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Tiina Möll osales Budapestis 1.-4. septembrini Eriolümpia
Euroopa/Euraasia ühendava spordi ekspertgrupi
koosolekul. Töögrupp on seni kohtunud vaid virtuaalselt,
silmast-silma kohtuti selles koosseisus esimest korda.
Analüüsiti meie piirkonna osalemise statistikat, mille põhjal  
on näha, et ühendava spordi võistluste arv ja osalemine
hakkavad taastuma, pandeemia on jätnud siiski sügava
jälje. Jagati muljeid Berliini maailmamängude
testmängudest, kus ühendavas korvpallis kasutati
esmakordselt unified-äppi võistluste ohjamiseks ning
analüüsiks. Koosolekuga samal ajal jälgiti Euroopa
ühendavat tenniseturniiri ning analüüsiti vaatluse tulemusi.
Iga riigi esindaja tegi kokkuvõtte oma riigis toimunud
ühendava spordi sündmustest viimasel paaril aastal. Foto
T. Möll erakogu
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7.-8. septembril toimusid Võrus Eriolümpia kergejõustiku
võistlused. Osales 145 sportlast 27 asutusest, sealhulgas
ka Võru sõpruskool Riiast. Võisteldi 100 m, 400 m, 800 m
jooksus, palliviskes, kaugus- ja kõrgushüppes, kuulitõukes
ning pendelteates ja uue alana Väike-Rootsi teatejooksus.
Võistluste korraldusel püüti maksimaalselt jälgida
võistluste korralduse reeglistikku ja katsetati ka uuendusi.
Ilm soosis kenasti võistluse õnnestumist. Esimese päeva
õhtupoolikul oli kõikidel võimalik külastada Suure
Munamäe vaatetorni, ööbiti Kurgjärve Puhkekeskuses.
Õhtul tegi diskot Maarja Küla sportlane Elmer Tiks.
Täname kõiki osalejaid!
Fotod: Tiina Möll
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20. septembril toimus Eriolümpia jooksukross, mis seekord
viidi läbi Tartumaa Tervisespordikeskuses. 175 sportlast
28-st asutusest võistlesid 500m. ja 1000m. krossijooksus.
Uus koht ja uus rada sai osalejatelt päris palju positiivset
tagasisidet. Võistlus kulges väga ladusalt ja ilm soosis
korraldust. Täname kõiki osalejaid ja abilisi! Fotod Aada
Teppo ja Siret Kruk
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 Iirimaal Dublinis toimus 20.-22. september spordi
turvalisuse Erasmus+ projekti avakoosolek. Pilootprojektis
osalevad partneritena viis riiki: Iirimaa, Eesti, Slovakkia,
Belgia ja Küpros. Projekti eestvedaja on Eriolümpia
Euroopa/Euraasia ja sisuliseks koostööpartneriks Spordi-
ja Inimõiguste Keskus. Eesmärk on üheskoos kahe aasta
jooksul välja töötada mudel, mis toimib nimetatud riikides.
Seejärel saavad teised Eriolümpia programmid omale
sobiva mudeli luua, sest spordi turvalisuse teema muutub
akrediteerimise juures kohustuslikuks. Kuulasime ja
arutlesime erinevate teemade üle, seadsime sihiks luua
igas riigis projekti juhtrühm, kes hakkab regulaarselt
kohtuma ning tööd juhtima. Eestis plaanime teha sisulist
koostööd Eesti Antidopingu- ja Spordi sihtasutusega,
Politsei-ja Piirivalveametiga ning oma liikmetega. Peame
eriti oluliseks töötada välja lastepäraste sportlike mängude
kogum, mida sobib kasutada ennetustöös ja
liikumistundides. Peame endale teadvustama, et
intellektipuudega inimeste sihtrühm on 5x kergemini
haavatav grupp ning peame nende turvalisust jälgima ning
tagama igal sammul. Kõik huvilised, kes spordi turvalisuse
teemal soovivad kaasa rääkida, on oodatud projekti
tegevustesse! Eesti projekti eestvedajad on Tiina Möll ja
abipolitseinik Marina Paddar.



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

Ilusat sügise algust!


