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3. märtsil toimus Meenikunno rabas räätsamatk. Matkal oli
võimalik liikuda mööda sellist rada, mida muidu naljalt
selles rabas teha ei saa. Koorikuga lumi kandis ja ilm oli
täiesti tuulevaikne. Mõnusalt kevadine päike nõudis juba
jopehõlmade lahti laskmist ja puhas rabaõhk kosutas
kopse. Matkajuht Levo rääkis väga põnevalt looduse
seaduspärasustest ja kõik matkal olnud teavad nüüd
sipelgapesas toimuvast kodukorrast ning nende eluviisist,
mis oli vägagi üllatav. Täname kõiki osalejaid!
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Fotod: S. Kruk
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Naistepäeval, 8.03.2022 peeti Eriolümpia saalihoki turniir.
Mängima registreerus 7 võistkonda. Divisioneerimisel
kujunes kolm alagruppi ja mängud enamjaolt olid väga
tasavägised. Kõige kõvemas tugevusklassis võidutses
Taiga Tiim Järvamaalt. Teises tugevusgrupis kujunes
paremusjärjestus nii: 1. Tallinna Tondi Kool, 2. Tartu
Kroonuaia Kool, 3. Kammeri Kool. Kolmanda divisjoni
mängud olid nii tasavägised, et tuli hakata lugema lausa
punktide vahet. Esikoha auhinnad said Tartu Vaimse
Tervise Hoolekandekeskuse võitlejad, teise koha väärilised
olid Porkuni Kooli saalihokimängijad ja kolmandad Tartu
Maarja Tugikeskuse võistkond.
Täname kõiki osalejaid, treenereid, kohtunikke, toetajat
Cornyt ning teisi asjaosalisi tänu kellele sai turniir toimuda! 

Fotod: T. Möll
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Täname kõiki kes toetasid Ukraina Eriolümpiat! Meie
arvele kantud toetused ja Martin Kiisi maalidest saadud
tulu on kokku 1295 eurot. Summa on Ukraina Eriolümpia
juba kätte saanud ja seda jagatakse vastavalt vajadusele
sõjas kannatada saanud eriolümpia sportlaste peredele
eluks hädavajaliku soetamiseks. Loodame, et saame sealt
ka pisut tagasisidet, kuidas meie toetust on kasutatud.
Meil on väga hea meel, et saime abistada just meile nii
südamelähedast organisatsiooni. Ukraina Eriolümpia
tegevjuht Andrii Pidvarko tegi mõni aeg tagasi sõja poolt
juba täiesti laastatud Kiievi eeslinnast Putšast
videosõnumi, kus andis teada, et tema oma kodulinnast ei
lahku, sest tema missioon on hoida Ukraina Eriolümpiat
aktiivsena ja see pärast sõja lõppu uuesti üles ehitada.
Elagu Ukraina!

Martin Kiisi maalide müük
Ukraina Eriolümpia
toetuseks Tallinna Kalevi
spordihallis toimunud  Eesti
Võimlemisliidu
harrastusvõimlejate peol
Gymnafest. Foto: T. Möll

