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Sülitsi uue spordiaastaga
Veel pisut ja algab uus aasta.
Jäänud päevad on kokkuvõtete
tegemiseks, hindamaks saavutusi ja tegemaks järeldusi möödunud ettevõtmistest. Eelkõige
seelleks, et uus aasta oma tegemistega oleks tulemusrikkam.
Lõppev aasta oli olümpiaaasta, tähtis mitte üksnes spordirahvale. Arvamusi spordi tippvõistluse ja sporditegemise sisu
kohta jagavad olümpiamängude ajal ka paljude teiste elualade esindajad. Iga taoline sõnavõtt, isegi sporti mitte kiitev, pakub huvi. Sporti tundva ja mõistva kõrvalthindaja kommentaar
sunnib sageli ka meid oma igapäevaste tegemiste üle mõtisklema.
Ateenas esinemiste kohta on
jagatud nii kiitust kui laitust. Rohkem on kõlama jäänud rahulolu.
Ühineme meiegi nendega, kes
nentisid: taaskord näitas sport
oma võimsust.
Maaspordis sel aastal omad,
kõikehaaravad spordimängud
puudusid. Siiski mingit vaikelu ei
olnud.
Vallad pidasid talimängeVäikeMaarjas ja väikelinnad Põlvas.

Lühidalt
Eesti Olümpiakomitee (EOK)
täiskogu valis oma erakorralisel
koosolekul presidendiks tagasi
Mart Siimanni.
. Tagasi valiti ka EOK asepresidendid Andres Lipstok ja Jüri
Tamm ning peasekretär
Toomas Tõnise.
EOK juhatusse valiti veel
Indrek Pertelson, Neinar Seli,
Peep Aaviksoo, Oliver Kruuda,
Ivari Padar, Toomas Savi, Rein
Kilk, Jaanus Otsa , Kadri LiivakRiisalo, Urmas Sõõrumaa,
Ilmar Kütt, Peeter Kreitzberg ja
Villu Reiljan.

Kordaläinud ettevõtmised, kus
eriti jäid meelde suusavõistlused. Lumevaese talve kiuste olid
korralikud suusarajad nii
Ebaveres kui Mammastes.
Nappides lumetingimustes oli
tehtud tööl eriline väärtus.
Ka meie suuremast võistlusest,
kaheteistkümnendatest valdade
suvemängudest kokkuvõtteid
tehes võib tunda teatud rahulolu.
Osavõtjate arv oli senistest
mängudest suurim ning kohalik
võim ja spordiaktiiv ära teinud
suure töö võistluste õnnestumiseks, mida ka teise võistluspäeva vihm ei suutnud rikkuda.
Tänavune aasta oli eriline
aasta. Kaks meie olümpiavõitjat

tähistasid juubeleid, Jaan Talts
sai 60 ja Jaak Uudmäe 50.
Tänutäheks tehtu eest andsime
Eesti Kultuurkapitali ja Eesti
Olümpiakomitee toetusel välja
juubilaride elu ja sportlikku
tegevust meenutavad raamatud.
Tegijaid eriliselt kiitmata võib
öelda, et päris ilusad raamatud
tulid. Aga eks meeste teod on sel
kombel ajalukku jäädvustamist
väärt. Olümpiavõitjate tunnustamist Taltsi ja Uudmäe tipus
olemise ajal ning tänases Eestis
ei anna kõrvutada. Nii võib neid
raamatuid võtta kui üht osa hilinenud tunnustamisest.
Olümpiavõitjatest rääkides ei
saa jätta märkimata veel üht

rõõmustavat sündmust. Nimelt
on tulemas seadus olümpiavõitjatele eripensioni kehtestamisest. Pikka aega räägitu
saab teoks.
Lõppenud aastasse mahtus
ka Eesti Olümpiakomitee juhtkonna valimine. Meie liikmesor ga ni sa ts io on id to et as id
ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Õnnitleme tagasivalitud Eesti Olümpiakomitee
juhtkonda.
Meid rõõmustab eriti, et EOK
täitevkomite esse valiti „Jõu“
juhatuse esimees Villu Reiljan
ja Viljandimaa spordijuht Ilmar
Kütt. Jääme lootma veel tihedamale koostööle.
järgneb 3. lk.

Tere tulemast "Jõu" tänuõhtule suvepealinna Pärnusse !
Kaiu Kustasson
Kuidagi märkamatult oleme taas jõudnud oma
tööde ja tegemistega jõulukuusse, ühe aasta
lõpusirgele. Kuid pea`nd nüüd ometi oma tormamisega, enne lõppu tarvis hoog maha võtta, väheke tagasi vaadata, anda hinnang tehtule ning
seada sihid edaspidiseks !
Kutsume teid Pärnu Kontserdimajja seda kõike
tegema laupäeval, 11. detsembril kell 15!
Oh-oh-hoo, uus koht , kaunis koht, paljud pole
kindlasti ei näinud, ei käinud, sestap tulge nüüd
kõik, küll Võru-, küll Viru-, küll Saare-, küll Mulgimaalt, igast Eestimaa nurgast kokku suvepealinna Pärnusse, osa saama talverõõmudest ja
suurest maarahva jõulupeost.
Ah et mida pakutakse? Piduliku osa ja sooja
käepigistusega alustab juhatuse esimees, härra
minister Villu Reiljan. Koos peasekretäri Ants
Saarega kuulutatakse välja „Aasta Tegija“ ning
märgitakse ära tublimatest tublimad.
Siis kuulatakse kontserti „Muusikast tunneme
rõõmu“. Esineb Agape käsikellade ansambel

