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ET MEIE TEGEVUSTEL SILMA PEAL HOIDA, JÄLGI @PEKOELIIT INSTAGRAMI! 

 

 

Minu August 

 

August möödus minu jaoks väga positiivselt, esimest korda Eesti meistritiitel 800 m ning uus isiklik 

rekord 1.52,13 Lisaks sain esindada koondist Balti meistrivõistlustel, kus ônnestus joosta välja 

enam-vähem sama stabiilne aeg 1.52,25 Võin hooajaga rahule jääda!  

- Karel-Sander Kljuzin 

August oli mõnus trennikuu, mille jooksul osalesin kahes lahedas treeninglaagris ning kogusin 

palju kvaliteetseid treeningtunde. Tegin ka mitmeid o-tehnilisi treeninguid, kus harjutasin rullidel 

ja joostes täpset ja lõdvestunud kaardilugemist.  

- Daisy Kudre 

August algas halvasti. Kuu algusest jooksin Munamäest mereni, peale seda jalad olid kanged. Peas 

olid mõtted, et varsti suvi on läbi, aga see tähendab, et tuleb töö jaoks asjad pakkida. Aga rõõm 

uudis see, et sügisel on hooaja aeg, lõppude lõpuks saab rajale minna.  

- Sergei Rjabõshkin 

August on läinud väga hästi, vigastusi pole ja tervis on olnud korras. 3 nädalat olen saanud ka 

töölt puhata ning rohkem pühenduda treeningutele. Loodan, et maailmas olukord normaliseerub 

ja tuleb põnev võistlushooaeg.  

- Kevin Hallop 

Augustis on kõvasti trenni tehtud ja ka mõned ''treening'' võistlused tehtud. Jooksukiirus on enam 

vähem, aga on tunda, et pea ei jõua jalgadega sammu pidada. Nüüd enne hooaja põhivõistlusi tuleb 

keskenduda rohkem kaarditööle.  

- Reigo Teervalt 

August on läinud hästi - head treeningud Jõulumäel Peko laagris, 3 nädalavahetust võistelnud nii 

sprindikaardiga kui ka metsas ning treeningud Värska metsades on olnud samuti mõnusad. Nüüd 

ootan põnevusega EMV-sid, mis on 3 nädalavahetust järjest.  

- Emily Raudkepp 

Hoolimata mõningatest muudatustest plaanides, mida praegune olukord on esile kutsunud, on 

suvised treeningud kulgenud täitsa hästi. Ja tõesti suvised - ilmad on olnud super ja treeningud 

seega eriti nauditavad. Küll aga on igatsus külmema ja lumisema ilma järgi kasvanud üpris suureks, 

loodetavasti ei pea enam kaua ootama kui esimest korda jälle suusad alla saab!  

- Mattis Jaama 

August on möödunud töiselt ning seega olen pidanud treeninguid selle järgi kohandama. Tehtud 

trennid on aga üldiselt hästi läinud ning tore oli lõpuks kuu keskpaigas ka võistlushooaeg avada.  

- Kristel Kõivo 

Minu august on läinud hästi. Kokku juba kuus starti ja justkui saab öelda, et võistlushooaeg on 

vaikselt alanud ja varsti sisuliselt juba läbi ehk igat võimalust tuleb kasutada kui viimast, sest kes 

teab, mis trikke see koroona võib teha. Nüüd ootan huviga Eesti meistrivõistlusi ja tugevat 

konkurentsi võistlusnäljas sportlaste vahel, mina olen igaljuhul valmis! 

- Kristo Heinmann 

The road of August lead to destination confidence. Investing more effort in the mental approach 

of my actions resulted in satisfying focus of daily tasks as in work and in training.  

They say hard work pays off. I guess it’s true - if the focus is on work. 

Hard will be its outcome. And that it is - what makes it pay off. 

- Gion Schnyder 

Jätkuvalt olen hädas põletikulise kannaga, seega ei ole ma augustis üldse jooksnud ega 

võistelnud (ka muudel aladel). Peko ja suusa-o laagrites olen treeninguid reguleerinud kanna 

järgi, seega olen ka laagrites kohati üksiku hundina treeninud ja teinud seda, mida kand laseb. 

Augusti viimasest nädalast olen end Tallinnasse sisse seadmas, kus alustan septembrist 

magistriõpinguid. 