Enamus Ukraina
Eriolümpia toetusest
kogunes meie
arveldusarvele annetatud
summadest. Suur tänu
kõigile toetajatele!
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Tiina Möll:
"Päev pärast naistepäeva oli räätsamatkaks ideaalne. Kui
Näpi, Porkuni ja Hilariuse matkasellid olid kohale jõudnud,
läks hall taevas helesiniseks, päike hakkas särama ning
muutis kogu maailma imedemaaks. Loomad olid lumele
joonistanud erinevaid jäljekesi. Ronisime üle oosi (nüüd me
kõik teame, milline pinnavorm see on!), osad tulid sealt
isegi nagu kelguga alla- kiirem variant. Tutvusime samblike
eluga, vaatasime üle 130-aastase pika ja tugeva männi
ning olimegi Koitjärve rabas. Lumi peegeldas ja meil jäi üle
vaid ilu üle ahhetada. Kui kätte jõudis Corny ja tee kosutav
paus, olime kõik juba ilust ja värskest õhust pimestatud.
Matkajuht Sven rääkis palju põnevaid lugusid loodusest ja
saime lisaks looduskogemusele ka targemaks. Kui olime
ringiga parklasse jõudnud, oli ilma räätsadeta veider
kõndida. Aga, nagu ikka, inimene harjub kõigega ja oleme
jälle tavaelus tagasi. Siiski ilusa ja tervistava kogemuse
võrra rikkamatena. Aitäh kõikidele matkalistele!" 
Fotod: T. Möll
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23. märtsil toimusid Võrumaal Kütiorus esimesed
Eriolümpia mäesuusatamise võistlused, seega tehti
eriolümpias ajalugu. Võistlejaid oli seekord küll vähe, aga
algus on tehtud ja jääb loota, et edaspidi lisandub
võistlejaid veelgi, sest mäesuusatamise koolitusi oleme
soovijatele pakkunud nüüd juba kolm aastat. Kõik kolm
noormeest, kes võistlesid, võivad järgmistel võistlustel aga
julgelt juba raskema raja peale minna. Võistluse võitis
Martin Kiis Maarja Külast, kes sooritas kõik katsed väga
stabiilselt ja kes ema käe all on mäesuusatamisega
tegelenud juba palju aastaid ning vallutanud ka euroopa
kõrgemaid nõlvu. Vaid napi paari sekundiga jäi teiseks
samuti Maarja Küla elanik Janek Ritsmann. Kolmanda
koha saavutas Haapsalu Hoolekandekeskuse sportlane
Märten- Levi Laid. Täname kõiki sportlasi, nende saatjaid
ja lahkeid Kütioru Keskuse inimesi!
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 Fotod: S. Kruk
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Meie patroon Hannes Hermaküla kannab uhkusega oma
suusakombekal Eesti eriolümpia logo. Sellel aastal on ta
osalenud kahel suursugusel suusasõidul. 26. märtsil
osales Hannes Rootsis Jokkmokkis maailma pikimal
murdmaasuusatamise võistlusel. Hommikul kell 5.00 anti
start 200 km. distantsile. Võistluste korraldamise ajalugu
ulatub aastasse 1884. Võistlus sai alguse sellest, et 1883.
aastal polaaruurija Adolf Erik Nordenskiöldi korraldatud
Gröönimaa ekspeditsioonil uurisid kaks osalejat, mõlemad
Jokkmokki mägedest pärit saami mehed, jääga kaetud
mandri sisemisi tundmatuid piirkondi. Nad suusatasid 460
kilomeetrit 57 tunniga. Keegi neid aga ei uskunud ja selle
tõestuseks korraldati järgmisel aastal suusavõistlus 220
km. pikkusel distantsil. Võistlus võideti 21 tunni ja 22
minutiga, seega oli teadlaste au päästetud ja usuti, et
sellise ajaga on võimalik selline vahemaa läbida. Suusad
tollel ajal kaalusid aga 3 korda rohkem kui praegu, olid
210-300 cm pikad ja 8-12 cm laiad. Võistlusrada algab
Jokkmokkis, kulgeb mööda Lapimaa kaunist loodust ja
pöördub Jokkmokki tagasi. Selle aasta võistluse võitjal
kulus 20 km lühema distantsi läbimiseks 10 tundi ja 37
minutit, Hannese aeg on näha tabloolt. Rada on avatud
võistlusteks 28h30 min. Sellel aastal lõpetas võistluse 440
"raudset" suusatajat, paljud katkestasid ja paljud ei
startinudki. Lisaks viimasele suusasõidule osales Hannes
ka 6. märtsil Vasaloppeti 90 km. suusamaratonil.
Õnnitleme ja tunnustame meie patrooni selliste
suurepäraste saavutuste eest! 
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 Fotod: Erakogu
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31.märtsi pärastlõunal toimusid Tartus bowlinguvõistlused.
Kokku osales 11 võistkonda üle kogu Eesti. Võistluste
üldvõitja oli Näpi Kool, kelle mängija Margus viskas ka
üldse kõige suurema punktide summa- 165. Täname kõiki
osalejaid!
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 Üleval üldvõitja Näpi Kool, vasakul Viljandi
Kaare Kooli võistkond. Fotod: S. Kruk



KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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7.-9. aprill- rattaspordi seminar Belgias
13. aprill- sulgpall Haapsalus
19. aprill- korvpalliturniir Tartus
28. aprill- bowlinguturniir Viljandis
"Kõnnime koos!" I etapp täpsustamisel

 
SAABUVAD ÜRITUSED:

          

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

Ilusat kevadet!