Helvi Treibluti juhendamisel, Argentum Vox, solistid ja neidude ansambel Toomas Volli juhendamisel. Kontsertmeister on Ahti Bachblum.
Peale kontserti, mis kestab umbes 50 minutit,
siirdutakse fuajeesse tervituspokaalile, sõna saavad korraldajad ja südamlikeks soovideks on avatud vaba mikrofon kõigile. Avatud on ka baarid
(sealt ostetakse oma rahakotist).
Tunni aja jooksul saab kontserdisaalist peosaal, kus ootavad maakondade kaupa kaetud
peolauad. Napsu ostab baarist igaüks ise.
Meeleolumuusikat sinna juurde teeb Andrus
Haugas kitarriga ning teda toetab akordionil Veiko
Rea .
Kui on juba söödud ja veidike joodud, kuulutatakse välja avavalss. Tantsutab orkester Kuutaga,
kuuldavasti Virumaalt.
Kaetud on ka külm buffetlaud, teenendatakse
end ise, võetakse napsu ja visatakse nalja. Ja siis
tulevad lõbusad jõukatsumised või väikesed
jõuluolümpiamängud , või mine tea ...
Jälle mängib orkester, peo- ja tantsutuju tõuseb
ning see kestab üheksani. Suurest saalist siirdutakse baaridesse ja pärnakate külalislahkus sel-

les majas lõpeb kell kümme. Kogu õhtut juhib näitleja Elmar Trink.
Aga egas veel koju. Kui on varakult tellitud
öömajad, jätkub pidu meie kuulsas Mirages, kus
kell kümme esineb Soul Militia ja tuju jätkub
hommikuni.
Järgmisel päeval kell 11 siirdutakse Eliisabeti
Kir iku sse kol man da adv end ipü ha jum ala teenistusele, kus Vigala meeskvintett laulab
jõuluootusest. Edasi IV Ülemaailmsele jõuluvan ade kon ver ent sil e ni ng S uve olü mpi amängudele meie uude TERVISE PARADIISI, ujutakse pead selgeks ja väsimus välja ning alles
peale keskpäeva seatakse sammud kodu poole.
Lahkujad ütlevad südamest tulevaid sõnu,
tänavad, võivad ju nännigi anda ja sätivad end
minekule. Kohtumiseni järgmisel aastal!
Korraldajad, Villu ja Ants „Jõudist“, Kuno
Pärnumaa Omavalitsuste Liidust, Eeri ja Kaiu
spordiliidust ning kogu Pärnu maakonna spordirahvas, ootab teid kõiki osa saama ja kaasa
elama sellel toredal tänuõhtul.
Soovime teile kauneid ja südamlikke jõule ning
meeldivat aastavahetust!
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Maaja Ranniku
1. märts 1941 - 24. oktoober 2004
Esimese „Jõu“ sportlasena võitis 1963 .a.
NSV Liidu tšempioni tiitli. Seda võitu kordas
ta 1967. aastal.
Kuuekordne NSV Liidu maaspordiühingute
meister. „Jõu“ auliige.

“Jõu” 2005. a. võistluste kalender
/ projekt

Kompleksvõistlused
1. Eesti X maatalimängud
eelturniirid

15.-16. jaanuar

kohtadel

male, kabe, lauatennis, naiste ja meeste korvpall

Maakondade spordiühendused
HARJUMAA SPORDILIIT
Sirje Tikerpäe
Roosikrantsi 12, Tallinn 10119
tel./faks 6118 556;
Tel. 6118 557
mob. 5165 093
sirje.tikerpae@mv.harju.ee
harju.spordiliit@mail.ee
www.harjusport.ee

PÄRNUMAA SPORDILIIT
Kaiu Kustasson
Akadeemia 2, Pärnu 80010
tel. 4479 746
mob. 5149 380
kaiu.kustasson@parnumaa.ee
RAPLA MAAKONNA
SPORDILIIT
Henno Kaas
Tallinna 37, Rapla 79512
tel./faks 4855 481
mob.5303 1705
info@raplamsl.ee
www.raplamsl.ee

HIIUMAA SPORDILIIT
Helen Mast
Leigri väljak 11, Kärdla 92412
tel./faks 4631 244
mob. 5299 432
hiiumaa.sport@mail.ee
www.hiiumaa.ee/hsl
JÕGEVAMAA SPORDILIIT "KALJU"
Uno Valdmets
Suur 3, Jõgeva 48306
tel. 7722 370
mob. 5150 477
uno@jogevamv.ee
www.jslkalju.ee
JÄRVAMAA SPORDILIIT
Mati Sadam
Särevere 72101
mob. 5250 582
mati.sadam@mail.ee
kskalem@hot.ee
LÄÄNEMAA SPORDILIIT
"LÄÄNELA"
Heikki Sool
Lihula mnt. 10, Haapsalu 90507
tel. 4733 456
mob. 5205 204
spordiliit@hot.ee
www.spordiliit.ee

SAAREMAA VALDADE
SPORDILIIT
Krista Riik
Lossi 1, Kuressaare 93816
tel. 4545 160
mob. 5345 3772
kristariik@hot.ee
TARTU MAASPORDI LIIT
Lembit Toru
Aleksandri 14, Tartu 51004
tel. 7349 518;
faks 7349 434
mob. 5556 0888
maaspordiliit@hot.ee
www.maaspordiliit.ee
VALGAMAA SPORDILIIT
Arvo Saal
Kesk 12, Valga 68203
tel. 7666 117
mob. 5531 235
valgamaa.sport@mail.ee

LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIT
Riho Rannikmaa
Sõpruse 16, Vinni alevik 46603
tel./faks 3257 683
mob. 5391 5160
sakura@estpak.ee

VILJANDIMAA SPORDILIIT
Margit Kurvits
Vaksali 4, Viljandi 71020
tel. 4351 576;
mob. 5022 521
margit.kurvits@viljandimaa.ee
spordiliit@viljandimaa.ee
www.spordiliit.viljandimaa.ee

PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT
Ingrid Muuga
Kesk 42, Põlva 63308
tel. 7994 637
mob. 5175 848
polvasport@hot.ee
www.polvamaa.ee/225.html

VÕRUMAA SPORDILIIT
Peep Lill
Jüri 12, Võru 65620
tel. 7868 349; 7821 225
faks 7868 318
mob. 5077 554
peepl@mv.werro.ee

finaalvõistlused

4.-6. märts

Põlva

suusatamine

4.-5. märts

Mammaste

noorte jalgpall

4.-5. märts

Põlva

meeste korvpall

4.-6. märts

Põlva

naiste korvpall

5.-6. märts

Põlva

male

5.-6. märts

Põlva

kabe

5.-6. märts

Põlva

lauatennis

5.-6. märts

Põlva

suusaorienteerumine

5.-6. märts

Hatiku

suusamatk Põlva- Taevaskoja- Põlva

6. märts

2. Valdade XIII suvemängud
eelturniirid

16.-17.aprill

kohtadel

2.-3. juuli

Ülenurme

meeste ja naiste võrkpall
finaalvõistlused

kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall, mälumäng, jalgrattakross, köievedu,
orienteerumine

