
MAI
29.05.2013 - Eesti Koolispordi Liidu Rahvaliiga korvpalli finaalvõistlus Raplas.
23.05.2013 - Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused Tilsis. Osalevad 
1.-4. klassi õpilased.
22.05.2013 - Eesti KSL maakoolide korvpalli meistrivõistlused. osalevad 4.-9. klassi 
õpilased.
15.05.2013 - Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused Tilsis. Osalevad 
5.-9. klassi õpilased.
02.05.2013 - Vabariiklik 3x3 korvpalli finaalvõistlus Pärnus. Osalevad 4.-5. klassi õpilased.
APRILL
30. aprill - Põlva maakonna koolinoorte orienteerumise meistrivõistlused Lahojärvel. 
Osalevad 4.-8. klassi õpilased

11. aprill - Põlva maakonna tüdrukute korvpalli meistrivõistlused.Osalevad
 9 tüdrukut 4.-5. kl.
.

 3. aprillil osalesime Põlva maakonna Osavama Korvpalluri võistlusel. Siin 
tuli  igal  lapsel  iseenda  eest  seista  ja  harjutused  võimalikult  korralikult 
sooritada. Hästi läks kõige noorematel. 4.–5. klassi tüdrukute arvestuses tuli 
mitu alavõitu: harjutuses “Viskevõistlus” jäid 1. kohta jagama Elis Ehrlich ja 
Anessa  Habonen,  Christine  Padar  jagas  1.  kohta  harjutuses  “Tuld”. 
Üldarvestuses 1. koht Elis Ehrlich, 5. koht Kristiin Uustalu, 7. koht Christine 
Padar ja 10. koht Anessa Habonen.

Poiste 4.–5.klassi arvestuses said alavõite Erich Koiva (“Tuld” – tulemuseks 
8  tabamust,  “Slaalom”  ja  “Suur  8”),  Karl  Sims  (“Viskevõistlus”  –  13 
tabamust), Morten Saarna (“Süstik”). Üldarvestuses 1. koht Erich Koivale, 2. 
koht Karl Simsile, 4. koht Morten Saarnale, 5. koht Meelis Meristele, 8.koht 
Jaanek Sõdurile ja 9. koht Rasmus Roosile. Esikümnes kuus Vastse-Kuuste 
poissi, mis on väga hea tulemus.
6.–7.  klassi  tüdrukute  arvestuses  sai  alavõidu  Helenor  Tens  harjutuses 
“Slaalom”. Üldarvestuses 3. koht Maigi Sõdurile ja 8. koht Helenor Tensile. 
6.–7. klassi poistel  nii  hästi ei  läinud. Kaks alavõitu harjutustes “Tuld” ja 
“Suur  8”  sai  Taavet  Muuga.  Kahju,  et  varem hästi  välja  tulnud  harjutus 
“Viskevõistlus”  ebaõnnestus  täielikult.  Tulemuseks  0,  isegi  üks  tabamus 
oleks  andnud  juba  3.  koha,  tavaline  trennis  visatud  kolm  tabamust  aga 
üldvõidu. Seekord siis tulemuseks 5. koht, Mario Saarna sai 10. koha.
MÄRTS

Spordijuht Mai Nigul
Oleme mitmed aastad osalenud tüdrukutega Contra Cupil, mis toimub Laiuse 
koolis.  Seekordsel  14.  Contra  Cupil  22.-23.03.2013 osales  kuus  kooli  – 
Laiuse, Voore, Krootuse, Laupa, Kolga-Jaani/Imavere ja meie.
Läksime turniirile ainult kuue mängijaga ja kohe peale esimest mängu tabas 
meid vigastuste laine. Esimese mängu võit tuli väga kergelt, teist mängu aga 
alustasime  viiekesi  ja  juba  teisel  veerandil  jäime  nelja  mängijaga.  Kuigi 
Krootuse mängis ka nelja mängijaga, tuli siiski vastu võtta kaotus. Esimese 
päeva viimaseks mänguks küll natuke kosusime, kuid võitu siit ei tulnud.
Laupäeva hommikuseks mänguks häälestusid tüdrukud tublilt ja mäng tuli 
välja väga hästi. Võitlesime iga lahtise palli pärast. Võit tuli veenev. Viimane 
mäng  oli  turniiri  kõige  tugevama  võistkonnaga.  Emotsioon  eelmisest 
mängust oli nii hea, et ega võit siingi kaugele jäänud. Kuigi isegi võit poleks 
me  kohta  muutnud.  Turniiri  võitis  Laiuse,  2.  koht  Krootusele  ja  Vastse- 



