OKTOOBER 2019 / / VOL 2

PEKO ELIIT
UUDISKIRI PEKO ELIIDI TEGEVUSTEST
SISUKORD

UUDISKIRI VOL 2

1. Vaade tahavaatepeeglisse

IGA TULEMUSE TAGA ON INIMENE

2. Kes ma olen?

Sügise tulekuga muutuvad päevad lühikeseks, päikesevalguse nägemine
harvaks ning loodus värviliseks. Sügisel saabub traditsiooniliselt ka
orienteerumishooaja lõpp ning õhus on tunda talvehooaja hõngu.

3. Sportlased
4. Viktoriin

Sügis on parim aeg suvehooajale tagasi vaatamiseks ja kokkuvõtete
tegemiseks. Seda teeme me ka selles uudiskirjas: vaatame tagasi 2019.
aasta orienteerumishooajale ning ka sellest kaugemale. Uudiskirja
esimeses osas teevad enda hooajast kokkuvõtte need tiimiliikmed, kelle
põhialaks on just suvised alad ning kelle jaoks on hooaeg 1. oktoobri seisuga
lõppenud: Emily Raudkepp, Karel-Sander Kljuzin ja Reigo Teervalt.
Uudiskirja teises osas vaatame aga möödunud hooajast kaugemale ning
tutvustame kõiki tiimiliikmeid huvitavas ja ebatraditsioonilises võtmes.
Kusjuures seda, milline tutvustus mis tiimiliikme kohta käib, me uudiskirjas ei
esialgu ei avalikustagi, vaid anname kõikidele lugejatele võimaluse arvata,
et kes on kes.
Uudiskirja kolmandas osas jagame teiega tiimiliikmete kõige vanemat pilti,
kus nad tegelevad oma lemmikalaga. Lisaks jagame ka enda karjääri kõige
meeldejäävamaid hetki ja karjääri unistust.
Selle uudiskirja eesmärgiks on tutvustada inimesi tulemuste taga.
VAADE TAHAVAATEPEEGLISSE

1. PARIMA ENESETUNDEGA VÕISTLUS
2019
Reigo Teervalt. Foto: Aldis Toome

Emily Raudkepp: Hooaja viimane võistlus - Põlva MV teatevõistlus M21
klassis. Võistlus toimus Rosmal, kus olen varem jooksnud ühe korra, umbes
10 aastat tagasi. Enesetunne oli sellel võistlusel kindlasti terve hooaja parim.
Startides mingeid pingeid ei olnud, võtsin rahulikult, lugesin kaarti ette,
teadsin, kuhu minema pean ning füüsiline poole pealt tundsin ka, et pole
ammu nii kerget jalga olnud. Sellest tulenevalt suutsin end motiveerida
järskudest nõlvadest üles jooksma.
Karel-Sander Kljuzin: Kergejõustikus parima enesetundega võistlus oli
Eesti staadionijooksusarja Olav Karikose 1000 m etapp. Võistlus toimus
küllaltki hooaja alguses, täpsemalt juunis. Võistlemise isu oli suur, tingimused
super head: tuulevaikus, soe ilm ja kõvad konkurendid. Jäin küll Kaur
Kivistiku järel teiseks, aga viisin enda 1000 m isikliku rekordi 2.27,3-ni.
Orienteerumises suutsin Eesti MV sprindis külma pead hoida ja pingevabalt
enda jooksu teha
Reigo Teervalt: Eesti MV teade. Kiirus ja sujuvus oli hea (kui lõpuosa viga
välja arvestada). Raja esimene pool käis osas, kus eelmisel päeval tegin
viga, aga teate ajal suutsin seal ülihästi hakkama saada, hoida kiirust ja
püsida kaardis. Enesetunne oli füüsiliselt väga hea ja tehniliselt olin eelmise
päeva vigadest õppust võtnud.

Emily Raudkepp. Foto: Aldis Toome
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2. ÄGEDAIM VÕISTLUS 2019
Emily: Kindlasti Suunto Games. Korraldus ja atmosfäär olid super. Tundus
nagu oleks kuhugi tiitlivõistlustele sattunud. Palju reklaame, kauplused,
toitlustus, suur ekraan ja palju muud toredat.
Karel-Sander: Eesti staadionijooksusarja 800 m etapp Kohilas. Seal oli
väga mõnus ilm ja õhkkond, väga hea kommentaator. Lisaks esines seal
laululõvi Erich Krieger. Jooksufestivali tunne tuli - kes on käinud mõnel
rahvajooksul, siis sarnane tunne oli seal Kohilaski.
Reigo: Ägedaim võistlus 2019 on kindlasti Soome MK sprinditeade. Võistlus
toimus Helsingis ja kõige ägedamaks tegigi selle atmosfäär. Läbijooks raja
keskel oli ülivinge (ja raske): treppidest läks üles koridor, mis oli paksult
ümbritsetud publikuga.