3. Väikelinnade 36. suvemängud

2.-3. juuli

4. Maal asuvate kutseõppeasutuste võistlused

eripaan

meeste ja naiste korvpall, meeste ja naiste võrkpall, meeste ja naiste lauatennis

5. "Jõu" suvelaager

2.-3.august

6. Omavalitsusjuhtide spordipäevad

5.-6. august

Tabivere

vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed

Spordialade võistlused
1.Valdade MV vene kabes
9. aprill
2. XLV Jüriöö jooks
16.aprill
3. EMSL "Jõud" MV lauamängude mitmevõistluses 30.aprill
4. EMSL "Jõud" MV kergejõustikus
20.august

Jõgeva
Kose
Sauga
Türi

Lauatennis
5. EMSL "Jõud" noorte MV
6. EMSL "Jõud" täiskasvanute MV
7. EMSL "Jõud" veteranide MV
8. EMSL "Jõud" noorte võistkondlikud MV

19.veebr.
12.märts
2.aprill
november

Aseri
Haapsalu
Haiba
Valgu

Male
9. EMSL "Jõud" võistkondlikud noorte MV
10.EMSL "Jõud" täiskasvanute MV
11.EMSL "Jõud" noorte MV

22.jaanuar
27.märts
5.nov.

Paide
Viljandi
Viljandi

Laskmine
12.EMSL "Jõud" MV õhkrelvad
13.EMSL "Jõud" MV tulirelvad

19.(20.)märts
7.-8.mai

Pärnu-Jaagupi
Elva

Tennis
14.EMSL "Jõud" noorte MV
15.EMSL "Jõud" noorte MV
16.EMSL "Jõud" noorte MV
17.EMSL "Jõud" noorte MV

T,P- 14
T,P- 16
T,P- 12
T,P- 18

2.-4.juuli
4.-6.juuli
8.-10.juuli
10.-11.juuli

Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu

Käsipall
18.EMSL "Jõud" täiskasvanute MV
19.EMSL "Jõud" noorte MV

september

Raskejõustik
20.EMSL "Jõud" MV kreeka-rooma maadluses 2.aprill
21.EMSL "Jõud" MV vabamaadluses
2.aprill
22.EMSL "Jõud" MV sangpommi mitmevõistluses 2.aprill
23.EMSL "Jõud" MV tõstmises
2.aprill

Väljaandja EMSL “Jõud”
Koostasid Ants Saar ja Arvo Saal.

Kärdla

Tel./faks 6621 849
E-post: msljoud@hot.ee

Viljandi
Viljandi
Paikuse
Paikuse
Paikuse
Paikuse

Järgmine leht ilmub märtsis 2005.a.
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Tegu on mõttemõõt

50 aastat tagasi
* 22.-25. juulini korraldati Viljandis
maanoorte I suvespartakiaad.
Võitis Võru rajoon.
* 2.-9. oktoobrini toimus Lvovis I
üleliiduline maanoorte suvespartakiaad kuuel spordialal.
Eestile kuulus kolmas koht.

Ants Paju
E esti Maaspordi Liit „Jõud“ saab 58aastaseks.
Läbi on käidud tõsine teelõik. Kogutud hulgaliselt
väärtuslikke kogemusi, võite. Kogu sellelt teelõigult on arvukalt museaale, millised on leidnud
kindla koha Eesti Spordimuuseumi kolmandas
püsiekspositsioonis. Selle muuseumi eluõiguse
eest võitlejate varjupaik asus Eesti Põllumajanduse Akadeemia seinte vahel.
Kui mõelda, et I Eesti mängud toimusid 70 aastat
tagasi, siis muuseum on toimetanud neli aastakümmet. Küll vajaks ühiskond praegu selliseid
mänge, nagu toimusid seitsekümmend aastat
tagasi. See oleks parim vahend ühiskondlikule
kokkuleppele. Oleks parim võimalus viia
inimesteni idee vabaduse sambast ja nii ka ühiselt
mõtestades, annetades kergitada väärikasse
paika vääriline märk olnust ja kindlaks teesihiks
tulevikule. Seda kõike ei saa teha kellegagi
jonnides või kellelegi äratehes.
Kuuekümneni jõudmiseni jääb maaspordiühingul veel kaks aastat. Aga äkki Eesti mängude
taaskorraldamisega oleks võimalik teha endale
unikaalseim kingitus. Mängude läbiviimise
kogemusi on ju maarahval kuhjaga. Ja kes veel
jõulisemalt on tajunud mängude toimet kui mitte
maarahvas .
Olümpiavõitjaid on maasportlaste seas kaks,
olümpial käinud aga tunduvalt rohkem. Äkitselt
meenuvad Laine Erik, Enn Sellik, Küllo Kõiv ...
Maarahva hulgas pole puudus nendest entusiastidest, kes on kasvatanud erinevates paikades
lugu, mis kannab endas koostegemise vaimu,
ausat võistlust, hoidnud kõrgel mängulist lusti.
Kui sügaval on mänguline hoiak maarahva
hingeelus ja ühiselus? Küllap oskaks nendele
küsimustele üsna täpselt vastata eelmisel aastal
Aasta Tegijaks nimetatud Lembit Toru - Tartu
Maaspordi Liidu tegevdirektor. Teab temagi ilmselt
kõige täpsemalt piirkondlike mängude olemasolu
saladust. See on koostegemises saavutatud vaimustus ja haaratus. Kui see nii ei oleks, vaevalt et
siis oleks ellu kutsutud Nõo valla külade mängud
või toimuks maakoolide tõeliselt sporti innustavad
päevad.
Tung esimeseks tulla väljendub paljudes vormides. Kõik oleneb sellest, milliseid võimalusi ühiskond pakub. Kokkuvõttes on see kõik selleks, et
läbi mängu laadida ennast. See ei ole ainult pingutus, vaid kannab endas ülevustunnet. Kes aga
meist ei tahaks olla ülemeelikud ja ekstaasis?
Seda kõike aga pakuvad need mängud küllaga.
Nakatades noori, näidates kätte teeotsad, mida
pidi minna edasi.
Kui eelmisel aastal maaspordirahvas kokkuvõtteid tegi, siis nimetas juhatuse esimees Villu
Reiljan, et spordiühingu paremad ajad seisavad
veel ees. Need samad teeotsa leidnud noored
saavad tõestada, et esimees ei eksinud.
Sellel aastal sai maailma Jaan kuuekümneseks,
Jaak Uudmäe aga viiekümneseks. Mõlema
juubeli puhul koostas Tiit Lääne päris huvitavakoelised raamatud, milles on küllaga karmi tõde
sporditeest, otsivat vaimu, järjekindlust. Neis raamatutes on jõuliselt esile toodud millegi julgemist
ja suutmist. Kes on endale sporditeeotsa leidnud
ja määratlenud, need saavad neist raamatutest
kaasa kuhjaga näpunäiteid. „Treenida on vaja
arengu nimel ja mitte rahulduda saavutatud
kohtadega. Eesmärk peab olema võita
suurvõistlusi. Ainult pidev areng kõige kõrgema

