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UJUMISVÕISTLUSED
3. MAI
TALLINN

3. mail toimusid Tallinnas Sõle spordihoones Eriolümpia
ujumisvõistlused. Kohal oli 18 erinevat asutust või
kollektiivi ning rohkem kui 130 ujujat ja saatjat mahutasid
end suurde ujulasse kenasti ära. Ujumine on eriolümpia
sportlaste hulgas populaarne ala. Silma paistsid SK
Meduusi, Virtuse ujujad, igas asutuses oli mõni hea ujuja.
Võisteldi 25, 50, 100 ja 200 m distantsidel ning
teateujumises 4x25 m. Selgitati välja Berliini 2023
maailmamängudele sõitvad sportlased, kelleks osutusid
Eric Tött ja Ingel Õunmaa, treenerina Vello Liivamägi.
Medalisaak oli rikkalik, sportlased päeva lõpuks väsinud,
aga loodetavasti õnnelikud. Aitäh kõikidele sportlastele,
saatjatele, treeneritele, lapsevanematele! Fotod: T.Möll

Maailmamängudele sõidavad Eric Tött,
treener Vello Liivamägi ja Ingel
Õunamaa
MAI 2022

UUDISKIRI

EUROOPA
JUDOSEMINAR
12.-15. MAI
USTER, ŠVEITS

MAI 2022

Eestist osales seminaril Ats Kukk, siin tema kokkuvõte:
"12.05 – 15.05 toimus Šveitsis Usteris Eriolümpia Euroopa
/ Euraasia judo seminar. Osalema olid kutsutud esinadajad
Eestist, Iisraelist, Sloveeniast, Austriast, Rootsist,
Saksamaalt, Ungarist, Belgiast, Soomest, Rumeeniast,
Iirimaalt, Moldovast, Islandilt ja Šveitsist. Seminar oli väga
intensiivne – palju tunde koosolekuruumis ja palju praktilist
treeningut matisaalis. Selgitati Eriolümpia judo reegleid ja
tutvustati ühendavat judo katat (unified judo kata) – uut
spordiala Eriolümpia programmis. Matisaalis toimusid
treeningud koos lastega, kellega koos tehti ka kata
võistlus. Iga laps sai valida omale ühe osaleja seminarilt,
kellega koos võistlusel osaleti. Katat sooritas sportlane
ning kukkuja rollis oli treener. Ennem võistlust toimus
divisioneerimine, kus sportlased jagati kahte gruppi
vastavalt oma võimekusele. Sportlased andsid endast
parima ja kõikidele riputati kaela ka säravad medalid.
Lisaks kata võistlusele toimus seminari viimasel päeval ka
tavapärane Eriolümpia judoturniir, kus seminaril osalejad
olid jaotatud eri rollidesse – ühed olid kohtunikud ning
teised kohatäitjad. Kohatäitjate ülesanne oli võistelda
gruppides, kus oli vähem osalejaid ja otseloomulikult seal
kerget vastupanu osutades kaotama. Kogu võistlus pakkus
palju toredaid emotsioone ja rõõmu mis peegeldusid
soprtlastelt. Aitäh seminari korraldajatele Cilia Evenblij,
Mario Bontognali ja James Mulroy imelise vastuvõtu ja
kogu töö eest Eriolümpia judo arendamisel, juurutamisel ja
õpetamisel."
Foto erakogust

UUDISKIRI

MALTA
ERIOLÜMPIA
MÄNGUD
13.-18. MAI
GZIRA, MALTA

MAI 2022

Maltal toimusid 13.–18. maini Malta Eriolümpia Mängud.
Esimest korda ajaloos on ka Eesti saanud kutse seal
osaleda. Mängudel osales ligi 700 sportlast ja ühendavat
partnerit ligikaudu 20 riigist. Neljapäevased võistlused
toimusid kuuel spordialal: ujumine, kergejõustik, bocce,
bowling, jalgpall ja lauatennis. Eesti osales viie ujujaga
treener Vello Liivamägi juhtnööride järgi.
Malta eriolümpiamängude esimesel võistluspäeval teenisid
Eesti ujujad kolm medalit. 50 meetri rinnulidistantsil said
esikoha Keira Rattur ja Kaspar-Paul Loik (mõlemad SK
Meduus).
Lisaks tuli Eestile 4 x 25 meetri vabalt teateujumise
koondiselt (Kaspar-Paul Loik, Keira Rattur, Maria Rein,
Inge Maiberg) pronksmedal.
50 meetri rinnuliujumises ja seliliujumises oli Maria Rein
(MyFitness) neljas. Inge Maiberg (SK Meduus) sai 100
meetri vabaltujumises seitsmenda koha.
Teisel päeval Eesti ujujate medalisaak Malta Eriolümpia
mängudel täienes. Paula Ploom (MyFitness), kuld 25 m
vabalt; Inge Maiberg (SK Meduus), kuld 50 m vabalt;
Kaspar-Paul Loik (SK Meduus), kuld 100 m rinnuli; Keira
Rattur (SK Meduus), pronks 100 m rinnuli; Paula Ploom
(MyFitness) 5. koht 25 m liblikat. Eesti 5-liikmeline ujujate
delegatsioon võitis kokku 7 medalit. Õnnitleme ujujaid,
treenereid, klubisid!