Kuustele  3.  koht,  edasi  Voore,  Laupa ja  Kolga-Jaani/Imavere.  Kandidaate 
turniiri  parimaks  mängijaks  valisid  treenerid  ja  kohtunikud välja  viis.  Ka 
meie kooli Elis Ehrlich sai kaks häält. Kolme häälega võitis parima mängija 
auhinna Laiuse tüdruk.
VEEBRUAR 2013
 
19. veebruar - DUMLE rahvastepalli võistlus Põlvas. osalevad 2.-3. klassi poisid.
JAANUAR 2013
 
30. jaanuar- Korvpalliturniir Lähte Gümnaasiumis. Osalevad 4. 5. klassi poisid.

24. jaanuaril osalesime Pärnus vabariiklikul osavama korvpalluri festivalil. 
Sellel aastal olime väljas kahe poiste võistkonnaga. Poisid olid tublid, sest ei 
kartnud minna välja ja võrrelda oma oskusi teistega. Nooremad poisid ju 
alles alustasid sellel aastal ja muidugi on raske konkureerida poistega, kes on 
juba algklassidest trenni teinud. Mõned harjutused ka õnnestusid, Taavet 
Muuga sai harjutuses “Suur kaheksa” ja “Tuld” 6. koha ning harjutuses 
“Süstik” 9. koha. Selles vanuseklassis osales 38 poissi. Kokkuvõttes jäi meie 
võistkond (Taavet Muuga, Kaspar Sasi, Egert Ehrlich ja Mario Saarna) 13. 
kohale (osales 18 võistkonda). 

Vanemate poiste arvestuses sai Kevin Sammalkivi harjutuses “Tuld” 2. koha 
ja jagas harjutuses “Kohtadelt vise” 1.–2. kohta ning “Slaalom” 3.–4. kohta. 
Kokkuvõttes 6. koht. Slaalom tuligi meil kõige paremini välja, sest 5. koha 
sai Omar Jaar. Kokkuvõttes saavutasid vanemad poisid (Kevin Sammalkivi, 
Omar Jaar,  Rein Linroos) võistkondlikult  11.  koha.  Koolide üldarvestuses 
jäime 14. kohale, osales 22 võistkonda.
15.  jaanuaril osalesime  Põlva  maakonna  koolinoorte  sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel.

Esimese alana oli kohe 60 meetri jooks. Meie lastele oli suureks segaduse 
tekitajaks stardipauk, mis pani nii mõnelgi hetkeks kõrvad lukku ja jooksma 
hakkamise asemel tekkis hoopis seisak. Tüdrukute C-vanuseklassis sai Elis 
Ehrlich 6. koha, poiste C-vanuseklassis Erich Koiva 10. koha, tüdrukute A-
vanuseklassis Raili Soggar 8. koha. Teistel jäid tulemused natuke tahapoole.
Kaugushüppes  proovisime  küll  samme  paika  saada,  kuid  eriti  see  ei 
õnnestunud. Tulemuseks tüdrukute C-vanuseklassis Elis Ehrlich 1. koht ja A-
vanuseklassis Raili Soggar 7. koht ning poiste C-vanuseklassis Erich Koiva 
7. koht.
Hästi tuli välja kõrgushüpe, kus Elis Ehrlich sai 3. koha ja Raili Soggar 4. 
koha. Kuulitõukes saavutas tüdrukute B-vanuseklassis Teele Henn 4. koha.


