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ÜHENDAV
SPORDILAAGER
NOORTELE
28. JUUNI- 1. JUULI

JUULI 2022

28. juunist juuli esimese päevani toimus Porkunis 12- 18
aastaste laste ühendav spordilaager. Laagris treenides
nauditi samaaegselt ilusaid sooje suvepäevi. Lisaks
mitmekülgsetele treeningutele matkati, käidi ujumas ja
tehti muid erinevaid põnevaid tegevusi. Kogenud treenerid
ja laagrite korraldajad Evelyn Himma ning Lii Laanoja
tegid laste päevad huvitavaks ja meeldejäävaks.
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INGE MAIBERG
VASTUVÕTUL
5. JUULI

JUULI 2022

5. juulil toimus Kadriorus presidendi kantselei roosiaias
presidendi ja haridusministri vastuvõtt silmapaistvate
õppurite auks, kus osales ka meie eriolümpia sportlane
juhatuse liige ja noorteliider Inge Maiberg.
Palju õnne, Inge!
Fotol Inge koos haridusministri Liina Kersnaga.
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GOTHIA CUP
17.-21. JUULI
GÖTEBORG, ROOTSI

JUULI 2022

Turniiri võttis kokku delegatsiooni juht Tiina Möll:
"Eestlased võitsid Rootsis maailma suurimalt noorte
jalgpalliturniirilt Gothia Cup pronksmedali! Eriolümpia
arvestuses toimus suure turniiri raames oma võistlus juba
kümnendat korda ning selle on algatanud Kim Källström.
Ullevi staadionile kogunes avamisel ligi 40 000
pealtvaatajat ning etendus pakkus ilusat vaatemängu.
Gothia Cupil osales üle 1600 võistkonna 59 riigist.
Eriolümpia turniiril osales kokku 20 võistkonda.
Eesti eriolümpia jalgpalli meeskond koosnes Viljandi
Kaare Kooli, Lahmuse Kooli, Toetuskeskus Meiela ning
Tartu Kroonuaia Kooli praegustest ja endistest õppuritest.
Special Olympics arvestuses paigutati eelmängude põhjal
Eesti ühte alagruppi koos Saksamaa, Prantsusmaa,
Taaniga. Treenerid Rain Tölpus ja Kristjan Kruk jäid
võistlusega
rahule:”
Saime
kohtuda
suurte
jalgpalliriikidega, koguda kogemusi ja luua head
võistkonnavaimu!” Foto: Tiina Möll
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"KÕNNIME KOOS!"
KÕNNIETAPP
29.JUULI
MARIMETSA, LÄÄNEMAA
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Juulikuu “Kõnnime koos!” matkasarja etapp toimus
Läänemaal Marimetsa matkarajal. Matk kulges väga
erineval maastikul: üle põllu, läbi metsa, üle erinevat liiki
soode ning lõppes imeilusa vaatetorni ja suure lauka
juures. Matkal osales 26 inimest, kes kõik läbisid ligi 10 km
raja. Mitmed käisid end ka laukas värskendamas ja
võimalus oli vaadata 7,6 m kõrgusest vaatetornist
silmapiirini. Leidsime sinikaid, mõned murakad, vaatlesime
karvaseid päevakoeri ja ämblikke, pidasime väikest
piknikku. Meie tore matkajuht Helgi Mitt juhatas meid sohu
ja pakkus pärast kommigi. Nagu juba ilus traditsioon,
pakkus energiat meie hea koostööpartner Corny. Aitäh
kõigile matkajatele ja saatjatele! Fotod: Tiina Möll
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SAABUVAD ÜRITUSED:

1.-4. august- Berliini MM ettevalmistuslaager Porkunis
6. august- "Kõnnime koos!" kõnnietapp Männikjärve
raba õpperajal
10.-12. august- Looduslaager noorukitele Saaremaal
15.-17. august- Noorteliidrite laager Rõuges
22.-25. august- Suusatajate ja räätsajooksjate
treeninglaager Jõulumäel
28.-31. august- Täiskasvanute spordilaager HolstrePollis

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