Ajalugu

45 aastat tagasi
* VS "Jõud" Kesknõukogu alluvusse anti likvideeritud spordiseltsi "Spartak" EV Nõukogule
kuulunud spordihoone, jalgrattajaam ja võrkpalliväljak.

Ants Paju tähistas 10. septembril oma 60. juubelit.
Talle kuulub senini „Jõu“ rekord kettaheites
tulemusega 60.22.
Aldo Luud

eesmärgi nimel võib viia võiduni.
Treenimise eesmärk on areneda - pidevalt püstitada isiklikke rekordeid kuni isiklik rekord on ka
maailmarekord ...“ Lihtsad laused Jaan Taltsi sulest.
Nendesse lihtsatesse lausetesse on peidetud
meeletult sügav mõte. Mõtlesin sellele, kui Põltsamaa Sõpruse pargis lõime graniiti meie Olümpia
saaga. Graniiti on löödud meie olümpiavõitjate,
hõbe- ja pronksmedali võitjate nimed. Osadus
olümpiasaagaga on kosutav. Peatuge selle taiese
ees!
Sellesse parki istutas oma puu Kristjan Palusalu
1981. aastal. Jaan Talts oli selles paigas 1968.
aastal juba Mehhiko olümpia medalimehena.
Sellesse paika istutas oma puu Küllo Kõiv enne
Atlanta olümpiamänge. Kui tänavused olümpiasangarid Aleksander Tammert, Indrek Pertelson ja
Jüri Jaanson peatusid „Tee Olümpiale“ jalamil, siis
tuli neil süüdata tuled Küllo Kõivu, Kristjan
Palusalu ja Lauri Ausi mälestuspuude juures.
Tegu on mõttemõõt! Kui me julgeme suuri
mõtteid mõelda ja meil jätkub jõudu ja visadust
need teoks teha, siis oleme hakkama saanud
enda väärilise teoga, mida ei unustata.

40 aastat tagasi
* "Jõus" oma sportlasteed alustanud Laine Eriku olümpiadebüüt
lõppes kuuenda kohaga.
* "Jõu" Kesknõukogu presiidiumi
liikmetest moodustati jooksva iseloomuga küsimuste operatiivseks
lahendamiseks komisjon.
*
Maaja Ranniku tuli maailmameistri tiitlipretendentide turniiril 6.
kohale.
30 aastat tagasi
* Helsingi Olümpiastaadionil peetud Soome-NSV Liidu kergejõustiku maavõistlusel kuulus esmakordselt NSV Liidu täiskasvanute
koondisse Enn Sellik.
* ROK-i istungjärgul otsustati, et
1980. a. suveolümpiamängude
läbiviijaks saab Moskva, purjeregati korraldajalinnaks Tallinn.
20 aastat tagasi
* Asuti korraldama agrotööstuskompleksi juhtivate töötajate talija suvespartakiaade.
*
Sulev Tarros võitis tõstmises
NSV Liidu meistritiitli, tõstes 417,5
kg, mis on eestlaste poolt saavutatud suurim raskus kahe tõste kogusummas.
10 aastat tagasi
* III Eesti Spordi Kongressil võeti
vastu Eesti Spordi Harta.
* Vabariigi valitsuse poole pöördusid maavanemad palvega eraldada riigieelarvest kaheksa miljonit krooni maakondades läbiviidavate kesksete võistluste kulude
katteks.

Olümpiavõitjate Jaan Taltsi 60. ja Jaak
Uudmäe 50. sünnipäevaks andis Eesti
Maaspordi Liit "Jõud" välja raamatud, mis
sisaldavad meenutusi, fotosid, tulemusi
tiitlivõistlustelt ning saavutatud rekordeid.
Raamatute väljaandmist toetasid Eesti
Olümpiakomitee ja Eesti Kultuurkapital.
Raamatud on müügil raamatukauplustes.
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Tiit Lääne - Aasta Tegija
50
Enn Sellik
10. detsembril tähistas oma juubelit
"Jõu" auliige Enn
Sellik. 1976. ja 1980.
aasta olümpiafinalist,
universiaadi kuld,
murdmaajooksu
MM-i medalivõitja
NSV Liidu meeskonnas. Ta võitis igat värvi
medaleid N.Liidu meistrivõistlustelt, parandas kahel korral N.Liidu rekordit, võitis
N.Liidu koondises 10-st maavõistlusjooksust kaheksa. Tema nimel püsivad
Eesti rekordid 5000 ja 10 000 meetri
jooksus.
Täna on juubilar võtnud südameasjaks
noorte kesk- ja pikamaajooksjate kasvatamise.
Palju õnne juubeli puhul ning edukat
treeneritööd!
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Arno Rossman
26. novembril jõudis
juubelini "Jõu" juhatuse liige 1998. aastast Arno Rossman.
Kohtla vallavanema
töö kõrval oli juubilar
pikka aega Ida-Viru
maaspordi juht.
Vahepeal ka Riigikogu liikme kohustusi
täitnud, on ta tänased tegemised
vallavolikogu juhtimine ning
keskkonnakaitse Ida-Virumaal.
Tugev käepigistus!