3. PARIM RADA
Emily: Suunto Gamesi 2. päev Vitipalus (vt pilt 1), sest Vitipalu maastik on
lihtsalt nii tehniline ja huvitav. Terve rada peab olema 100% keskendunud
ning näpuga järge pidama, kus iga hetk oled. Huvitavad osad rajal olid
mõlemad liblikad - lühikesed, kuid tehnilised etapid. Jäin enda jooksuga
rahule, kuna tegin kindlad rajavalikud ning võtsin tempot maha, et suudaks
keerulisemad kohad ilusti välja lugeda.

Pilt 1. Kaardifragment Emily lemmik
orienteerumisrajast 2019. aastal: Suunto
Gamesi 2. võistluspäev Vitipalus.

Karel: See aasta sattusin esimest korda Tallinna Kalevi staadionile, seal
kus toimus ja on toimunud ka tantsupidu. Väga mõnus staadion “kausis” tuulevaikne. Sel aastal rekonstrueeriti staadionikate ja tribüünid. Väga mõnus!
Orienteerumisradadest meeldis mulle Eesti MV sprint Kuremaal (vt pilt 2) väikeses kohas on võimalik keerulisi radu teha küll. Võistlusel õnnestus hästi
see, mis muidu ei õnnestu - ei jooksnud üle enda pea.
Reigo: EMV lühirada Vitipalus (vt pilt 3), sest see oli esimene võistlus, kui
sai sellel ülihuvitaval maastikul orienteeruda. Arvan, et Vitipalu maastik on
kindlasti Eesti üks huvitavamaid maastikke. Enda jaoks loen õnnestunuks
esimesel korral võistlustempos selles reljeefipesas jooksmist. Eelnevalt olin
MMi radade põhjal kõvasti "kuiva" trenni teinud ja kuna tegin palju eeltööd,
siis ei olnud maastiku puhul midagi üllatuslikku.

4. MIDA ÕPPISID HOOAJALT 2019

Pilt 2. Kaardifragment Karel-Sanderi lemmik
orienteerumisrajast 2019. aastal: Eesti MV
sprint Kuremaal.

Emily: Kui sa tead, et sa oled treeninud vähem kui eelmistel aastatel (tegin
seda teadlikult), siis ära looda, et juhtub ime ning sa suudad järsku saavutada
häid kohti. Samuti naudi rohkem protsessi.
Karel-Sander: Tuleb püsida terve, siis on kõik võimalik.
Reigo: Kõige rohkem õppisin sellel hooajal võistlusjärgse analüüsi tegemist
paremal tasemel ja tõsisemalt (big thanks to Gion). Ja ma usun, et see on
orienteerumises ülimalt oluline.

5. 2019. HOOAJAST VEEL...
Emily: Oli suuri pettumusi ning raskeid hetki, kuid paar üksikut hästi läinud
võistlust andsid ikkagi motivatsiooni juurde. Möödunud hooajal sain elu
kogemuse 24h rogainilt, mida on raske üle trumbata.
Karel-Sander: Kuna see hooaeg kulges päris pikalt maist-augusti lõpuni,
suutsime treeneriga piisavalt häid valikuid teha, et olla vormis vajalikel
võistlustel.
Reigo: Polnud just kõige õnnestunum hooaeg, aga vigadest tulevad
analüüsid ja analüüsidest parandused.

Pilt 3. Kaardifragment Reigo lemmik
orienteerumisrajast 2019. aastal: Eesti MV
lühirada Vitipalus.
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KES MA OLEN?

