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MATK
07. oktoober

7. oktoobril toimus Eriolümpia matk. Seekord viisime
matka läbi koostöös Kammeri kooliga. 7 km. matkarada
kulges väga mitmekülgsel maastikul. Matkajad läbisid
Pangodi maastikukaitseala, kulgesid mööda metsaradu,
Tartumaa maalilisel sügismaastikul ja põlluveertel, ette
tuli ka pisemaid takistusi nagu õigel matkal ikka. Imeline
sügisilm toetas matka õnnestumist ja pärast matka lõuna
värskes õhus maitses oivaliselt. Täname Kammeri kooli
matkajuhte!

Fotod: Siret Kruk
oktoober 2021
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EKSTREEMSPORDIPÄEVAD
SPOT OF
TALLINNAS
7. ja 21. oktoober

Porkuni õpilased on
juba mitmendat korda
Spot of Tallinnas ja
väga rahul.
Foto: Tiina Möll

Türi Põhikooli õpilased
Foto: Egle Rennit
oktoober 2021

Korraldame
koostöös
Spot
of
Tallinnaga
ekstreemspordipäevi, kus eriolümpia sportlased saavad
kogenud treenerite juhendamisel teha akrobaatika ja
tõukeratta treeninguid. Tiina Möll: „Uudsed spordialad
tekitavad läbi põnevuse noortes huvi liikumise ja spordi
vastu ning sportimisharjumuse kujundamine on meie
sihtrühma jaoks eluliselt vajalik“. Oktoobris said sportida
Porkuni Kooli- ja Türi Põhikooli õpilased.
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KÕNNISARJA
"KÕNNIME
KOOS!"
VI ETAPP
AHUNAPALUS
17. oktoober

Üleval
juhatuse
esimees Andres Pool.
Fotod: Siret Kruk
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17.oktoobril toimus Tartumaal kõnnisarja "Kõnnime koos!"
VI etapp. Seekord matkati koos kelgukoertega Eesti
suurimast kelgukoerte treeningkeskusest. Iga osaleja sai
omale koera, kellega kõndida. Et kõik kulgeks
probleemideta, siis selleks viidi läbi ka eelnevalt koolitus.
Kuigi koeri on keskuses üle 30, on matkaks sobilikke koeri
maksimaalselt 16-18, sest teised on liigagi tugevad ja
inimestel raske nendega sammu pidada. Koeri kasvatakse
töökoerteks ja neid treenitakse pikkadel distantsidel
järjepidevalt, et valmistuda rahvusvahelisteks võistlusteks.
Kõige kaugemalt olid kõndijad kohale tulnud Haapsalust.
Aga kogemus oli seda väärt. Poolel maal pakuti lõkkesuppi
ja teed. Mõnusad metsateed ja päikeseline sügisilm tegid
matkast suure elamuse. Täname kõiki, kes osa võtsid!
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RAHVASTEPALL
19. oktoober

Urvastes võidutses Lahmuse
Kool (üleval, foto S. Kruk),
põhja regiooni võitja oli Porkuni
Kool (foto E. Himma)
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19. oktoobril toimus samal ajal kaks rahvastepalli võistlustlõuna regioonile Urvaste koolis ja põhja regioonile Tallinna
Tondi Koolis. Kokku osales 6 võistkonda, üks võistkond jäi
kahjuks haigestumise tõttu tulemata. Covidi tõttu oli
rahvastepalli võistlustele sisse tulnud päris pikk paus ja
võib- olla seetõttu oli ka osavõtt tagasihoidlik. Täname
kõiki juhendajaid, kes võistkonnad olid ette valmistanud!
Samuti täname Urvaste- ja Tallinna Tondi Kooli, kes
võistkondi võõrustasid!
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ERIOLÜMPIA
UUED
SUURSAADIKUD

Meil on rõõm jagada uudist, et näitleja Chris Pratt ning
eriolümpia looja Eunice Kennedy Shriveri lapselaps
Katherine Schwarzenegger on kuulutatud uusimateks
eriolümpia
ülemaailmseteks
suursaadikuteks!
Ülemaailmsel eriolümpia organisatsioonil on päris palju
saadikuid, neist tuntumad on näiteks muusik Avril Lavigne,
legendaarne jalgpallur Cafu, modell, näitleja ja meediaisik
Dale Moss, Monaco printsess Charlene, ujuja
olümpiavõitja Michael Phelps ja paljud teised, s.h. mitmed
olümpiavõitjad erinevatel spordialadel.

Fotol riolümpia looja Eunice Kennedy Shriveri lapselaps Katherine Schwarzenegger
ja näitleja Chris Pratt
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SAABUVAD ÜRITUSED:
03.-06. november- räätsajooksjate MM ettevalmistuslaager
Jõulumäel
05. november- perefoorum Tartus
12.-20. november suusatajate MM delegatsiooni lumelaager
Soomes Levil
18.-19. november- SOEE juhtide- ja spordikonverents veebis
30. november - korvpallifestival 8-11- aastastele lastele
Tallinnas

Rahulikku hingedekuud!

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