1. lk. järg

„Eesti Spordilehe“ peatoimetaja Tiit Lääne
on maaspordi tegemistega seotud juba
pikka aega. Kas siis „Maalehe“ sporditoimetajana või siis väljaannete „Maaspordi poolsajand“, „Tartu maaspordi viis
aastakümmet”, „Harju „Jõud“ 1946-1996“
autorina. Käesoleval aastal tuleb tema
ettevõtmistest esile tõsta trükised, mis
pühendatud meie olümpiavõitjatele,
juubilaridele Jaan Taltsile ja Jaak
Uudmäele.
Väärt tegu, mida hinnates EMSL „Jõud“
juhatus otsustas tunnistada Tiit Lääne
„Aasta Tegija“ nimetuse vääriliseks.
Õnnitleme ning soovime talle ka edaspidi
väledat sulge. Edu ka sporditegemises. Et
seda pole palju soovida, võib igaüks

veenduda, leides Tiidu eelmiste maaspordimängude kettaheite medalivõitjate
seast.

Jõud avas uue kodulehekülje
www.joud.ee
Tarmo Volt
Eesti Maaspordi Liit „Jõud“ käivitas koostöös aktsiaseltsiga Spin TEK uue kaasaegse kodulehekülje www.joud.ee. Järjepidevusest lähtudes on kujundus sarnane
eelmise versiooniga.
Koduleht sisaldab andmeid „Jõu“ ajaloo ja
tänapäeva, spordivõistluste ja maakondlike
spordiliitude kohta. Kõigil on võimalus tutvuda spordikalendri, võistlusjuhendite ja
protokollidega. Kodulehelt saate kogu info
Eesti X maatalimängude kohta alates võistlusju hendi st kuni majut usvõi malus teni.
Vajalikud teated ja viimased tegemised
kajastuvad uudiste moodulis.
„Jõu“ kodulehelt lahkumata jõuate otse
Eesti Olümp iakom itee, Eesti Kultu uriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, „Jõu“
liikmesliitude või teistele sporditööks
vajalikele kodulehtedele.
„Jõu“ kodulehel on oma otsingumootor ja
pildigalerii, vajaduse korral saab avada foorumi ja mitmekeelsuse mooduli. Kodulehe
hoidmine on kiire ja turvaline. Olemas on

PHP/MySQLi tugi, milleta pole võimalik serveris käivitada kliendi enda poolt lihtsalt hallatavat kodulehte. Postkasti maht on suur,
15 tasuta e-maili aadressi, mailbokside
suurus piiramata, varukoopiaid tehakse
igapäevaselt. Serveris on viirusetõrje,
rämpspostifilter ning võimalus lugeda kirju
veebipõhiselt.
Need maakondlikud spordiliidud, kellel ei
ole veel oma kodulehekülge, võivad „Jõu“
kodulehel koostada oma struktuuripuu koos
alajaotustega. Selleks saab iga kasutaja
oma parooli. Sisu muutmine on lihtne,
toimub adekvaatkuvarezhiimis, pilt haldusliideses väljendab seda, mida veebis näha.
Spin TEK-i veebihaldussüsteem võimaldab info viia veebi viivituseta. Info veebi
liikumise kiirus ei sõltu ühest inimesest ega
konkreetsest töökohast, kus seda tegema
peaks. Infot võib veebi viia iga selleks
autoriseeritud kasutaja oma töökohalt.
Loodame, et koduleht www.joud.ee saab
paljude igapäevaseks info- ja töövahendiks
ning aitab maasporti arendada.

Sülitsi uue spordiaastaga

Ja tuge ning koostööd vajab
maasport mitte üksnes EOK-lt,
vaid ka riigilt ja omavalitsustelt.
Märgid siiski näitavad nihet paremuse poole. Või kuidas mitte
nimetada seda, et juba rida aastaid ühes suurusjärgus olev riigi
toetus harrastusspordile kasvab järgmisel aastal neljandiku.
Lisa gem siia juur de regi ona al se te ke sk se te sp or di baa sid e toe tam ine , pro jek t
„EOK tuleb külla“, paljude omavalitsuste pingutused liikumisaktiivsuse loomisel jne.
Võime öelda, et sporditegemine ei ole tänapäe val
üksn es spor dior gani sats ioonide asi. Siiski ei julge väita, et

tehtu või lähemal ajal kavandatu tagab tervisespordi osatähtsuse tõusu. Oleme enamiku
näitajate poolest kaugel maas
põhjanaabritest. Peame kõik
pingutama, et kõik vastuvõetud
otsused, lõppdokum endid ja
muud head mõtted saaksid ellu
viidud.
Ehk aitab siin kaasa sporditöö
eestv edaja tele spord itark use
jagamine „Jõu“ traditsioonilistel
seminar-õppustel. Sel aastal
toimus taoline kokkusaamine
Valtu Spordimajas. Loodame, et
et te ka nn et es rä äg it u ni ng
praktikas kogetu toob kaasa
uusi mõtteid igapäevases töös.
Aga eks õppida tuleb nii lähe-

matelt kui kaugematelt naabritelt. Mõnelgi meie hulgast oli
võimalus osa saada Islandi
Spordimängudest ning Iirimaa
Noorte Spordimängudest.
Samuti tutvuti Läti spordiorganisatsioonide töökorraldusega Riias ja Valmieras. Selle
teema lõpetuseks tahan rõhutada, et kasulikku informatsiooni
kog u vab ari igi maa spo rdi st
saab tulevikus hankida ka meie
korrastatud koduleheküljelt.
Mida soovida aastalt 2005?
Oleme ka varem öelnud, et ühe
organisatsiooni edukus sõltub
eelkõige tema kõikide liikmete
kaasalöömisest. Seetõttu ootame enam aktiivsust kõikidel

meie ettevõtmistel. Olgu see
siis kohaliku, piirkondliku või
üleriigilise tähtsusega.
Meile tähtsaim võistlus järgmisel aastal on kahtlemata Eesti X
maatalimängud 4.-6. märtsini
Põlvas. Loodame arvukat osavõttu kõikidel võistlustel, suusamatkal ning muudel üritustel.
Aga nagu eelnevalt sai rõhutatud, tähtis ei ole üksnes paljude võistluste korraldamine.
Hoopis võimalikult paljude inimes te kaa sam ine lii kum isharrastusse olgu meie liikmesorgani satsio onide ja spordi klubide esmane eesmärk.
Häid jõulupühi!
Head sportlikku uut aastat!
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“Jõu” spordiaktivistid käisid Iirimaal...