- Doris Kudre 

16. AUGUST 

💥Peko laagri 

ühistreening💥 

 

Video möödnunud 

nädalal toimunud 

Peko laagri  

10. AUGUST  
Intervjuu värske 

Eesti meistriga! 🤩 

@karelsanderk 

vaata siin 

10. AUGUST  
Esimesed Eesti 

meistrid 

orienteerumises on 

sel aastal lõpuks 

välja selgitatud!🥇 

 

7. AUGUST  
@pekoeliit on 

their #roadtokääriku 

 

28. JUULI  
Peko Eliit sai endale 

uue liikme 👏 

Lühitutvustus, 

eesolevad 

eesmärgid jne 

@rjaboshkin 

28. JUULI  
Põlvetõstega 

järgmisesse 

nädalasse! 😎 

@emilyraudkepp 

https://www.instagram.com/tv/CD9mZxLJAjq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDt8JAoJSM2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDtd6W0J04w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDtd6W0J04w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/pekoeliit/
https://www.instagram.com/explore/tags/roadtok%C3%A4%C3%A4riku/
https://www.instagram.com/p/CDMK2L7pWu8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCjCFw-pJST/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCjCFw-pJST/?utm_source=ig_web_copy_link
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31. Juuli  
kuidas läheb? 

🌼 

 

24. Juuli  
🎶 i just 

wanted you to 

know that this 

was me trying  

31. Juuli  
Vabadus? 

Freedom? 
Freiheit? 

Libertad? 🦋? 

FOLLOW  
 

@daisykudre 

FOLLOW  
 

@doriskudre 

23. Juuli  
kesäloma!!!!! 

🇫🇮☀️🙌🏻🥰 

12. Juuli  
☺️🧡 

10. Juuli  
vaieldamatult 
mu 

lemmikpäev 

aastas!! 

15. August  
Kuuendat 

käiku 

ootamas  

kostipäiv2020 

9. August 
Old rolls 🎞 

5. August  
Sai 

nädalavahetus

el natukene 

nalja tehtud 

FOLLOW  
 

@emilyraudkepp 

FOLLOW  
 

@gionsch 

10. Juuli 

Lieblings-

Zirkus ist bei 

uns im Dorf zu 

Gast!!! 

7. Juuni 
I love it 

☃️😍🤍❄️ 

11. April  
A tribe arose 

A tribe broke 

forth 

Video siit 

10. August 

õnnestus 

kõige suurem 

tükk ära 

hammustada 

27. Juuli 

Hea rahvas, 

kallid 

kaasmaalased! 

25. Juuli 

Võidu puhul 

väike kitarri-

soolo, soovi-

lugu keegi? 

FOLLOW  
 

@karelsanderk 

FOLLOW  
 

@kevinhallop 

27. August 

Saaremaaa 

💨🌊🤙 

14. August 

Tip➡️Top 

💪🙏🤪 

2. August 

Nr. 1 linn 

Eestis 🙏 

20. Juuli  
Memories 

from JWOC 

2018 🇭🇺😀 

24. Juuli  
After many 

years it was 

great to do 

MTBO again. 

 

21. Juuni  
Kolm uskus-

matult kiiresti 

möödunud 

aastat  

FOLLOW  
 

@kkkristell 

FOLLOW  
 

@kristoheinmann 

6. August  
Hooaeg Eestis 

hakkas ja 

hästi. 

17. Juuni 
Lätis sporti 

tegemas. 

27. April  
Kui pole trenni 

jaganud, siis 

pole trenni 

teinud 

12. März  
🥉I'm 

speechless. It 

was just an 

AMAZING day 

25. 

Feebruar  
Success on 

the last 

individual 

World Cup  

24. März  
Highlight of 

the WSOC: 34 

sec behind the 

win after 50’  

FOLLOW  
 

@mattisjaama 

FOLLOW  
 

@reigoteervalt 

30. Juuni  
Very different 

but cool 

terrains. Short 

training camp  

11. Juuni 
Have you seen 

my road trip 

vlog already? 

Video siit 

28. Mai  
Fished some 

common 

roach from 

Värska lake. 

15. August 
See track 

parem, kui su 

esimene sex. 

27. Juuli  
Kastan vaikselt 

uued 

tippsportlasi. 

30. Juuni  
Esimene kord 

takistusjooksu 

trennis. Tehn. 

vajab veel… 

FOLLOW  
 

@rjaboshkin 

https://www.instagram.com/explore/tags/kostipa%CC%88iv2020/
https://www.instagram.com/tv/B-1xKZQA_O5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=w5LQ9pU4m0E&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/CCoebeZD4qT/?utm_source=ig_web_copy_link