TIIMILIIKMETE TUTVUSTUS
SPORTLANE NR 1
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Rahulik, heasüdamlik, mõistlik / innustav, lõbus, põhjalik / kriitiline, isepäine, viisakas.
Esimene mälestus elust: Ema-isa voodis hüppamine, kui ma olin umbes kolmene.
Noorena unistasin saada: Taksojuhiks
Naljakas lugu: Ma olin väiksena aeg-ajalt kuutõbine. Näiteks leidis ema mu ühel õhtul/öösel köögi laua taga ajalehte
lugemas, kui ma olin 9 aastane. Olin kontaktivõimetu ja hommikul ei mäletanud sellest midagi.
Lemmikaine koolis: Matemaatika
Parim mälestus lasteaiast: Liivakastis möllamine oli parim osa päevast.
Lemmikraamat: L. Kepleri Joona Linna seeria
Lemmiklaul: Trad. Attack! – Toru-Uss
Lemmik spordiväline tegevus: Lumelauatamine
30 aasta pärast tegelen: Surfamisega ja matkamisega mägedes

SPORTLANE NR 2
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Kohusetundlik, sihikindel, heatahtlik / iseseisev, rõõmsameelne, kõhkleja / nummi,
seiklushimuline, ilus
Esimene mälestus elust: Autoreis Lofootidele Norras
Noorena unistasin saada: Ilusalongis töötada
Naljakas lugu: Väiksena tassisin paar nädalat meie koera enda voodisse ning sundisin teda enda kõrval magama. Otsisin
talle isegi padja ja teki. Ta oli mu elus kaisuloom.
Lemmikaine koolis: Kehaline
Parim mälestus lasteaiast: Kui teised pidid magama minema, aga mina sain mingil põhjusel koju minna.
Lemmikraamat: Kristina Šmiguni raamat
Lemmiklaul: Zara Larsson – Lush life
Lemmik spordiväline tegevus: Filmide vaatamine
30 aasta pärast tegelen: Naudin elu, reisin, orienteerun ning treenin noori orienteerujaid.

SPORTLANE NR 3
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Perfektsionistist tulevane maailmameister / planeerib, analüüsib, pabistab / töökas, lahe,
kiire / tore, tubli, lahke / töökas, sihikindel, kohusetundlik.
Esimene mälestus elust: Kui lasteaias kõik lõunauinaku ajal lollitasid, aga mina ainukesena magada tahtsin.
Noorena tahtsin saada: Õpetajaks
Naljakas lugu: Kui ma noorena sugulaste juures külas olles salaja kääridega enda juuksed maha lõikasin ja sellega ema
šokeerisin.
Lemmikaine koolis: Matemaatika
Parim mälestus lasteaiast: Lasteaiaõuel mängimine
Lemmikraamat: M. Mitchell „Tuulest viidud“
Lemmiklaul: Eminem fr Sia – Guts over fear
Lemmik spordiväline tegevus: Raamatute ja blogide lugemine
30 aasta pärast tegelen: Orienteerumisega

SPORTLANE NR 4
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Pikk, sportlik, töökas / sihikindel, viisakas, hea analüüsivõimega / sihikindel, otsekohene,
vaikne.
Esimene mälestus elust: Kolmerattalisega toas ringi sõitmine.
Noorena tahtsin saada: Tuletõrjujaks
Lemmikaine koolis: Kehaline
Parim mälestus lasteaiast: Lõunauinaku ajal ringi käimine
Lemmikraamat: Petter Northugi raamat
Lemmiklaul: Tones and I – Dance Monkey
Lemmik spordiväline tegevus: Reisimine
30 aasta pärast tegelen: Eks ma mingi asjapulk olen, kuid loodan, et olen siiski orienteerumisega seotud.
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SPORTLANE NR 5
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Eesmärkidele pühendunud, julge, humoorikas / kohusetundlik, mitmekülgne, teab mida
tahab / julge, enesekindel, seltskondlik.
Esimene mälestus elust: Kodus oli üks suure uksega kummut, mis avanes horisontaalselt ja mina ronisin kummuti lahtise
ukse peale. Uks läks raskuse all katki ja kukkusin koos selle uksega, aga suutsin kiiresti kuhugi teise tuppa põgeneda ja
süüst vabaneda.
Noorena unistasin saada: Politseinikuks (koos politseiauto, püstoli ja tagaajamisega)
Naljakas lugu: Ma ei ole eriline laululind, aga üksi autoga sõites laulan väga tihti ja väga kõvasti. Kõrvalt kuuldes või nähes
oleks see päris naljakas.
Lemmikaine koolis: Mingil veidral põhjusel oli selleks matemaatika.
Parim mälestus lasteaiast: Leidsin lasteaiast koju minnes maast 5 krooni.
Lemmikraamat: O. Luts „Kevade“
Lemmiklaul: Red Hot Chilli Peppers - Otherside
Lemmik spordiväline tegevus: Ilmselt magamine, sest ülejäänud aeg on spordiga seotud.
30 aasta pärast tegelen: Loodan elada tervislikku ja sportlikku elu ning ehk proovida ka treenerina töötada.