Grupp “Jõu”spordiaktiviste olid
augustikuus külalisteks Iirimaa
Noorte Spordimängude finaalvõistlustel. Taolisi spordimänge
peetakse alates 1968. aastast
ning traditsiooni kohaselt igal

aastal Mosney spordibaasides.
Seekordsed mängud peeti
25 spordialal. Kahel nädalavahetusel võttis neist osa kokku
6000 noort. Võistluste eripäraks võib nimetada fakti, et
kuigi võistlejate paremusjärjestus selgitatakse paljudel
spordialadel, ei fikseerita protokollis saavutatud tulemust, s.t.
aega, hüppe pikkust, viske
kaugust ja muud taolist.
Ja mille üle võis kadedust
tunda, see oli sadade vabatahtlike panus spordimängude
õnnestumisse.

Rahvusvaheline
spordielu

Saksa Rahvusvaheline
Võimlemise Festival
„Deutsches Turnfest 2005“
14. - 20. mai 2005. a. Berliin
Kavas: spordivõistlused,
seminarid ja loengud,
demonstratsioonesinemised
ning palju muud.
Eeldatakse 100 000 osavõtjat.
Info: www.turnfest.de
e-mail: info@turnfest.de
Rahvusvaheline Spordi ja
Kultuuri Festival
7. -10 .juuli 2005. a. Anykshciai
(Leedu)
Kavas:
kergejõustik, korvpall,
rannavõrkpall, jalgpall 7x7,
tennis, ujumine, darts, jõumehe
võistlus, rühmvõimlemine.
Info: LKSK Nemunas, Kestutis
Levickis + 370 5272 6528
e-mail: nemunas@vsc.lt
Täpsem info: www.isca-web.org.

... ja Islandil
„Jõu“ delegatsioon käis 7.-14.
juulini Islandil tutvumas sealse
spordisüsteemiga.
Sel ajal toimusid Islandi
Spordimängud Landsmot. Need
mängud toimuvad iga kolme aasta
järel. 30 spordialal võistlesid
maakonnad.
Landsmoti võistlused on rahva
mängud koos tippsportlastega,
kes osalevad ja populariseerivad
sporti.
Juba kuus kuni üheksa aastat
varem konkureeritakse spordimängude korraldusõiguse saamiseks. Riik ehitab Landsmoti
läbiviimiseks kaasaegse staadioni, ujula, spordihalli jm.
Tegemist oli üritusega, kus suurt
tähelepanu pöörati kõigele võistluste juurde kuuluvale. Avamine,
rongkäik, klubidel vormid ja lipud,
vanded, tule süütamine, signatuurid, Landsmoti laul, korrektne
autasustamine koos marsi ja
signatuuriga jne.
Lisaks reklaamidele olid kogu
linnas värvilised infoviidad ja

“Jõu” delegatsioon ja Islandi kuulus
kergejõustiklane Jon Arnar
Magnusson abikaasaga.
Matk mägedesse

Landsmoti lipud.
Veel huvitavat. Islandi Olümpiakomitee liikmeteks on spordialaliidud. Maakonnad kuuluvad
olümpiakomiteesse läbi alaliitude.
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Kalju korraldab Jõgevamaa spordielu
Jõgevamaa Spordiliit Kalju asutati 16.
veebruaril 1989. a. VSÜ Jõgeva „Kalev“
ning Jõgeva rajooni kehakultuuri- ja
spordikomitee ühinemisel. JSL Kalju oli
Eestis esimene uutel alustel ümber
korraldatud maakondlik spordiliit.
JSL Kalju, Läänemaa Spordiliit Läänela
ja Ida-Virumaa Spordiliit ühinesid 17. mail
1990. a. esimestena Eesti Spordi Keskliiduga
JSL Kalju on EMSL „Jõud“, Eesti Koolispordiliidu ning Ühenduse Sport Kõigile
liige.
JSL Kaljusse kuulub Jõgevamaa 37
spordiklubist 26. Meie juhatuses on 13
liiget (9 spordiklubidest, kaks koolidest,
üks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust ja
üks Jõgeva Maavalitsusest).
J SL Kalju presidendiks on 1999. aastast Toivo Ilves. Tegevjuhid on olnud Uno
Valdmets (1989-1992 ja alates 1996-),
Ivo Reinmaa (1992-1994) ja Hanno Koll
(1994-1996).
Tähtsad otsused spordikongressil
JSL Kalju leidis uue hingamise 1996.
aastal, kui meie tegevust hakkasid toetama ja usaldama Jõgevamaa Omavalitsuste Liit (juhatuse esimehed Toivo
Ilves ning Toivo Tõnson, tegevjuht Ants
Orgulas) ja Jõgeva Maavalitsus (maavanemad Meelis Paavel 1996-1998 ja
Margus Oro 1998-2004 ning Aivar Kokk
2004 -).
Oleme oma suuri muutusi otsustanud
ühiselt spordikongressidel, kus osalesid
maakonna spordist huvitatud inimesed.
Jõgevamaa I spordikongressil (1989)
moodustasime piirkondliku spordiühenduse Kalju - esimese Eestis. Paljudele suurtele spordijuhtidele see üldsegi
ei meeldinud, v.a. Mati Mark, keda me
hüüame JSL Kalju ristiisaks.
Jõgevamaa II spordikongress (2000)
ühendas maakonna noorte ja täiskasvanute spordi. Oma võistlussüsteemidega püüdsime noortespordi eest vastutamise koormat nihutada koolidelt omavalitsustele. Soovisime, et omavalitsused
otsustaksid kõik noorte sporditegevuse
küsimused: millised spordialad, treeninggruppide arvu, kus toimuvad treeningud
(spordikoolis, spordiklubis, koolis). Selgitasime ja autasustasime parimaid omavalitsusi noortespordis.
Jõgevamaa III spordikongress (2003)
otsustas teha ettepanekud omavalitsustele noorsportlaste pearaha osas. 1.-6.
koht Eesti noortemeistrivõistlustel 10 000
krooni, osalemine Eesti noortemeistrivõistlustel 3000 krooni ja algaja
1000 krooni ning samuti juurutada spordialakeskne juhtimine maakonnas.
Maakonna noortemeistrid selguvad
viie s erin evas vanu segr upis kerg ejõu sti kus , uju mis es, suu sat ami ses ,
kevad- ja sügiskro ssijooks us; neljas
van use gru pis kor vpa lli s, võr kpa lli s,
jalgpallis, lauatennises, males, kabes ja

Jõgevamaa Spordiliidu Kalju tegevjuht Uno Valdmets annab põhjaliku
ülevaate oma maakonna spordialastest tegemistest ja saavutustest.

