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1. LÕPPENUD HOOAJA KOKKUVÕTE
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2. Suusaorienteerumise
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hooaeg
on algamas
algamas
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3. Treeni
Treeni Setomaal
3.
Setomaal
4. Talvine
Meelelahutus
4.
spordihoroskoop
5. Peko Eliit

Eelmise uudiskirja õiged
vastused:
1. Mattis
2. Emily
3. Daisy
4. Kristo
5. Kevin

Novembrikuu teisel laupäeval toimus traditsiooniline Peko hooaja
lõpetamine, kus osales ka lõviosa Peko Eliidi liikmetest. Päev algas
heakorratöödega Peko klubimaja juures, pärast mida vahetati tööriided
treeningriiete vastu ja kolmestes teatevõistkondades võisteldi Peko
meistritiitli nimel. Õhtu jätkus klubi üldkoosolekuga, kus ka Peko Eliit
võttis kokku oma esimese poolaasta ehk kuidas täitsime pool aastat tagasi
püstitatud eesmärgid.

6. Reigo
7. Karel-Sander
8. Doris
9. Gion
10. Kristel

Statistika:
10/10 õigesti said ainult 2 vastajat.
Võitja auhinna sai Ingrit Kala, kes
ise kirjeldas oma strateegiat
niimoodi: “Esmalt tšekkasin välja
need, mida/ keda kindlalt teadsin.
Seejärel lugesin veel hoolikalt
,,ridade
vahelt”
mõningaid
märksõnu: nt maapoisid vaevalt
taksojuhiks
unistasid
saada,
iseloomustamiseks sõna “pikk”
saab olla tõeliselt pikale poisile.
Kõige raskem oli Kevini ja KarelSanderi vahel otsustamine. Kuna
olen kuulnud Karelit laulmas ja
tean, et ta on musikaalne, siis
otsustasin, et küllap Kevin ei pea
end suureks laulumeheks. Minu
jaoks oli see nagu keskpärase
sudoku lahendamine: põnev ja
piisavalt atraktiivne.”

Mõned huvitavad punktid esitlusest toome välja ka uudiskirja lugejatele:
Tegevuseesmärkidest peame olulisemateks seda, et Peko Eliiti otsustas
toetada Setomaa Edendüsfond, mis on kogukonnalt-kogukonnale fond,
mille eesmärgiks on innustada Setomaal elavaid inimesi teostama ideid,
mis Setomaa elu arendavad. Samuti peame esimese poolaasta tähtsaks
edusammuks kahe uudiskirja välja andmist ning ühe orienteerumisürituse
korraldamist Eesti ja Vene noortele.
Tulemuseesmärgid olid meil seatud kõrged, kuid samas olimegi väga
edukad nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.
• Peko oli sel aastal kõige rohkem Eesti MV põhiklassi medaleid
võitev klubi (parim suusa- ja rattaorienteerumises; 4. klubi
orienteerumisjooksus).
• Peko võitis kokku 24 põhiklassi medalit (Peko Eliidi liikmed nendest
19), lisaks võitsid Kristel ja Karel-Sander kahepeale 19 EMV medalit
MN20 klassides.
• Eesti MV teatevõistlustel olime esikolmikus suusaorienteerumise
sprinditeates (nii meestest kui naistest), orienteerumisjooksu meeste
teates ja sprinditeates. Lisaks poodiumikoht ka Jüriööjooksult.
• Edukad olime ka rahvusvahelisel tasemel - Emily võitis rogaini
MM-il hõbemedali ning enne tiimi loomist võitis Gion suusa-o MMilt pronksi.

