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VIBUKLUBI SAGITTARIUS
Noorte vibukoondise treeninglaager
18.‐28.03 treenisid kolm Sagittariuse noort vibulaskurit koos teiste eesti noortekoodnislastega Küprosel Episkopoanas. 8
päeva täis tihedaid treeninguid nii laskmisharjutusi kui ÜKE‐d andsid tulemuseks uusi mitteametlikke rekordeid – Pearu
Jakob Ojamäe parandas oma FITA 1 tulemuse 1257le (varasem tulemus 1221, lastud 12.09.2009 Vana‐Võidu lahtistel
meistrivõistlustel) ja Mihkel Tomson kordas senikehtivat juunioride 70 m rekordit 326 silma 360st. Lisaks Pearule ja
Mihklile kuulub eesti kadettide poiste meeskonda ka Henn Tomson, neilt kõigilt ootame südikat esinemist mai lõpus
Itaalias Reggio Calabrias toimuvatel Euroopa noorte karikavõistlustel (European Junior Cup & YOG CQT Europe,
www.fitarco‐italia.org).

Pildil Sander Putnik, keskel Pearu Jakob Ojamäe, Taavo Allik

Pildil Anneli Soop, esiplaanil Henn Tomson

Kolmest kolm
Samaaegselt noorte treeninglaagriga toimus ka nn metsalaskjate sisehooaega lõpetav võistlus, kus Saku Spordihoones
27.03 lasti 2× 20 jardi. Sagittariuse laskjaid jõudis kohale kolm, kes kõik ka medalikohad pälvisid. Lõpuks ometi õnnestus
Andrei Gerassimovil murda senikestnud ebaõnn ja lasta end ühesilmalise eduga Guido Kitsingi (Järvamaa Amburite
Klubi) ees teisele kohale, esikoha võttis püüdmatu 18‐silmalise eduga Paolo Santos (Tallinna Kalev). Meeste jahivibus
tuli Urmas Kukk teisele kohale, nahutades koos Aare Laureniga (Lääne Vibulaskjad) julge juuniorina meesteklassis
laskvat Reinhold Mutli’t (Tartu Vibuklubi). Kõige arhailisemate ajalooliste vibude klassis pürgis poodiumile ka Märt
Viljaste, kellele jagus ruumi küll ainult madalamal astmel, ent potensiaali vendade Kriiside (Kajama Kütid)
minemanügimiseks jagub.
Võistluse tulemused http://www.vibuinfo.ee/tulemused/2010/Muud/ESMV2010.html
Sellega on sisehooaeg 2010. aasta alguseks lõppenud, ees ootavad välivõistlused ja maneeži tagasi pöördume oktoobris.
Endiselt ootame uusi laskjaid, 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.
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Lisainfo:
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Vibuklubi Sagittarius treener
Mobiil 5662 0987
E‐post: kristin.nestor@gmail.com
Klubi e‐post: info@sagittarius.ee
www.sagittarius.ee
http://twitter.com/sagittarius_ee
Võistluse tulemused http://www.vibuinfo.ee/tulemused/2010/Muud/EVL_ESMV2010‐koondtulemused.pdf
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