UUDISKIRI

BALTIMAADE
TANTSUFESTIVAL
18. MAI
PALSMANE, LÄTI

18. mail toimus Lätis Palsmanes baltimaade tantsufestival.
Eesti Eriolümpia esindajaks oli juhatus otsustanud
lähetada eelmiste aastate tantsuvõistluste tulemusena
Porkuni kooli. Lisaks Porkuni koolile astus festivalil üles ka
juba varasemalt Lätis festivalidel osalenud Ämmuste kool.
Porkuni kooli tantsunumber kvalifitseerus folkloori
kategooriasse ja suurepärase mehise etteaste tegid 8
tantsupoissi, kelle juhendajaks on Kaire Kaljuvee.
Ämmuste kooli tantsijad esinesid kokku kolme erineva
kavaga.

Üleval Porkuni kooli
tantsijad koos juhendaja
Kaire Kaljuveega, all
Ämmuste kooli tantsijad
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UUDISKIRI

TÄNUÜRITUS
17. MAI
JÄRVEVEERE
PUHKEKESKUS

Porkuni kooli parimad
sportlased
MAI 2022

17. mail toimus Järveveere Puhkekeskuses Eriolümpia
tänuüritus. Tunnustati 2021. a. asutuste parimaid sportlasi
ja treenereid. Tänati tegevustes osalenud asutusi ja
koostööpartnereid. Meeleolu lõi eelmise aasta superstaari
saates kuulsust kogunud Andreas Pall. Täname kõiki, kes
osalesid ja pisut jahedavõitu ilma oma kohaloluga soojaks
tegid. Fotod: Marit Stepanova

UUDISKIRI

EUROOPA
JALGPALLITURNIIR
18.- 21. MAI
DRUSKININKAI, LEEDU

MAI 2022

Leedus toimus 18.-21. maini Euroopa Futsal Karikas , kus
ühe osa moodustas ka 5 x 5 jalgpalliturniir, kus osales ka
Eesti Eriolümpia jalgpallimeeskond treener Taiga Lauri
käe all. Tavaliselt treenitakse saalihokit, kuid osava
treeneri juhendamisel ollakse mitmekülgsed. Turniiril
osales meeskond järgmises koosseisus: Erik-Joosep
Kalberg, Janek Gergalo, Henri Tullus, Artjom Vassiljev,
Janek Martsepp, Marko Vaher, Hanti Sep. Delegatsiooni
juht oli Lii Laanoja. Meeskond oli kindlalt parem Leedu
võistkondadest, kuid tuli tunnistada Ukraina meeskonna
paremust. Tasuks väärtuslik hõbemedal ja hulgaliselt
kogemusi! Palju õnne osalistele! Foto: Taiga Laur erakogu

UUDISKIRI

SPORTVÕIMLEMINE
19. MAI
TALLINN

MAI 2022

Tallinnas Erika võimlas selgitati 19. mail Eriolümpia
parimad sportvõimlejad. Naistel oli kavas vabakava,
toenghüpped, rööbaspuud, poom. Meestel vabakava,
toenghüpped, kang, rööbaspuud ja sangadega hobune.
Lisaks eestlastele võistles edukalt ka üks Ukraina
noormees, kes on liitunud Võimlemisklubi Tallinna Ülikooli
treeningrühmaga. Treenerid olid oma õpilastega usinalt
harjutanud, kõik esinesid väga püüdlikult. Naistest pääses
Berliini maailmamängude koondisesse Tallinna Tondi
Kooli õpilane Eerika Kapp ja meestest Oliver Rannamägi,
kes mõlemad treenivad Natalia Cherneyko käe all Tallinna
Ülikooli Võimlemisklubis. Aitäh treeneritele hea töö eest
ning palju õnne osalejatele! Fotod: Tiina Möll

UUDISKIRI

EUROOPA
TRIATLONIVÕISTLUS
19.- 22. MAI
SAMORIN, SLOVAKKIA

MAI 2022

19.-22. maini toimusid Slovakkias Samorinis Eriolümpia
triatloni võistlused. Eestit esindasid võistlustel juba
kogemustega triatleedid Artur Pool ja Martin Kiis. Sportlasi
saatsid Martini ema Siiri ja Arturi isa Andres, kes on
ühtlasi ka oma laste treeneriteks. Eriolümpia võistlus oli
üks osa maailma triatlonisarja meistrivõistluste etapist.
See oli suurepärane võimalus Eriolümpia triatleetidel osa
saada maailmatasemel võistlusest. Kui ilmad olid
Samorinis päris suvised, siis veetemperatuur kõigest 1516 kraadi, aga sportlased ujusid kalipsoga. Eriolümpia
sportlased osalesid sprindidistantsil, s.t. et ujuda tuli
750m, rattaga sõita 20 km ja joosta 5km. Mõlemad poised
tegid väga tubli tulemuse ja tulid medalikohtadele. Artur
saavutas oma divisjonis hõbemedali ja Martin võitis teises
divisjonis pronksmedali. Palju õnne sportlastele ja nende
tublidele treeneritele! Triatlon on raske spordiala ja
ettevalmistus selleks peab olema väga korralik. Jõudu
uuteks treeninguteks ja väljakutseteks! Foto: Siiri Kiis

