaskojas Otteni matkarajal, mis kulges
enamasti Ahja jõe kõrgetel kallastel. Saadi osa “Viimse
reliikvia” võttekohtadest ja mööduti Jaan Rootsi ja August
Sabbe metsavendade punkri süvendist. Ilus päikeseline
ilm soosis head matkaseltskonda.
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TREENERITE
SEMINAR
30.-31.AUGUST,
VANAÕUE
PUHKEKESKUS

Fotod: Siret Kruk
mai 2021

30.-31. augustini toimus Vanaõue Puhkekeskuses
treenerite/õpetajate/juhendajate seminar. Spordidirektor
Siret Kruk rääkis divisioneerimisest, mis on meie
võistlustel väga unikaalne tulemuste määramise süsteem.
Spordipsühholoog Külliki Taylor pööras tähelepanu selle
valdkonna tähtsusele. Mari Peets rääkis autistlikest lastest
läbi spordiprisma, tuginedes paljuski oma kogemusele.
Toomas Kõivu juhendamisel käidi metsas vedrukeppidega
kõndimas ja šamaan Edu Kuill viis meid Hüpassaare
rabasse matkama. Lisaks sellele saadi põnevaid ideid,
kuidas oma treeninguid mänguliseks muuta, selle eest
hoolitses esimese päeva lõppedes Taiga Laur. Aitäh
kõikidele osalejatele!
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MAAILMAMÄNGUD
KAASANIS
LÜKATAKSE
EDASI!

mai 2021

Venemaal Kaasanis 2022. a jaanuaris toimuma pidanud
eriolümpia
maailmamängud
lükati
ülemaailmse
pandeemia tõttu 2023. aasta jaanuari. Eelkõige tehti seda
sportlaste, vabatahtlike, töötajate ja fännide tervise ning
ohutuse tagamiseks.
Eriolümpia juhtkond ja Kaasani kohalik korralduskomitee
uurisid paljusid võimalikke lahendusi ning pidasid
põhjalikke
konsultatsioone
kohalike
eriolümpiaprogrammide, sportlaste juhtide, direktorite
nõukogu liikmete, haiguste tõrje ja ennetamise keskuste,
Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste teemade
ekspertidega, et tagada kõigi asjaosaliste tervis ja
turvalisus.
Kuna kogu maailmas levib COVID-19 Delta variant, siis
paljud eriolümpia delegatsioonid olid osalemise suhtes
kõhklevad või ei ole neil võimalik ka rahvusvaheliselt
reisida. Samuti ei ole kõikides riikides veel vaktsiinid nii
kättesaadavad.
Eesti
delegatsioon
jätkab
samas
koosseisus
maailmamängude ettevalmistusprotsessi ja jääb ootama
2023. aastat.
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SAABUVAD ÜRITUSED:
8.-9. september- Kergejõustik
22. september- Jalgpallipäev
23. september- Jooksukross

24.-25. september- Sportlasliidrite seminar
26. september- "Kõnnime koos!" V matkaetapp
Matk täpsustamisel, võib jääda ka oktoobrisse

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

