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1.-4. augustini toimus Porkuni Koolis Berliinis 2023. aastal
toimuvatele maailmamängudele sõitva delegatsiooni
treeninglaager. Delegatsiooni esindusse kuuluvad kümne
spordiala sportlased ja treenerid ning teised
delegatsiooniliikmed, kokku 49 inimest. Laagris saadi
teineteisega tuttavaks, lisaks treeningutele oli koosolek
treeneritele ja sportlastele, viktoriin, kohtumine Kaido
Höövelsoni ehk Barutoga. Evelyn Himma tegi kõikidele
soovijatele ka sup- laua algõppe ja treeningsõidu Porkuni
järvel. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad:
Kergejõustik: sportlased Triin Treier ja Martin Kiis, treener
Luca Faccio.
Judo: sportlased Ele Lokk ja Ülo Juulius Tuuling, treener
Ats Kukk.
Iluvõimlemine: sportlased Eleriin Vares, Milana
Izumrudova, Laura Tiri ja Anette Viskov, treener Inna
Arutjunjan.
Sulgpall: sportlased Gea Anier ja Roland Täpsi, treener Lii
Laanoja.
Bowling: sportlased Siiri Latik ja Janek Ritsmann,
partnerid Prita Oimet ja Markus Meos, treener Tiina Oimet.
Bocce: sportlased Egit Vahkal ja Aleksei Tsurkin, treener
Helgi Mitt. 
Maanteeratas: sportlased Laura Hallikivi ja Kaarel
Hermaküla, treener Hannes Hermaküla.
Ujumine: sportlased Ingel Õunmaa ja Eric Tött, treener
Vello Liivamägi. 
Sportvõimlemine: sportlased Eerika Kapp ja Oliver
Rannamägi, treener Natalia Cherneyko.
Korvpall: sportlased Mihkael Rooba, Toomas Kersalu,
Gerda Palm, Renee Logberg, Markus Ilisson, Toivo
Lantratov, Imre Roosipuu, Artur Pool, Raul Krull, üks liige
selgub lähinädalal, treenerid Siret Kruk, Ago Kaasik ja
Andres Pool.
Delegatsiooni arst on Aime Keis, lisapersonal Evo Saar,
delegatsioonijuht Tiina Möll. Veel on kinnitamata üks
lisapersonali koht, ja delegatsioonijuhi abi. 
Fotod: Delagatsiooniliikmete erakogudest
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6. augustil toimus “Kõnnime koos!” kõnnisarja augustikuu
matkaetapp Jõgevamaal Endla looduskaitsealal
Männikjärve raba õpperajal. Rada on 7,3 km pikk ja sellele
jääb ka 7m kõrgune vaatetorn, millest on näha kogu 210
ha suurune Männikjärve raba. Täname kõiki osalejaid!
Fotod: Andres Pool
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Laagri peakorraldaja oli Marika Vakepea Hilariuse Koolist.
"Saaremaal toimus Eriolümpia looduslaager, kus ööbisime
telkides, õppisime terveid eluviise ja tegelesime põnevate
sportlike tegevustega. Esimesel päeval vaatasime üle
Orissaare staadioni ainulaadse tamme, külastasime Risto
Ränk Farmi ja kuulasime-vaatasime põnevaid loomi ja
lugusid, matkasime Koigi rabas, tantsisime zumbat. Teine
päev oli pühendatud sportlaste enesehoolitsuse,
enesekindluse ja heaolu teemadele, külastasime Vikingi
seiklusparki ja osalesime erinevates töötubades. Viimasel
laagripäeval matkasime Püha Soobiku avastusterajal,
külastame Kuressaaret ja vaatasime üle olulised saare
vaatamisväärsused. Eluks vajalikud oskused võtame
kaasa Saaremaalt! Aitäh peakorraldajale Marika Vakepea,
esineja Marina Paddar, Sakla Külaselts, osalejad ja
saatjad!" (Tekst ja fotod Tiina Möll)