UUDISKIRI

"KÕNNIME KOOS!"
MATKAETAPP
22. MAI
LUHASOO

MAI 2022

22. mail toimus Võrumaal Luhasoo matkarajal "Kõnnime
koos!" järjekordne etapp. Võrumaa ainuke sookaitseala
Luhasoo on huvitav selle poolest, et seal saab näha kõiki
raba kujunemise etappe: alates madalsoost kuni
kõrgrabani. Luhasooga tutvumiseks on rajatud 5 kilomeetri
pikkune õpperada, kõndimist selle märgades madalsoo- ja
rabaosades hõlbustab laudtee. Rada kulgeb mööda
rabajärvest ning juhatab matkajaid mineraalmaasaarele,
kus asub mõnus metsaonn. Mõnus seltskond matkaselle
nautis imelist kevadilma, puhast sooõhku, vaikust ja
liikumist. Täname kõiki osalejaid! Fotod: Siret Kruk

UUDISKIRI

RATTAVÕISTLUS
26. MAI
TARTU

Üleval
maailmamängudele
pääsenud ratturid Laura
Hallikivi ja Kaarel
Hermaküla

MAI 2022

26. mail tehti eriolümpias jälle ajalugu. Tartu Tähtvere
spordipargi rullirajal viidi läbi I rattavõistlus. Võistelda sai
850 m, 1,7 km ja 3,4 km distantsidel. Võistlus oli ühtlasi ka
kvalifikatsioonivõistluseks, et valida välja 1 nais- ja 1
meessportlane,
kes
esindab
Eestit
2023.a.
maailmamängudel
Berliinis.
Naistest
saab
maailmamängudele Haapsalu HKK sportlane Laura
Hallikivi. Meeste ühele kohale kvalifitseerus vastavalt
eriolümpia reeglitele 6 sportlast ja loosi tahtel osutus
väljavalituks Kaarel Hermaküla. Hea oli tõdeda, et meil on
tõsiseid rattasportlasi, kes alaga regulaarselt tegelevad.
Kohal oli ka patroon Hannes Hermaküla, kes hakkab
rattasportlasi treenima ja sõidab nendega Berliini
maailmamängudele. Täname kõiki sportlasi ja nende
saatjaid! Fotod: Maria Kilk

UUDISKIRI

VABATAHTLIKE
ÕPPEPÄEV
29. MAI
VILJANDI

MAI 2022

29. mail said Viljandis kokku juunis toimuva
rahvusvahelise
eriolümpia
jalgpalliturniiri
välisdelegatsioonide
vabatahtlikud.
Tutvuti
võistluspaigaga, ava- ja lõputseremoonia kohtadega,
saadi teada mis on vabatahtliku õigused ja kohustused
ning saadi omavahel tuttavaks. Rahvusvaheline
jalgpalliturniir
toimub
Viljandis
9.-12.
juunini,
avatseremoonia on 10. juunil kell 20.00 Viljandi
lauluväljakul, kuhu on oodatud kõik pealtvaatajadFotod:
Siret Kruk

UUDISKIRI

EKSTREEMSPORDI HOOAJA
LÕPUPIDU
31. MAI
TALLINN

MAI 2022

Lõpetasime 31. mail ekstreemselt oma ekstreemspordi
hooaja. Seekord said uusi tegevusi proovida ja lustida
Kose Gümnaasium, Näpi kool, Hilariuse Kool, Maarja
Kool, Raikküla Kool ja Tondi Kool. Kolm treenerit tegelesid
meiega batuutidel, parkuurirajal ja tõukeratastel. Kõikjal oli
midagi uut selgeks saada ja proovida. Vähemtähtis ei ole
see, et põnevad tegevused lihtsalt kutsuvad liikuma! Suur
aitäh kõigile kohaletulnutele, Spot of Tallinnale meid
võõrustamast ning Cornyle meid kostitamast! Oli üks
vägev päev mõnusate emotsioonidega! Fotod: Tiina Möll

UUDISKIRI

SAABUVAD ÜRITUSED:

2. juuni- Bocceturniir Maarja Külas
9.-12. juuni- Rahvusvaheline 5 x 5 jalgpalliturniir Viljandis
14.-15. juuni- Treenerite seminar Värskas
16.-19. juuni- Rahvuslikud suvemängud Saint Gallenis, Šveitsis
18.-19. juuni- 3 x 3 korvpalliturniir Miesis, Šveitsis
18.-22. juuni- Noorteliidrite tippkohtumine Saksamaal, Berliinis
25. juuni- Kõnnisarja "Kõnnime koos!" kõnnietapp Alatskivil
27.-29. juuni- Gothia Cupi ettevalmistav jalgpallilaager
Viljandis
28. juuni- 1. juuli- Ühendav spordilaager noortele Porkunis

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