SPORTLANE NR 6
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Rahulik, abivalmis, hea sõber / tahtejõuline, usaldusväärne, sportlik.
Esimene mälestus elust: Meelde tulevad ainult lollused. Mäletan kui vanaema pool lasime vibuga naabri hoovile hundinuia.
Noorena tahtsin saada: Kuna tegin sporti, siis oli soov saada profisportlaseks, et teenida raha sellega, millega kõige
rohkem tegelen.
Naljakas lugu: Esimest korda orienteerumas käies ei jõudnud ma esimeses punktis kompostrit alla vajutada ja läksin nutuga
starti tagasi.
Lemmikaine koolis: Kehaline
Parim mälestus lasteaiast: Karumaja ja laev, kus sai mängitud
Lemmikraamat: J. Allen „As a Man Thinketh“
Lemmiklaul: Breakdown of Sanity - Chapters
Lemmik spordiväline tegevus: Matkamine
30 aasta pärast tegelen: Loodetavasti sellega, mis kõige rohkem meeldib: pildistamise ja spordiga.

SPORTLANE NR 7
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Sihikindel, sportlik, abivalmis / kohusetundlik, julge, hea suhtleja / aus, õiglane, arvestav /
suurima laulukõriga sportlane.
Esimene tahtsin saada: Politseiks või tuletõrjujaks
Naljakas lugu: Kui laktoosi saan, siis ei tasu minu vahetus läheduses olla. =D
Lemmikaine koolis: Kõige pingevabam ja mõnusam oli minna kehalisse.
Parim mälestus lasteaiast: See, kui peale mitte kõige meeldivamat piima-juurviljasuppi sai pontšikuid.
Lemmikraamat: Meeldivad elulood. Otsest lemmikut ei ole, aga viimati lugesin Enn Sellik „Jooksja“
Lemmiklaul: AC/DC - Thunderstruck
Lemmik spordiväline tegevus: Lähedastega aja veetmine, üksinda olles muusika kuulamine.
30 aasta pärast tegelen: Eks elu näitab

SPORTLANE NR 8
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Naerusuine kiire majandaja / rõõmsameelne mittemuretsev kuldmagaja / nupukas, lõbus,
julge.
Esimene mälestus elust: Kui koperdasin 3-4 aastaselt esikus joogiklaasiga ja kukkusin klaasikillu enda vasaku randme
veeni. Mäletan seda hetke kui õde hakkas korteriuksest välja „emme, emme“ karjuma.
Noorena tahtsin saada: Poemüüjaks
Naljakas lugu: Kui suusarajal on ees kiire, järsk või muudmoodi jube laskumine või näiteks autoga manööverdades kitsas,
siis ma hakkan omaette kõva häälega laulma.
Lemmikaine koolis: Matemaatika
Parim mälestus lasteaiast: Meie rühma talvekuninganna konkurss, mille ma võitsin. Ema õmbles mulle selleks spetsiaalselt
kleidi, hommikul ärkasin kell 6, et ennast valmis seada ning lasteaias toimus üritus, kus pidi näiteks aja peale puslet kokku
panema ja teiste ees tantsima.
Lemmikraamat: „Kristina“
Lemmiklaul: One Republic – Good life
Lemmik spordiväline tegevus: Söömine
30 aasta pärast tegelen: Teen sporti ja naudin elu, muu osas ei ole midagi kindlat. Käin veteranide MMidel ka äkki.
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SPORTLANE NR 9
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Pühendunud, põikpäine, loominguline / vaba, unistuste täitja, filosoof / väikevend,
õnnepiraat, unistuste püüdja / optimistlik, autentne, ületaja / seiklusjanuline, aus, sihikindel.
Esimene mälestus elust: Lamasin oma venna toas põrandal ja vaatasin, kuidas ta ehitab mänguraudtee ümber Lego
klotsidest tunneleid ja sildasid.
Noorena tahtsin saada: Meremeheks
Naljakas lugu: Väiksena meeldis mulle kuulata kasseti pealt lugusid Kasperist. Ühel päeval kui mu õde koolist koju tuli oli ta
üllatunud, et ei kuulnud minu toast kostuvaid Kasperi lugude hääli. Kui mu ema ja õde mind tuppa otsima tulid, siis leidsid
mind põrandalt istumas, käes lahti kistud kassett ja kassetilint tuba mööda laiali. Kui nad küsisid, et miks ma kasseti ära
lõhkusin, ütlesin mina: tahtsin selle Kasperiga mängida, kes siin kassetis kogu aeg räägib.
Lemmikaine koolis: Kehaline
Parim mälestus lasteaiast: Meie kasvataja luges meile raamatut „Little I am me“. Hiljem pidime me ise ehitama Little I am
me.
Lemmikraamat: G. Roberts „Shantaram“
Lemmiklaul: Apocalyptica - Path, Vol.2 (feat. Sandra Nasic)
Lemmik spordiväline tegevus: Ela lihtsalt, lihtsalt ela
30 aasta pärast tegelen: Elan lihtsalt

