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Korvpallinädalal on paslik keskenduda korvpallile, mida ka
mitmetes asutustes tehti. Porkuni koolis viidi läbi 8-12-
aastaste laste korvpallifestival, mida juhtis korvpalliklubi
"Kadrina Karud" treener Raivo Tribuntsov. Kolme erineva
asutuse eriolümpia sportlased tundsid palliharjutustest
suurt rõõmu. Suur tänu Porkuni Koolile külalisi
võõrustamast!
Maailmamängudeks treenivad "Tartu Tähed" treenisid ja
mängisid korvpalli koos Tartu geograafide tiimiga kogunisti
kahel korral. Mäng teise tiimi vastu andis palju kogemusi
mängijatele ja infot treeneritele, millele rohkem
treeningutes tähelepanu pöörata. 

 DETSEMBER 2022

ERIOLÜMPIA 
EUROOPA 

KORVPALLI- 
NÄDAL

 
26. november- 
4. detsember

 

 
 
 
 

 
 

Üleval: 
Korvpallifestival 

Porkunis (foto: T. Möll)
All: "Tartu Tähed" koos 

Tartu geograafide 
tiimiga
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6. detsembril võõrustas Tartu Kroonuaia Kool Urvaste- ja
Valga Jaanikese Kooli õpilasi, kes soovisid saada
boccemängu kogemust ja õppida reegleid. Kuna kõikidel
asutustel oli hiljuti võimalus soetada endale
boccekomplektid, siis sellest ka selline huvi. Eesti ainuke
bocce siseväljak asub praegu Tartu Kroonuaia Koolis, kes
oli lahkesti nõus külalisi ka vastu võtma.
Boccekoordinaator Tiina Oimet tundis aga siirast rõõmu, et
asutused spordiala vastu huvi tunnevad ja oli meeleldi
nõus jagama õpetussõnu reeglistikust ning oli ka pisikese
sõprusturniiri peakohtunikuks. Suur tänu Tiinale selle eest!
Kõik osalejad tõdesid, et bocce on üks väga huvitav ja
üllatusi pakkuv mäng ning innustusid esimesest
kogemusest. Nii nagu eriolümpias ikka kombeks, said kõik
osalejad ka tunnustatud. Suur tänu Tartu Kroonuaia
Koolile, kes külalised vastu võttis ja pärast turniiri ka
kehakinnitust pakkus! Oli väga meeldiv ja sõbralik päev,
aitäh kõikidele osalejatele ja abilistele!
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Fotod: Kristi Kuuse
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14. detsembril toimus Türi Kultuurikeskuses eriolümpia
tantsufestival, kus osalevaid numbreid pingeritta ei panda
ja tantsukonkurss, kus hinnatakse tantse kategooriate ja
stiili järgi. Sellel aastal oli tantsupäev eriline selle poolest,
et tantsima ootasime ka partnereid. 
Kokku osales 7 erinevat asutust ligi 70 sportlase ja
saatjaga. Žüriisse kuulusid kohalikud tantsueksperdid
Katrin Särkinen ja Deivi Sadeiko ning Eriolümpia rahvuslik
direktor Tiina Möll. Iga tantsu järel tegid kohtunikud
väikese kokkuvõtte, et anda tantsijatele ja nende
juhendajatele tagasisidet. 
Aitäh kõikidele osaljetale! Täname ka publikut, kes oli
kohale sõitnud kaugelt Ahtme Koolist ja kohalikku publikut
Türi Päevakeskusest!
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Üleval: Porkuni kooli 
ühendav tantsurühm esitas 

väga keerulise aga 
südamliku kava; all: Nurme 
kooli breikarid. Foto: T. Möll
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12.-26. juunini osaleb Eesti Eriolümpia Ühenduse
delegatsioon Berliinis toimuvatel maailmamängudel.
Kõigepealt saadakse osa külalislinna programmist ja
Eestit võõrustab seekord riigi lääneosas asuv linn 
 Gütersloh. 17. juunil toimub maailmamängude
avatseremoonia. Eesti on võistlustel esindatud kümnel
spordialal 32 sportlasega. Eriolümpia delegastiooni
kuuluvad:
1.Bocce- sportlased Egit Vahkal ja Aleksei Tsurkin,
treener Helgi Mitt
2.Bowling- sportlased Siiri Latik ja Janek Ritsmann ning
partnerid Prita Oimet ja Markus Meos, treener Tiina Oimet
3.Iluvõimlemine- sportlased Eleriin Vares, Milana
Izumrudova, Laura Tiri ja Anette Viskov, treener Inna
Arutjunjan
4.Judo- sportlased Ele Lokk ja Ülo Juulius Tuuling, treener
Ats Kukk
5.Kergejõustik- sportlased Triin Treier ja Martin Kiis,
treener Luca Faccio
6.Korvpall- sportlased Gerda Palm, Mihkael Rooba,
Toomas Kersalu, Renee Logberg, Markus Ilisson, Toivo
Lantratov, Imre Roosipuu, Artur Pool, Raul Krull ja Heino
Einula, treenerid Siret Kruk, Ago Kaasik ja Andres Pool
7.Maanteeratas- sportlased Laura Hallikivi ja Kaarel
Hermaküla, treener Hannes Hermaküla
8.Sportvõimlemine- sportlased Eerika Kapp ja Oliver
Rannamägi, treener Natalia Cherneyko
9.Sulgpall- Gea Anier ja Roland Täpsi, treener Lii Laanoja
10.Ujumine- Ingel Õunmaa ja Kaspar Paul Loik, treener
täpsustamisel.
Delegatsiooni arst Aime Keis
Delegatsiooni abipersonal Evo Saar ja Marit Stepanova
Delegatsioonijuhi abi Rain Tölpus
Delegatsiooni juht Tiina Möll
Kõik sportlased ja treenerid on valitud vastavalt eriolümpia
rahvusvahelisele reeglistikule.
Soovime kõikidele sportlastele ja treeneritele edu
võistlusteks ettevalmistusel!
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Kui sportlased on eriolümpia süda, siis inimesi, kes
nendega tegelevad võib pidada eriolümpia hingedeks.
Juba teist aastat teeb juhatus aasta viimasel koosolekul
kokkuvõtteid, kes vääriksid eraldi tunnustust oma panuse
eest eriolümpia erinevatesse tegevustesse. Oma
arvamust avaldavad ka direktorid. Neid otsuseid ei ole
sugugi kerge teha, sest võib öelda, et kõik inimesed
töötades intellektipuudega inimestega, annavad endast
parima tehes seda omakasupüüdmatult ja
pühendumusega. Mõnedel inimestel on aga jaksu endast
veelgi enam anda ja teha seda ikka ainult ühe eesmärgi
nimel- et meie sportlastel oleks veelgi parem, rohkem
võimalusi ja meeldivaid kogemusi. Eks see kui suure
panuse keegi on eriolümpiasse andnud, on igaühe enda
teada, aga sellel aastal on oma abikäe eriolümpiale
ulatanud ja erilise panusega silma jäänud Marika
Vakepea, Mehis Ehanurm, Aive Pähn, Rain Tölpus ja
Aada Teppo. Täname kõiki treenereid, kohtunikke ja
abilisi, kes 2022- aasta tegevustes kaasa lõid ja selleks
toimub ka eraldi tänuüritus, aga äramainitud nimed ja pildil
olevad isikud said oma tunnustuse juba enne Jõule
tunnustusena kinkekaartide näol kätte.



KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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20.-22. jaanuar- Spordi- ja noorteliidrite laager Käärikul
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

Head uut saabuvat 
liikumisaastat!


