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VIBUKLUBI SAGITTARIUS
Noored vihased mehed
Möödunud nädalavahetuse Eesti meistrivõistlused siselaskmises kujunesid Saue vibuklubile Sagittarius edukaiks – 9
võistlejat tõid ära 6 medalit, neist Pearu Jakob Ojamäe 2.
13.‐14. märtsil Vana‐Võidus toimunud EVL (Eesti Vibuliidu) Eesti meistrivõistlused siselaskmises andsid tunnistust, et
noored vihased mehed on astumas täiskasvanutele kannale. Kadettide poiste arvestuses tuli kaksikvõit Sagittariusele –
Mihkel Tomson võitus duellis Pearu Jakob Ojamäe (116 vs 108), Henn Tomson jäi seekord 5daks. Esimesed kaks tagasid
selliselt ka pääsu pühapevasele täiskasvanute arvestuses laskmisele ja sealgi näidati üles suurepäraseid tulemusi –
meeste sportvibuklassi võitaks krooniti küll Paulo Santos (vibuklubi Tallinna Kalev), ent teise koha võttis kadettide
arvestuses kolmandaks tulnud Karl Kristian Smitt (Järvakandi vibuklubi Ilves) ja kolmandaks platseerus Pearu. Ülejäänud
Sagittariuse täiskasvanud meeste klassi laskjad jaotusid Jaanus Gross 6ndale, Andrei Gerassimov 9ndale ja Mihkel
Tomson 13ndale kohale.
Naiste vaistuvibu klassis jagasid kahte esimest kohta taas Sagittariuse laskjad, Kristin Nestor‐Alviste võitis finaalis ühe
silmaga Anu Uusmaa. Kolmandaks jäi Pirje Pälsing (Vana‐Võidu vibuklubi/Viljandi Spordikool).
Pikkade vibude arvestuses Märt Viljaste jagu Ago Randorgist (Pärnu vibuklubi Meelis) ja sai lõpuks kätte kauaoodatud
3nda koha, esikoha võttis siselaskmises alati ülistabiilne Kaider Puniste (Tartu Vibuklubi), teise Gunnar Raadik (Pärnu
vibuklubi Meelis).
Sellise medalisaju jätkuks ootame endiselt noori ühinema projektiga „Välk“, projektist täpsemalt Sagittariuse
koduleheküljel www.sagittarius.ee. Lühidalt – projekt on ellu kutsutud koostöös Julianus Inkassoga. Julianus tasub 2010.
aastal 10 lapse ja 2011. aastal 20 lapse treeningute eest. Treeninguid viivad läbi treenerid Kristin Nestor‐Alviste (sport‐
ja vaistuvibu) ja Anu Uusmaa (vaistu‐ ja pikkvibu), kes ootavad Saue Gümnaasiumi maneeži lapsi alates 10ndast
eluaastast. Tavapärased treeningud algajatele toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16:15 kuni 17:30. Projektis
osalemiseks palume täita Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee asuv vorm.
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Võistluse tulemused http://www.vibuinfo.ee/tulemused/2010/Muud/EVL_ESMV2010‐koondtulemused.pdf
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