SPORTLANE NR 10
Nii kirjeldavad mind pereliikmed: Jonnakalt sihikindel ja allaandmatu / musikaane looduslaps ja kokapreili / heasüdamlik,
nunnu, tõsisemat sorti, faktidele toetuv.
Esimene mälestus elust: Lakas heinakuhjade tagant kassipoegade otsimine.
Noorena tahtsin saada: Õpetajaks
Naljakas lugu: Väiksena olin suur „Nukitsamehe“ fänn. Nukitsamehelikku „nämm-nämm“’-i praktiseerisin kõva häälega poe
lihalehti ees.
Lemmikaine koolis: Matemaatika või bioloogia
Parim mälestus lasteaiast: Karumajas ja laevas mängimine.
Lemmikraamat: J. Verne „Saladuslik saar“, lisaks üldiselt reisikirjandus
Lemmiklaul: The Script - Superheroes
Lemmik spordiväline tegevus: Looduses viibimine ja matkamine, laulmine
30 aasta pärast tegelen: Loodetavasti spordi (sh orienteerumisega) ja tööga meditsiinivaldkonnas.

SPORTLASED

VANIM PILT, KARJÄÄRI MEELDEJÄÄVAM HETK JA UNISTUS

DAISY KUDRE

DORIS KUDRE

Meeldejäävaim hetk: Kui võitsin MK
etapil ühisstardiga sõidus 3. koha
Karjääri unistus: MMi kuldmedal

Meeldejäävaim hetk: Elu esimese tiitlivõistluse esimesel stardil
(noorte EM) kulla võitmine – kui tagantpoolt kolmandana
startinuna sain finišis tulemuste lipiku ja seal oli kohaks 1.
Karjääri unistus: Et me sport saaks olümpiale ja seal võita
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KRISTO HEINMANN

EMILY RAUDKEPP
Meeldejäävaim hetk: Kõik
rogainimist mägedes.
Karjääri unistus: Salastatud

need

24

tundi

Meeldejäävaim hetk: Teate avavahetused on meelde
jäänud. Eriti Jukolal, kui stardid esimestest ridadest ja on
võimalus joosta täiesti esimeste hulgas ja peas on
teadmine, et taga on vähemalt veel 1500 jooksjat, kes sind
kohe alla võivad ajada.
Karjääri unistus: Medal tiitlivõistlustelt, kuid see nõuab
100% spordile pühendumist, mis omakorda nõuab €$£.

GION SCHNYDER

KAREL-SANDER KLJUZIN

KEVIN HALLOP

Meeldejäävaim hetk: Mulle
meeldib vaadata oma karjääri
tervikuna. Kui poleks olnud ühte
hetke, poleks järgmine kunagi
samamoodi toimunud. Kõik hetked
kuuluvad ühte tervikusse ja see
ongi kõige meeldejäävam.

Meeldejäävaim hetk:
Orienteerumises M16 klassis
Euroopa MV teate pronks.
Kergejõustikus Eesti MV 0,05
sekundiga kaotatud kuld.

Meeldejäävaim hetk: Taliuniversiaadil
osalemine ja võistlemine.

Karjääri unistus: Võita
tiitlivõistlustel medal igal
individuaaldistantsil – eelistatult
kõik eri värvides.