Peko meistrivõistluste esikolmik. Võiduvõistkonnas Kristo Heinmann, Anni Alus ja Einar Raudkepp.
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HOOAEG 2019: KRISTELI JA KRISTO KOKKUVÕTE
KRISTEL KÕIVO
1. Kuidas läks hooaja viimane võistlus Baltic Junior Cup?
Üldiselt ebaõnnestunud hooaja ja väga kehva füüsilise vormi tõttu polnud ma oma võimetes sugugi kindel ning
üritasin endale mitte väga kõrgeid ootusi seada.
Teates jooksin Eesti teise võistkonna viimast vahetust. Teised tiimiliikmed olid teinud väga tublid jooksud ning
rajale sain 7ndana. Teadsin siis, et nii ees kui taga on mõned tiimid päris lähedal ning rajal sain sellele ka mitu
korda kinnitust. Raja keskosast alates jooksin koos kahe Rootsi tiimiga ning see tegi kogu võistluse minu jaoks
lisaks füüsilisele poolele ka vaimselt väga nõudlikuks. Seda enam, et vaatepunktis sain teada, et võistlus käib
6nda koha peale. Kui lõpuks ikkagi enne rootslasi metsast välja tulin ning tiim viimases punktis ootas, oli tunne
super. Lisaks sai Eesti I võistkond 4nda koha, mis oli eriti tore, sest mitu aastat polnud isegi üks Eesti tiim BJC
teates autasustatavate sekka jõudnud.
Tavarajal kulges suurem osa rajast sujuvalt, paaril etapil olin veidi ebakindel. Raja teises pooles tegin küll ühe
päris suure vea, kuid tulemusi nähes oli kaotus suur ka siis kui viga välja arvata. Pärast võistlust olin seega väga
pettunud ja segaduses, sest ülejäänud raja jooksin enda arvates täitsa okei’lt. Teadmine, et hooaeg sai läbi, oli tol
hetkel lihtsalt suur kergendus.
2. Mida õppisid lõppenud hooajalt?
1) Kõige enam, et oma keha ja organismi peab kuulama ning tervist jälgima. Vastasel juhul pole mõtet eeldada,
et võistlustel järsku keha sinuga koostööd teeb.
2) Tuleb osata leppida hetkeolukorraga ning vastavalt sellele vajadusel ka eesmärke ümber mõtestada.

Kristel Kõivo (keskel) juunioride MMi teate
tiimikaaslastega. Foto: Elo Saue

Kristel Kõivo (paremalt teine) BJC teate finišisirgel. Foto: Jānis Līgats

3. Kuidas jäid rahule kogu hooajaga?
Kahjuks jäi negatiivset sellest hooajast rohkem meelde kui positiivset. Kuna see hooaeg oli minu viimane aasta
juuniorina, olid varasemalt tähtsamateks võistlusteks püstitatud eesmärgid kõrged. Täita ma neid aga ei suutnud.
Nii Balti MV, juunioride MMi, Junior European Cupi kui ka Baltic Junior Cupi individuaaldistantsidel suures osas
ebaõnnestusin. Kui ettevalmistushooaja tagasilöökide ning kehva tervise tõttu olid enamasti probleemiks vähene
enesekindlus, kehv enesetunne ja füüsiline vorm, siis sageli rikkusin igasuguse võimaluse arvestatavaks
tulemuseks ka orienteerumistehniliste vigade tõttu.
Positiivse poole pealt saan õnneks rahule jääda suurema osa teatevõistlustega, kus suutsin tehniliselt teha enda
hea või vähemalt tavapärase jooksu ning ka füüsiliselt end tagant sundida. Individuaalselt olen rahul EMV lühi- ja
tavarajaga ning teatud mõttes ka JWOCi tavaraja 40. kohaga, sest kuigi tegin lõpus ühe 1,5 minutilise vea,
mistõttu kukkusin u 10 kohta, siis üldiselt oli sooritus korralik ning kaotus võitjale oli viimase kümne aasta Eesti
naiste JWOCi tavaraja tulemustega võrreldes väikseim.
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KRISTO HEINMANN

