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6. oktoobril toimusid Tartus bowlinguvõistlused, kus osales
12 võistkonda üle Eesti. Kõige kaugemalt olid võistkonnad
kohale sõitnud Haapsalust ja Tallinnast. Kümne rajaga
bowlingusaal pakkus osalejatele melu ja emotsioone,
mitmedki sportlased said oma esmakordse kogemuse
Eriolümpia võistlusel. Võistluste üldvõidu saavutas
Urvaste Kool, kelle võistkonnas oli ka kogu päeva enim
punkte saanud sportlane Anzelika, keda tunnustati
eriauhinnaga.
Täname väga kõiki osalenud asutusi ja nende saatjaid! 
Fotod: Kristi Kuuse 
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ETV2 uus 4- osaline dokumentaalsari tutvustab meile
erivajadustega inimeste elu erinevatest vaatenurkadest-
muusika, sport, igapäevane toimetulek ja haridus ning
kunst. Sarja II osa peosalised on kolm eriolümpia sportlast:
Inge, Maarja- Maria ja Artur. Kõik kolm sportlast elavad
oma igapäevaelu, armastavad sporti ja nad saavad kokku
Viljandis toimunud rahvusvahelisel jalgpalliturniiril. Inget
käidi filmimas isegi Berliinis, kus ta oli noorteliidrite
kohtumisel. Sarja kõik neli osa on järelvaadatavad, II osa
on nähtav sellel lingil: https://jupiter.err.ee/1608733411/kui-
vahe-on-onneks-vaja 

Üleval: Artur
(vasakult esimene

medaliga)
autasustamisel. All

paremal: Inge 
(Fotod: Marit
Stepanova) All
vasakul: Maarja-
Maria (Foto: Siret
Kruk
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Delegatsiooni juht Tiina Möll annab ülevaate turniirist:
"Itaalias Sansepolcros toimus 16. oktoobril Euroopa
Eriolümpia ühendava korvpalliturniiri finaal. Eesti osales
nii nooremas kui vanemas vanusegrupis ning mõlemad
meeskonnad pääsesid mängima finaali.
“Meil läks väga hästi, leedukatega on alati au mängida.
Kahjuks juba enne mängu oli selge, et leedukad on meist
peajagu üle. Saime siiski väärt kogemusi ja emotsioone
ning poisid said uusi sõpru,” rõõmustas Näpi treener Jaak
Jalakas. Finaalmängu tulemus jäi Leeduga 19:44, taseme
vahe teiste võistkondadega oli suur.
Vanemas vanuserühmas 19-30 a pääses Tartu meeskond
kõige kõrgemasse tugevusgruppi ja võitis selle kindlalt,
preemiaks kuldmedalid. Finaalis oli vastaseks Belgia, kes
oli terve turniiri vältel suutnud tasavägiselt alistada kõik
põhiturniiri mängud. “Me lihtsalt olime korvpalli oskuste,
kasvu ja kogemuste poolest vastastest üle. Olen uhke, et
meeskond sai kiita hea ühendava spordi reeglitest
kinnipidamise eest, võit ei tulnud sugugi kergelt,”
peegeldas treener Aivar Juuse. Finaali tulemus jäi 40:29.
“Naaseme uhkelt koju kahe kirka medaliga ja loodame
ühendavale spordile leida harrastajaid juurde. See on
hästi toimiv koostöövorm, võiks sobida praktiseerimiseks
korvpalli klubidele,” olid delegatsiooni juhid Tiina Möll ja
Luca Faccio ühel meelel.
Tartu meeskonna koosseis: Tamar Taska, Kristjan Vaher,
Hanti Sep, Andre Avsjukevitš, Siim Zirul, Erkki Voronin,
Ragnar Orehhov, Jaanus Paris, Jakob Tammisto, Argo
Orumaa. Treenerid Aivar Juuse, Krister Tapper. Näpi
Kooli koosseis: Sten Kongi, Kevin Heinpaju, Gerhard
Koitsaar, Martin-Kert Štšerbakov, Margus Salve, Kuipo
Toomsalu, Sten Arro, Aleks Lehmus, Eric Ehand, Rihhard
Vodja. Treenerid Andres Lillemägi, Jaak Jalakas.
Turniiril osales 16 riiki: Belgia, Bulgaaria, Küpros, Eesti,
Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Läti,
Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia ja Hispaania.
Kolmepäevasele turniirile Itaaliasse Sansepolcrosse
kogunes 24 võistkonda kokku 240 sportlasega. See on sel
aastal suurim eriolümpia rahvusvaheline ühendava spordi
võistlus. Oleme tänulikud kõikidele toetajatele: Erasmus+,
KULKA, kohalikud omavalitsused (Tartu linn, Tartu
Vallavalitsus, Peipsiääre Vallavalitsus, Anija vald, Vinni
vald, Kadrina vald, Rakvere linn), kes samuti meie sõitu ja
treeninguid toetasid."
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Ülemisel fotol delegatsioon enne 
avatseremooniat, keskmisel Näpi 