Karjääri unistus: Üks tiitlivõistluste
medal

Karjääri unistus: Olla maailmameister
ja teine unistus, mis minust küll niiväga
ei sõltu, oleks osaleda
olümpiamängudel.
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MATTIS JAAMA

REIGO TEERVALT

Meeldejäävaim hetk: Matk treeninglaagris päikesest (+20 kraadi,
900m) lumeni (+5 kraadi, 2700m) ja tagasi, mille käigus tuli läbida nii
eluohtlikke lõike kui ka leppida hingematvate vaadetega.

Meeldejäävaim hetk: Eesti MV teate
medal Gioni ja Maunoga. Kuna me
olime kõik teinud eelmisel päeval
halva jooksu, siis ei osanud keegi
arvatagi, et medal on võimalik.

Karjääri unistus: Medal tiitlivõistlustelt

Karjääri unistus: Olla kunagi
tipptasemel orienteerujatele
konkurentsivõimeline + Jukola võit.

KRISTEL KÕIVO
Meeldejäävaim hetk: Balti MV N20
tavaraja kulla võitmine; Fjord-O
Norras, kus juba enne starti sai osa
lummavatest vaadetest ja maastik
oli ka põnev ja mõnus.
Karjääri unistus: Salastatud

VIKTORIIN

KES ON KES?
Kui panid tähele, siis tiimiliikmete tutvustuse juures ei olnud kirjas sportlase nime,
vaid ainult üks number. See, mis tutvustus käib kelle kohta, jääb juba teie arvata!
Pane kokku tiimiliikmete tutvustus ja tiimiliikme nimi ning saada meile
hiljemalt 9. novembriks enda vastused (nt 1 – Kati; 2 – Mati)!
Vastused võib saata kas:
- Peko Eliidi meilile: pekoeliit@gmail.com
- Peko Eliidi Instagrami postituse kommentaaridesse või sõnumitesse
.. - Värska OK Peko Facebooki postituse kommentaaridesse või sõnumitesse
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime 9. novembril (Värska OK Peko hooaja
lõpetamisel) välja ühe eriti magusa üllatuse!
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PEKO ELIIT

PEKO ELIIT – 2019. AASTAL LOODUD ELIITSPORDITIIM
Peko Eliit on 2019. aastal loodud
eliitsporditiim. Tiimi kuuluvad Värska OK
Peko liikmed, kes pürgivad orienteerumise
või
sarnase
ala*
põhiklassi
rahvuskoondisesse, eesmärgiga võistelda
edukalt tiitlivõistlustel.
*orienteerumisjooks, suusaorienteerumine, rattaorienteerumine,
rogain, kergejõustik.

Daisy Kudre
suusaorienteerumine

Doris Kudre
suusaorienteerumine

Emily Raudkepp
rogain, orienteerumine

Gion Schnyder
suusaorienteerumine

Tiimi missiooniks on:
1. suurendada ühistegevuse käigus
Peko eliitsportlaste tiimitunnet ning
luua paremaid tingimusi eliitspordiga
tegelemiseks;
2. olla eeskujuks ja motivatsiooniks
Peko noorsportlastele ning kasvata
Värska OK Peko tuntust ja positiivset
kuvandit Eestis ja välismaal.

Karel-Sander Kljuzin
kergejõustik, orienteerumine

Kevin Hallop
suusaorienteerumine

Kristel Kõivo
orienteerumine

Kristo Heinmann
orienteerumine

Tiimi sportlikeks eesmärkideks on aidata Pekol olla orienteerumisalade põhiklassis kõige rohkem Eesti MV medaleid võitnud klubi, olla Eesti MV
teatevõistlustel esikolmikus ning võita rahvusvahelisel tasandil medaleid.
Mattis Jaama
suusaorienteerumine

Reigo Teervalt
orienteerumine

TOETAJAD

HOIDKE MEIE TEGEVUSEL
SILMA PEAL
Koduleht: http://avaleht.peko.ee/et/peko-eliit
Instagram: @pekoeliit
Facebook: Värska OK Peko

PEKO ELIIDI TEGEMISED
(oktoober–november)
5.–6. oktoober – Baltic Junior Cup, LAT (Kristel)
25.–29. oktoober – orienteerumise MK, CHN (Kristo)
09. november – Värska OK Peko hooaja lõpetamine
1. detsember – järgmine Peko Eliidi uudiskiri
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