Doris

1. Kuidas võtad kokku enda hooaja?
2. Mida õppisid lõppenud hooajalt?
Jooksuvaba talve järel olid suurvõistlused aasta teises pooles.
1)
Kõige enam,
et oma keha
ja organismi
Peamiseks
eesmärgiks
pidasin
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peab
kuulama
ning
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ise kujunes
väga vahelduvalt.
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teeb.
mai lõpu võistlustel enam-vähem taseme korraks saavutanud. Balti
MV Rõuges tuli tavarajalt 7. koht ja teates 1. koht. Tundus, et saab
2)
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leppida hetkeolukorraga
minna
ainult
ülesmäge.
ning vastavalt sellele vajadusel ka
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ümber
mõtestada.
Juunis taas
hoog
rauges, juulis hakkas taas füüsiline seis
paranema. Augustis MM eel tundus, et olen saavutanud piisavalt
3.
Kuidas
jäid
hooajaga?
hea
taseme,
et rahule
heade kogu
kohtade
eest võistelda, kuid nüüd tagantjärgi
saan öelda, et talvel jooksmata jäänud km-d ei lubanud füüsiliselt
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võistlusteks
mõned sekundid finaali pääsust puudu.
Kaardinäidis WOC 2019 meeste lühirajalt (Q)
Augusti lõpp, september kujunes väga vaevarikkalt. EMV sprindi
soojendusel vigastasin reie tagust lihast, mis kummitab mind
siiani.
Võistlustulemused ise septembris midagi rõõmustavat ei
pakkunud, pigem käis peas mõte, et hooaeg võiks lihtsalt läbi
saada, aga ees ootas veel Hiinas Sõjaväelaste maailmamängud
ja lisaks veel MK. Maailmamängud läksid üllatavalt positiivselt, nii
lühirajal kui ka teates suutsin enda tolle hetke füüsilist taset
arvestades teha väga head sooritused. Lühirajal sain 20.koha ja
teates saime 6.koha. Tavarada käis üle jõu ja seal midagi
rõõmustavat polnud. Kahjuks MK-ks oli jõud raugenud ja sai
lihtsalt huvitavatel maastikel end tehniliselt proovile panna.

Värska OK Peko Eesti MV sprinditeatel kolmas!

2. Mida õppisid hooajalt?

Hooaja eredaimateks hetkedeks ajalises järjekorras pean:
• EMV lühirada 3. koht, teade 3. koht
• Balti MV tavarada 7. koht, teade 1. koht
• EMV öine 1. koht, sprinditeade 3. koht.
• Sõjaväelase maailmamängude lühirada 20. koht, teade 6.
koht

Hooaja eel olid lootused kindlasti suuremad, kuna eelnev
hooaeg oli edukas. Kahjuks aastad ei ole vennad ja kõik ei
lähe alati meelepäraselt. Kõige rohkem andis tunda just
asjaolu, et talvel sai olematu kogus kilomeetreid joostud ja
alles võistlushooajal tekkis võimalus neid võistluste kõrvalt
tegema hakata, kuid sedagi mõõdukalt.
Kõige kardinaalsem otsus, mida ei ole kunagi kerge teha,
oleks olnud see, et hooaeg lihtsalt vahele jätta. Kuid kuidas
loobuda MM-st Norras ja Hiinas orienteerumisest!? Lootus
sureb viimasena. Samas polnud võimalik ka hooaja algust
edasi lükata, kuna juba mais oli vaja katsevõistlustel näidata
end parimast küljest. Seega kui juba ühe korra rongile astuda,
siis tuleb lõppjaama välja sõita.
Õnneks sport on eluviis ja seda just orienteerumine, seega
tuleb võtta seda kui protsessi ühte osa ja vaadata kuidas
järgmiseks hooajaks saab saavutada sellise taseme, mis
ületab kõik eelnevad. Hea meel on selle üle, et juba esimesel
aastal õnnestus Pekot esindades saada EMV teates
meestega ja ka sprinditeates 3. koht. Individuaalsed
eesmärgid on olulised, kuid võistkonnaga edu
saavutamine on midagi erilist.

Kristo Heinmann. Foto: [MiD7] production
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2. SUUSAORIENTEERUMISE HOOAEG ON ALGAMAS

DORIS JA KEVIN IMATRAS

Doris (vasakult esimene) ja Kevin (paremalt kolmas)
koos treeningkaaslastega Imatras