Igal tublimal omavalitsusel,
spordiklubil ja koolil on oma
väga hea k orra ldus e ja
sportlike tulemustega firmaüritus.
Jõgevamaale
medaleid

tennises; kahes vanusegrupis uisutamises, saalihokis, rahvastepallis, vabamaadluses; ühes vanuseklassis kreekarooma maadluses ja sumos.
Noorte võistlusel osalevad õppivad (ka
teistes maakondades õppivad, kuid kelle
vanemad elavad Jõgevamaal) ja töötavad
noored.
Võistkondlikel aladel osalesid koolid,
spordiklubid, omavalitsused ja spordikool kokku üle 3000 võistlejaga. Seejuures on esimene eelistus, kelle koosseisus noor võib võistelda, oma treeninggrupp.
Parimaid tulemusi saavutasid kergejõustikus Jõgeva vald, Põltsamaa linn ja
Palamuse vald. Korvpallis olid edukamad
Jõgeva G, Jõgeva ÜG, Torma SK ja
Laiuse PK, Pala PK. Võrkpallis olid
parimad Põltsamaa linn, Jõgeva linn ja
Mustvee VG.
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja
Jõgeva linn olid edukamad jalgpallis, Pala
vald ja Palamuse vald suusatamises,
ujumises Jõgeva vald, maadluses
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Jõgeva
linn; teatevõistluses Tabivere vald.

toodi

Ateena OM-il osalesid jalgratturid Erki
Pütsepp, Janek Tombak ja Andrus Aug.
Ko lm an da ko ha Eu ro op a me is tr ivõistlustel sumos saavutas Erge Nugis.
Euroopa juunioride MV-l olid sumokad
Erge Nugis teine ja Priit Paju kolmas.
Eesti meistritiitli võitsid jalgrattur Erki
Pütsepp, Jõgeva SK Tähe meeskond ja
naiskond (treener Marko Saksing), korvpallurid Vallo Allingu ja Silvar Lepik,
kreek a-roo ma maadl eja Viljo Kokla ,
sumokad Erge Nugis, Priit Pajuja Indrek
Kohv, sangpommi mitmevõistleja Andres
Metjer. Tublid olid Eesti meistrivõistlusel
veel jalgratturid Janek Tombak, Priit ja
Tarmo Raudsepp ning Rene Mandri.
Eesti noortevõistlustel saavutasid
suurepäraseid tulemusi Torma/Kuremaa
korvpallurid (vanemtreener Raivo Tralla),
SK Contra (treener Hendrik Lindepuu),
Palamuse G (Ester Laumets), Põltsamaa
Spordikooli (Lea Vilms) ja Tabivere G
(Toomas Rosenberg) kergejõustiklased,
Jõgeva SK Tähe saalihoki mängijad, Põltsamaa Spordikooli (Arved Külanurm) ja
SK Ramm (Aimur Säärits) maadlejad,
jalgratturid (Harald Osjamets). Eesti Koolispordiliidu
võistlustel osalesid edukalt
Jõgevamaal on registreeritud 37 spordiklubi,
Tabivere G, Põltsamaa ÜG,
neist 26 on ühinenud Jõgevamaa Spordiliitu
Jõgeva G, Jõgeva ÜG ja
Kalju. JSL Kalju koordineerib ja korraldab nii
Mustvee VG.
noorte kui täiskasvanute sporditegevust
Eestvedajad on oma spormaakonnas. Aktiivne sporditegevus toimub
diala ja piirkonna fanaatiJõgevamaa 29-s üldhariduskoolis, kahes
kud. Ma tänan teid tehtud ja
ametikoolis ja Põltsamaa Spordikoolis.
tegemi sel olevat e tööde
eest. Villu Ojassalu, Sulev
Luht, Enn Kangur, Jaan
Maakonna täiskasvanute meistrivõistRahuküla, Elle ja Ain Vahtra, Väino Treilused toimuvad 14 spordialal. Parimaid
man, Ellen Kliiman, Toomas Klaarman, Artulemusi saavutasid: võrkpallis Põltsaved Külanurm, Marko Saksing ja treenemaa linn, Kurista Saeveski, Carmen, SK
rite meeskond, Raivo Tralla ja treenerite
M I X , S K Te r v i s ; k o r v p a l l i s S K
meeskond, Andres Lippur, Igor Orlov, KaiForte/Torma, SK Puhhid, Torma; jalgpallis
do Poom, Rein Jõeveer, Toivo Uusna,
Tabivere vald, Põltsamaa valla SK Tervis,
Peeter Kallasmaa, Aimur Säärits, Hendrik
Jõgeva SK Tähe.
Lindepuu, Kalev Raudsepp,Kalev Karu,
Jõgevamaa X suvemängudel PalamuEster Laumets, Virge Otsa, Kaja Toom,
sel osales üle neljasaja võistleja 12
Silvar Luht, Taavi Pirk, Ivar Feiman, Tiiu
spordialal. Juhtide võistluses osalesid
Õunap, Oleg Särki ja Hillar Sibul.
EMSL „Jõud“ president Villu Reiljan ja
Aktiivsemad spordiklubid on Jõgeva RS
peasekretär Ants Saar, kes oli parim
Ramm, Põltsamaa valla SK Tervis, SK
rakulkaga saunaakna puruks laskmises.
Torma, Jõgeva SK Tähe, SK Contra,
Võistkondlikult võitsid suvemängud
Jõgeva SK Forte, Palamuse SK, PõltsaPõltsamaa linn, Jõgeva vald ja Palamuse
maa JK Sport, SK Illi, SK Kona-Centrum,
vald.
Noorus 96 Jõgeva SK, Pedja SK ja
Maakonna suuremad ja pikemate traditJõgevamaa spordiveteranid.
sioonidega võistlused on 48. ajaleht
See oli väike ülevaade meie püüdlustest
Vooremaa (Kolhoosnik, Punalipp)
ja tegemistest ning saavutustest. Soovin
võrkpalli karikavõistlused, Põltsamaa Jõe
maa spordirahvale sihikindlust oma eesXXX Suvemängud ja Põltsamaa Jõe XXII
märkide saavutamisel ja tarkust teiste koTalimängud.
gemuste edukal rakendamisel.
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Tulemused