meeskond, all Tartu tiim oma 
kuldmedalit vastu võtmas. Fotod: 

Tiina Möll erakogu
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23. OKTOOBER

VILNIUS, LEEDU
 

23.oktoobril toimus Vilniuses Leedu Eriolümpia raames
võistlus erivajadustega lastelele sportvõimlemises. Kokku
võistles 44 last Leedust ja 3 Eestist. Eestit esindasid
tüdrukutest Erika Kapp (17), kes saavutas oma
vanuserühmas kolmanda koha ja Alexandra Elizabeth
Jenkins (14), kes oli oma vanuserühmas esikohta väärt.
Poistest oli võistlustules Oliver Rannamägi (15), kes oli
oma vanuserühmas kolmas. Erika ja Oliver osalevad ka
järgmisel aastal Berliini MM-l, seega oli neile väga oluline
rahvusvahelise võistluskogemuse saamine. Aitäh treener
Natalia Cherneyko, kes lapsi regulaarselt treenib ja
võistlusteks ette valmistas! Aitäh vanematele, kes oma
kuludega reisi võistlustele ette võtsid ja lapsi toetasid!
Treener Natalia Cherneyko võttis võistluse kokku: "Lapsed
olid igati tublid ja lapsevanemad pisarateni liigutatud.
Aitäh!" Foto: N. Cherneyko erakogu
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Eriolümpia lõi 2021. a lõpus arendusprogrammi raames
liikmetele uusi võimalusi sportimise mitmekesistamiseks.
Poole aasta vältel oli võimalik soetada oma asutuse
sportlastele kas esindusdress, osta puuduolevad
spordivahendid või siis rentida spordirajatisi, et teha
sportimine meeldejäävaks ja põnevaks. Head võimalust
kasutati aktiivselt, projektis osales 24 asutust. Näiteks
kasutati Eriolümpia toetust slackline raja loomiseks
Lahmuse kooli juurde. Põnevatest tegevustest nimetan:
uisutamine, bowling, ujumisvõistlus, slackline koolitus,
seikluspargi, Pärnu Terviseparadiisi, Tondiraba jäähalli
külastus, matk, tennisetrennid. Kõige rohkem kasutati
võimalust oma asutusele soetada viisakas esindusdress,
särgid või jooksujalanõud, soetati ka suusavarustust.
Eriolümpia võistlustel käies on hea näha meie sportlasi
kenades dressides, kus peal asutuste ja Eriolümpia logod.
See on hea tunne, kui esindad viisakalt oma kooli või
asutust! Kõik projektis osalenud asutused jäid aruande
põhjal projektiga väga rahule.
Möödunud aastal toetas Eriolümpia ka väga mitmeid
treeninggruppide tegutsemisi kas treeneri palga või
spordirajatise rendi toetamisega. Käesoleval hooajal
toetab Eriolümpia peamiselt Berliini maailmamängude
ettevalmistavaid treeninguid ning loodame, et asutused
leiavad kohaliku omavalitsuse või asutuse toel võimaluse
treeningute korraldamisega jätkata. Täname kõiki projektis
osalenuid!
(Kokkuvõtte tegi Tiina Möll)

Fotol Hilariuse Kool



KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO

UUDISKIRI

17. november- Arutelurännaku koosolek Tartus
Spordi turvalisuse ja heaolu projekti väljatöötamine
Projekti "Kaasavad tervislikud eluviisid koolides" 
planeerimine ja tegevuste väljatöötamine
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Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
 www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava

Rahulikku hingedekuud!