Seltskond Eesti suusaorienteerujaid on juba mitu aastat
käinud esimese lume laagris Soomes Imatras, kus
pannakse kunstlumest suusarada maha juba oktoobri lõpus.
Sel aastal olid laagris Peko Eliidi liikmetest Doris ja Kevin.
6 päeva korralikke suusatreeninguid lumel ja suuskadel oli
kindlasti
heaks
ettevalmistuseks
varsti
saabuvaks
suusahooajaks.
Kuna ilmad olid Lõuna-Soomes siiski veel üsna soojad, siis
sulas ka 5,5-kilomeetrine rada kiirelt. Juba 4. päeval suleti
rajalõike lume kiire sulamise tõttu, aga kuna ring oli siiski
üsna pikk, siis tüdimust ei tekkinud ja suusakilomeetrid
kogunesid kiirelt. Laagri raskeimaks treeninguks oli kindlasti
kontrolltreening, kus sai endal korralikult vere ninast välja
pingutada. Siiski ei saa Imatra kunstlumest ringil suusatamist
võrrelda
Põhja-Soome
suurepärastes
lumeoludes
treenimisega. Seega treenimise mõttes oli laager Imatras
vajalik, kuid kordades talvisema elamuse saab kindlasti
hooaja ettevalmistuse kõige olulisemas laagris PõhjaSoomes, kus on hooajaks valmistumas peale Dorise ja Kevini
ka Daisy, Mattis ja Gion.

SUUSAORIENTEERUJAD UUE HOOAJA EEL
Kuidas on sujunud ettevalmistus lähenevaks hooajaks?
Mattis: Täiskohaga töö kõrvalt on treeningute ja laagrite sobitamine
ajakavasse on olnud pisut keerulisem kui varasemalt, kuid sellegipoolest
usun, et olen saanud piisavalt kvaliteetseid treeninguid teha. Et põhilised
võistlused on järjekordselt hooaja teises pooles, on ka ettevalmistuse
olulisem osa alles kätte jõudmas, mil tuleb laotud vundamendile korralik
vorm üles ehitada.
Daisy: Ettevalmistus on kulgenud hästi. Suvel ja sügisel olen saanud
kvaliteetselt treenida nii Eestis kui treeninglaagrites Norras ja Šveitsis.
Ettevalmistusperioodil olen teinud varasemast rohkem suusa-o spetsiifilisi
kaarditreeninguid.
Kevin: Ettevalmistus algavaks hooajaks oli pisut teistsugune, kui
varasematel aastatel. Olin terve suve USA-s ja treeningmaht oli madalam.
USA-s rullide võimalust ei olnud ning pidin läbi ajama jooksu- ja
rattatreeningutega. Üldises plaanis on enesetunne siiski hea ja ootan Mattis Jaama. Foto: Jesper Matti
hooaja algust põnevusega.
Gion: Hooaja suvises ettevalmistuses on olnud nii tõuse kui mõõnasid. Töö
oli kohati pettumust ja rahulolematust valmistav, kuid seda saab võtta kui
väljakutset ning võimalust uutele ideedele paremate lahenduste leidmiseks.
Suvel olin koos ka mitmete uute inimestega, kes mind inspireerisid. Targalt
treenides olen rahul oma füüsilise tervise üle, kuid pidev vaimne pinge ja
stress koos tiheda reisimisega on jätnud jälje ka füüsilisele vormile. Sügis
on olnud aga väga motiveeriv ning võin positiivselt öelda, et olen teinud kõik
endast oleneva, et astuda uuele hooajale vastu enesekindlalt.
Doris: Suvine ettevalmistus oli kevadise õlaoperatsiooni ja terve suve
Austraalias veetmise tõttu varasemast erinev. Samas kulges sügis vanas
rütmis - suusa-o kogunemised, esimese lume laager Imatras, igapäevased
treeningud Tartus, lumelaager Ylläsel. Vähem olen saanud teha kaardi- ja
jõutreeninguid, kuid loodetavasti saab ka nendes osas end õigeks ajaks
järele aidata.

Daisy Kudre. Foto: Nordenmark Adventure
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Mida ootad tulevaselt hooajalt kõige rohkem?
Mattis: Minu jaoks on hooaja tipphetkedeks alati olulisimad
rahvusvahelised võistlused ning kuna sel aastal MMi pole, on ootused
seotud eelkõige EMiga Venemaal, Lääne-Siberis. Loodan, et suudan seal
“oma ära teha”.
Daisy: Lumist talve ja ägedaid võistlusi nii Eestis kui välismaal.
Kevin: Tulevaselt hooajalt ootan võistluste poolest kindlasti Läti MK-d ja
Üliõpilaste MM-i, mis toimub Soomes. Soome ja Läti maastikud on
suhteliselt kodused ning võisteldud on seal väga palju.
Gion: Eesootav hooaeg tundus rahvusvaheliste tippvõistluste kohalt väga
tühi ja vähe motiveeriv. Samas tekitas võimaluse panna ise endale kokku
personaalne võistluskalender. Peaaegu igal nädalavahetusel, alates keskdetsembrist kuni kesk-märtsini, ootavad omapäraste maastikega võistlused
Soomes, Norras, Šveitsis, Eestis, Lätis ja Venemaal.