Eesti valdade XII
suvemängud

26.-27. juuni Märjamaal
1. Tartu
2. Tarvastu
3. Märjamaa
4. Audru
5. Paikuse
6. Türi
7. Ülenurme
8. Viimsi
9. Ambla
10. Halinga

147
133
132
128
125
121
117
116,5
115
113

Tulemused
B- klass

EMSL "Jõud" esivõistlused
males

Noormehed:
1. Georgi Dzaniashvili 6 p,

EMSL "Jõud" lahtised
meistrivõistlused meeste
käsipallis

2. Sabir Alijev 5,5 p,
20. november 2004.a. Viljandi
Osales 97 noort, mängiti kolmes
erinevas vanusegrupis (kuni 1988; kuni
1991; kuni 1994.a. sünd. noored). Eraldi
arvestus oli noormeestele ja neidudele.
A- klass
Noormehed:

3. Silver Kiviselg 5 p
Neiud:

18.-19. september 2004.a. Viljandi

1. Anna Lapidus 4,5 p,
2. Teele Vahtra 4 p,
3. Kaili Neverovskaja 3,5 p
C- klass
Noormehed:

1. Nikolai Kunitsõn 6 p,

1. Ruben Airapetjan 6,5 p,

2. Vitali Halapjan 6 p,

2. Mark Lapidus 5,5 p,

3. Vladislav Thagazitov 5 p

3. Karl Kiur Saar 5,5 p

Neiud:

Neiud:

1. Tuuli Vahtra 5 p,

1. Alina Kriger 3,5 p,

2. Liina Merihein 3 p,

2. Mary-Heleen Lillemäe 3,5 p,

3. Kaja Pukk 2,5 p

3. Anastassia Tolstõkina 3,5 p

1. Käsipalliklubi Chocolate Boys
(Mikola Naum, Siim Patrael, Aivar Paist,
Jaanus Rätsep, Riho-Bruno Bramanis,
Vahur Vetevool, Martin Noodla, Valdar
Noodla, Ego Riener, Priit Kotsar, Risto
Sidok, Janis Selge, Sten-Erik Lepp.
Treener Tarmo Volt)
2. HC Kehra
(Urmas Träder, Marius Alekse-jev, Jaan
Kauge, Ravo Voosalu, Kristo Järve,
Indrek Lillsoo, Priit Pajus, Roman
Glinkin, Eduard Makejev, Tanel Vatsel,
Martin Verk, Margo Kattai, Olev Eensalu.Treener Jüri Lepp)
3. Põlva Serviti
(Eston Varusk, Anti Parve, Marius Lepp,
Kristo Kolk, Mario Karuse, Siim Kübard,
Veiko Tigason, Mait Patrail, Raido
Peedomaa, Olari Paumets, Priit Poks,
Rein Suvi, Kristjan Muuga. Treener
Kalmer Musting)
4. Viljandi HC
5. HC Tallas
6. SK Tapa

EMSL "Jõud" noorte
võistkondlikud esivõistlused
lauatennises

3. Lääne-Virumaa I
4. Viljandimaa II
5. Viljandimaa I
6. Raplamaa II
7. Läänemaa

28. november 2004 Valgu

8. Viru-Nigula (Lääne-Virumaa)

Osales 21 võistkonda 62 võistle-jaga.

9. Lääne-Virumaa II

Noorem vanusegrupp
(1992.a. sündinud ja nooremad)

Vanem vanusegrupp

1. Lääne-Virumaa

(1985.- 1988.a. sündinud)

2. Pärnumaa

1. Raplamaa I

3. Viljandimaa

2. Viljandimaa

4. Läänemaa

3. Lääne-Virumaa II

5. Raplamaa

4. Lääne-Virumaa I
5. Pärnumaa

Keskmine vanusegrupp (1989.1991.a. sündinud)

6. Läänemaa
7. Raplamaa II

1. Raplamaa I
2. Ida-Virumaa

Tulemused

Eesti väikelinnade 35.
suvemängud
3. - 4. juuli Suure-Jaanis
1.Põltsamaa186
2.Suure-Jaani
3.Elva
4. Türi
5. Võhma
6. Sindi
7. Põlva
8. Jõgeva
9. Keila
10. Otepää

185
185
174
163
158
129
121,5
97
96

35. väikelinnade suvemängudel osales 16
Eesti linna ligi 400 sportlasega.
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Eesti 2005. a. lahtised meistrivõistlused kiiruisutamises
5. veebruaril Tallinnas kahe rajaga 330 m ringilisel välisväljakul
6. veebruaril Adavere ühe rajaga 250 m ringilisel välisväljakul
(Halva ilmastiku korral toimuvad võistlused 8.02.2005 Eesti Uisuliidu poolt määratud kohas)a.
1. Seeniorid + Juuniorid A klass.
2. Noored: B klass
Seeniorid:(sünd. 30.06.85 vanemad M/N)
C klass
Juuniorid: A klass (sünd. 1.07.85 30.06.87 P/T)
D klass

(sünd. 1.07.87 30.06.89 P/T)
(sünd. 1.07.89 30.06.91 P/T)
(sünd. 1.07.91 30.06.93 P/T)

Distantsid:
5.02.2005 Tallinnas
Mehed/Poisid:
500 m ja 3000 m
Naised/Tüdrukud: 500 m ja 1000 m

6.02.2005 Adaveres
Mehed/Poisid:
1500 m ja 5000 m
Naised/Tüdrukud: 1500 m ja 3000 m

Mitmevõistluse absoluutarvestus:
Sen.+JunA: Meeste väike mitmevõistlus: 500 m + 3000 m + 1500 m + 5000 m
Sen.+JunA: Naiste väike mitmevõistlus:
500 m + 1000 m + 1500 m + 3000 m
Jun.B:
Poiste väike mitmevõistlus:
500 m + 3000 m + 1500 m + 5000 m
Jun.B:
Tüdrukute väike mitmevõistlus: 500 m + 1000 m + 1500 m + 3000 m
Stardimaks: täiskasvanud 50 krooni, noored: 25 krooni.
Võistlejate eelregistreerimine esitada kirjalikult 3. veebruariks 2005 EUL sekretariaati Regati pst.1- 5P, 11911 Tallinn, fax: 6398 657 e-mail: eul@hot.ee.
Mandaatkomisjon töötab 5. veebr. kella 10.00-11.30 võistluskohas, kus tasuda ka stardimaks.