UUDISKIRI

15.-17. augustini toimus Rõuges Tindioru Puhketalus
noorteliidrite laager. Laagris olevate noorte tegevuskava oli
tihe ja täis erinevaid põnevaid tegevusi. Kuigi aeg ei olnud
pikk, siis ühiste tegemiste ja erinevate aruteludega
sulandusid kõik noored omavahel ja valitses soe ja
teineteist toetav aura. Laagris osalesid nii Eriolümpia
noored kui ka partnerid. Ümberkaudsed
vaatamisväärsused ja kaunis loodus pakkus palju
avastamisrõõmu ja silmailu. Kõik said esmakordselt
jalgpalligolfi kogemuse. Laagri korraldaja ja läbiviija,
Eriolümpia spordidirektor Siret pani noored proovile
peaaegu 16 km. matka läbides, millega kõik said
suurepäraselt hakkama, vaatamata sellele, et õues oli 30
ja enam soojapügalat. Loomulikult räägiti ja arutati
kaasamisest, ühiskonna sallivusest, Eriolümpia
põhimõtetest ja muudel aktuaalsetel teemadel. Uuel
hooajal on tulemas mitu ühendavat noorteprojekti, kus kõik
laagris osalenud saavad kaasa lüüa. Heitke youtube's pilk
peale ka laagri videole "Noorteliidrid 2022". Fotod: Siret
Kruk 
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Kuigi Venemaal Kaasanis toimuma pidanud
talimaailmamängud jäävad ära, siis ei tähenda see seda,
et delegatsiooni kuulunud sportlased saaksid end lõdvaks
lasta, sest suvi hakkab vaikselt lõppema ja algab
murdmaasuusatajate ja räätsajooksjate hooaeg. Selleks, et
ennast uuesti vormi viia ja talvele treenitult vastu minna,
saadigi 22.-25. augustini Jõulumäel kokku.
Murdmaasuusatajaid on ootamas märtsi alguses euroopa
võistlused Otepääl. Räätsajooksjate rahvusvaheliste
võistluste koht pole veel teada, aga loodetavasti saavad
nemadki end suurvõistlustel proovile panna. Imelised
suveilmad võimaldasid välitreeningutest võtta maksimumi,
kõik olid motiveeritud ja laager õnnestus suurepäraselt.
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Foto: Eda Proos Fotod:Siret Kruk
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28.-31. augustini toimus Holstre- Polli Vabaajakeskuses
täiskasvanud sportlaste spordilaager. Kogu laagri võttis
väga hästi ühte luuletusse kokku laagris viibinud
Toetuskeskus Meiela sportlane Tormi Hääl (fotol):
treeninglaager sportlastele
kaunis holstre pollis
pikaks ajaks jääb see meelde
nõnda hästi toimis
juba esimene õhtu
algas rännakute sari
tutvustades nimeloomi
langes päiksevari
enne kui saab kätte
hommikuse kohvi
teha tuleb väheke
võimlemise sporti
meil on siin nii tore
kuigi pole lihtne
enamasti pole
aega teha pilte.
pärastlõunal matkasime
kilomeetreid kümme
ühes tempos püsimine
selline on komme
matkarajalt sattusime
korraks päris metsa
seda meie järgisime
kes geo-peitust oskab
kuna ilm on vihmane
trenni teeme saalis
ja kui saabki läbi see
tunned end kui paadis
hanerivis külapoodi
viime taskuraha
tempo olgu omamoodi
lonkida ei taha
enne kui saab otsa laager
diskoõhtult mõni kaader
igaühel oma samm
ei meil otsa lõppe ramm
Head sportlased! Täname teid tubli laagris osalemise eest!

Fotod: Siret Kruk
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KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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7.-8. september- kergejõustik Võrus
20. september- jooksukross Elvas

 
SAABUVAD ÜRITUSED:

    NB! "Kõnnime koos!" kõnnisari teeb pausi kuni 2023
aasta lõpuni.

          

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

Ilusat saabuvat 
sügise algust!