Kevin Hallop. Foto: Jesper Matti

Doris:
Ootan suurel
hulgal sujuvat,
lõbusat ja
nauditavat
suusaorienteerumist. Nii Eestis kui välismaal, laagrites kui võistlustel.

Hooaja eesmärgid?
Mattis: Eelkõige lõpetada tähtsamad stardid rahuloleva enesetundega, et
“olekseid” ei peaks võistlusjärgselt analüüsides liigselt välja tooma. Tunda,
et ma olen tõesti andnud endast parima. Vähemalt ühe sellise sõidu
tulemus võiks koha poolest protokollis kajastuda ühekohalise arvuna.
Daisy: Kohaliseks eesmärgiks on jõuda Euroopa MVl individuaalselt TOP6
hulka ning teha head sooritused teadetes, kus unistus oleks jõuda
esikolmikusse. Samuti on eesmärgiks võistlusi nautida ja koguda
enesekindlust järgmiseks talveks, mil toimub MM Eestis.
Kevin: Hooaja eesmärgiks on üle sõita eelmise hooaja parimad tulemused
MK-l ja üliõpilaste MM-il ning võita individuaaldistantsil EMV.

Gion Schnyder. Foto: Jesper Matti

Gion: Minu eesmärgid sel aastal on seotud sellele järgneva hooajaga ehk
maailmameistrivõistlustega Eestis 2021. aastal. Seega võin öelda, et
saabuv hooaeg ei tähenda minu jaoks midagi vähemat kui kuldmedali
püüdmine 2021. aastaks. See kõik on seotud kire ja enesekindlusega ning
anda endast kõik, et see juhtuks!
Sel hooajal tunnen, et olen valmis võistlema konstantselt TOP10 kohtadele
ning vähemalt korra igal maailmakarika ringil TOP6 kohtadele.
Doris: Hooaja eesmärgiks on võistelda tervelt, teha palju häid starte ja olla
ise rahul oma sooritustega. Kui numbritest ka rääkida, siis oleksin ülirahul,
kui suudaksin parandada enda parimaid kohti Euroopa MV-l (hetkel parim
16.) ja maailmakarika etappidel (hetkel parim 12.). Samuti olla heas
minekus tudengite MM-il Rovaniemis.

SUUSAORIENTEERUMISHOOAEG 2020
TÄHTSAMAD RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED
2.-9. veebruar
8.-15. märts
23.-27. märts

MK etapid
Madona, Läti
Euroopa MV Hantõ-Mansiisk, Venemaa
Tudengite MM Rovaniemi, Soome

Doris Kudre. Foto: Jesper Matti
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3. TREENI SETOMAAL

VIKTORIIN VOL 2: TUNNE SETOMAAD
Nüüdsest on meie uudiskirjas uus rubriik, kus tutvustame mitmekülgse ja kauni loodusega kodust
Setomaad, kus on lisaks põnevale kultuurile ja kaunile loodusele ideaalsed võimalused ka treenida. Nii
(jooksu-, suusa-, ratta-)orienteerudes, joostes, suusatades, rattaga sõites, kanuutades, matkates jms.
Järgmiseks paneme proovile uudiskirja lugejate teadmised ja mälu - kus on need pildid tehtud?
Vihjeks niipalju, et kõik piltidel kujutatud kohad asuvad Setomaal.

2.

1.

4.
3.

5.

6.

Mõtle välja, kus on eelnevad pildid tehtud ning saada meile hiljemalt 31. jaanuariks enda vastused (nt 1 – Saatse, 2 –
Värska staadion). Asukohti palun kirjeldada võimalikult täpselt – kui õigesti vastanuid on mitu, valime võitja välja just
selle järgi, kes on asukohta kõige täpsemalt kirjeldanud!
Vastused võib saata kas:
- Peko Eliidi meilile (pekoeliit@gmail.com)
- Peko Eliidi Instagrami privaatsõnumitesse
Viktoriini esikolmik saab auhinnaks Peko Eliidi uudiskirja poole aasta tellimuse paberkandjal!
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4. MEELELAHUTUS

SUUR TALVINE SPORDIHOROSKOOP
Kas oled omaette mõelnud, et milliseks küll kujuneb ees ootav talv? Kuidas hakkab minema spordi
vallas, milline on tervis? Enam pole vaja pead vaevata, sest Peko Eliidi spordihoroskoop vastab
kõikidele küsimustele ja rohkemalegi veel.
JÄÄR

SÕNN

KAKSIKUD

Olete sel talvel kahe vahel - kas
keskenduda rohkem tööle/koolile või
eraelule. Tööl/koolis on pingeline ja
aega napib, aga ärge unustage võtta
aega maha ja elu nautida. Veetke aega
perega, kõige parem puhkus on
viibimine värskes õhus. Proovige midagi
uut, äkki hakkab meeldima. Tervis on nii
ja naa, hoidke end külma eest
küüslaugu ja ingveriga!

Sel talvel on rangelt soovituslik viibida
palju aega värskes õhus. Olge aasta
lõpus tähistamisega ettevaatlik, oht on
üle süüa. Tervis püsib kogu talve jooksul
hea, aga laiskuse vastu veel rohtu pole
leidnud. Tunned, et möödunud suvel sai
väga vähestel orienteerumisüritustel
käidud ja nüüd tunned neist puudust. Ava
orienteerumiskalender, leia endale lähim
päevak või võistlus ning otsi SI ja
kompass ülesse. Võib-olla on hoopis
suusaorienteerumine
sinu
uus
väljakutse?

Leiad endas kustunud kire suusatamise
vastu. Talve algus on õige aeg
investeerida ka varustusse. Võib tekkida
soov osaleda igal suusavõistlusel, aga
ärge üle pingutage, võite endale liiga
teha. Soovitus oleks talve jooksul
vähemalt kahel suusamatkal käia,
seljakotis grillimiseks vorstikesed, leib ja
kuum tee. See on hea nii vaimule kui
kehale. Immuunsüsteem püsib talve
jooksul hea, pigem tuleks rohkem
tähelepanu pöörata lihaste ja liigeste
heaolule.

VÄHK
Mõtled tihti, mille nimel ma igapäevaselt
pingutan, mis on minu eesmärgid? Ole
kannatlik, suur töö kannab vilja ning sa
leiad enda küsimustele peagi vastused.
Treenides ja võisteldes tunned end sel
hooaja peatamatuna. Kui just tervis alt
ei vea. Võiksid enda igapäevasesse
menüüsse lisada tsitruselisi vilju, kust
saab palju vitamiine. Kui vanus lubab,
proovi sellel talvel ka uisutamist.
Piisavalt harjutades võid tunda end ka
tõusva tähena iluuisutamise maailmas.

KAALUD
Kõik sujub ja tundub, et kõik on hästi.
Teil on palju jõudu ja energiat tegutseda
ning leiate sportimises justkui uue sihi.
Pange paika eesmärk, see aitab hoida
motivatsiooni. Olgu talve eesmärgiks
hea
koht
mõnel
suusamaratonil,
Setomaa suusapäevakute vanuseklassi
võit või suusaorienteerumise EMV
medal, miski pole võimatu! Hoiduge
külmetamisest ja püsige terve. Kõige
paremini aitab terve hoida regulaarne
karastamine - jääauk või lumehang
ootavad!

KALJUKITS
Leiate igast halvast ka midagi head.
Õpite sel talvel enda kohta palju uut ja
ka teised märkavad, et olete muutunud.
Sportimises tunnete, et mida rohkem,
seda parem. Külmal talvel tunnete eriti
suur tõmmet tubastele treeningutele jõusaal, rühmatreeningud ja miks mitte
siseorienteerumine?
Hoiduge
aevastajatest, nende pisikud hakkavad
sel talvel teile eriti kergelt külge.

LÕVI
Praegu on suurepärane aeg igasuguste
plaanide ja kavade koostamiseks. Sinu
teele satuvad mitmed pakkumised ning
võimalused, oska vaid neid märgata ning
vastu võtta. Sellel talvel pea aga meeles
vanasõna: “Suur tükk ajab suu lõhki.”
Aktiivne puhkus on oluliseks märksõnaks,
kuna see aitab kehal ja vaimul vajalikku
tasakaalu säilitada. Aeg on õige vaadata
üle ka spordivarustus - nii suvine kui
talvine. Veel jõuad kõik oma soovid
Jõuluvanale edastada.

SKORPION
Kulutate sel talvel palju raha mõttetustele.
Mõelge enda tahtmised ja prioriteedid üle,
suunake osa rahast hoopis oma tervise ja
enesetunde parandamiseks. Võtke aeg
maha, aasta lõpp on ideaalne aeg
väikeseks puhkuseks. Puhkusele minnes
pange ka suusad autosse, kes teab, millal
neid vaja läheb.
.

NEITSI
Aasta lõpus on motivatsioonist pidevalt
puudu. Proovite ja proovite, aga välja ei
tule. Kui vanaviisi jätkata on raske,
proovige asjale läheneda teisest küljest.
Ärge kartke küsida targematelt abi. Uus
aasta toob aga uued tuuled - leiate
endas jõudu ja energiat ja kõik saab
justkui uue suuna. Leiate endale uue
hobi, mis paneb silma särama ja teeb elu
huvitavamaks. Ärge aga oma vanu
lemmikuid unustage!
.

AMBUR
Sünnipäevakuu! Tahate palju, aga
mõelge ratsionaalselt läbi, mida teil
tegelikult kõige rohkem vaja on. Sel
talvel olete võidulainel, miski ei saa teie
tuju rikkuda. Siiski olge ettevaatlik, et
endale ja teistele liiga ei tee. Tervist
aitavad hoida igasugused looduslikud
teed - nõgese, piparmündi, kummeli,
põdrasambliku, ingveri jms teed. Sel
talvel mõnda välisreisi planeerides valige
sihtkohaks paik, kus on palju päikest.

VEEVALAJA
Mõtlete aasta lõpus palju oma tulevikule.
Spordi osas ei ole olulised tulemused,
vaid sellest saadav rõõm. Proovige
unustatud
spordialasid,
näiteks
mäesuusatamist. Uusaastalubadustega
ärge endale piire seadke - kõik on
võimalik! Kõrgelt unistades on ka nende
täitumine tõenäolisem.

KALAD
Tunnete, et varahommikused trennid on
kui
teile
mõeldud.
Muutute
hommikuinimeseks ja hästi alustatud
hommik hoiab teid ka terve päeva heas
meeleolus.
Ärge
unustage,
et
treeningsaalid ja terviserajad on avatud
ka jõuludel. Pimedatelõhtutel ärge
istuge telefonis, vaid lugege selle
asemel raamatut või minge tunnike
varem magama. Parem elukvaliteet on
garanteeritud!
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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

rogain, orienteerumine

Gion Schnyder
suusaorienteerumine

Karel-Sander Kljuzin

Kevin Hallop
suusaorienteerumine

Kristel Kõivo
orienteerumine

Kristo Heinmann
orienteerumine

Emily Raudkepp

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.

kergejõustik, 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.

TOETAJAD
Mattis Jaama
suusaorienteerumine

HOIDKE MEIE TEGEVUSEL
SILMA PEAL

Reigo Teervalt
orienteerumine

Kristel Kõivo
orienteerumine

Koduleht: http://avaleht.peko.ee/et/peko-eliit
Instagram: @pekoeliit
Facebook: Värska OK Peko

PEKO ELIIDI TEGEMISED
(detsember-jaanuar)

18.-19. jaanuar – suusaorienteerumise Eesti MV,
lühirada ja tavarada
25. jaanuar – suusaorienteerumise Eesti MV,
sprinditeade
1. veebruar – järgmine Peko Eliidi uudiskiri
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