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Eruoopa Noorte Karikavõistlused
18.‐22. mai European Junior Cup & YOG CQT Europe‐l osalenud eesti noorte vibulaskjate koondisesse kuulunud 3
Sagittariuse laskjat läksid võistlustele suure ootsutega. Tuulises ja külmas Itaalias sai aga reaalsuseks, et Mihkel ja Henn
Tomson kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud, nende kohtadeks jäid 33‐60, parimana jõudis Pearu Jakob Ojamäe 1/16
finaali ja tema kohaks sai 17‐32. Segavõistkonnana (Reena Pärnat – Pearu Jakob Ojamäe) lõppes tee veerandfinaalis
7nda kohaga. Kadettide võistkonnana (Mihkel, Henn ja Pearu) jäädi 9‐14 kohale. Olümpiapileti nõudlemisel ei pääsenud
Mihkel kvalifikatsiooniringist kaugemale. Tulemuste täielikud protokollid
http://emau.org/attachments/259_ReggioCalabria2010_ResultBook.pdf ja
http://emau.org/attachments/259_ReggioCalabria2010_CQT_ResultBook.pdf.
Kokkuvõtteks – medalikõlinal koju tagasi ei tuldud, aga ebaõnnestumine süstis võilusindu juurde ja loodetavasti näeb
kogu kolmikut 2011. aastal uuesti Euroopa Noorte Karikavõistlusel, siis juba kahel etapil.
Euroopa meistrivõistlused vibulaskmises
Mõned päevad pärast noorte võsitlust toimus 25.‐29. mail taas Itaalias, seekord Rovertos, täiskasvanute Euroopa
meistrivõistlused vibulaskmises. Sagittariusest osales seal Jaanus Gross, kes jõudis kvalifikatsiooniringis 73. kohale ning
kahjuks edasi ei pääsenud. Meeskondlikult (Jaan Lott, Paulo Santos, Jaanus Gross) kaotati küproslastele 2 silmaga ning
langeti esimesena välja. Tulemused http://www.ianseo.net/TourData/2010/64/ResultBook.pdf
Šokolaadijaht 2010

19. juunil sai peetud neljas Šokolaadijaht – Saue noorte meistrivõistlused vibulaskmises. Pisikesest klubisisesest
võistlusest on kasvamas populaarne võistlus, kuhu jõuti kohale üle kogu Eesti, kaugeimad tulijad Sõmerpalust. Taas oli
toetajaks Fazer, kes pani iga võistlusklassi võitjaile välja 1,8 kg šokolaadi. Neid hiigelsuuri tahvleid käidi iga duelli vahel
vaatamas ja favoriidid hoidisid „oma tahvlitel“ kiivalt silma peal. Selgi aastal osales 34 laskjat, võistklusklasse
laiendasime haaret ka juunioritega. Loodetavasti jõuab järgmisel aastal kohale rohkem osavõtjaid, sel aastal tuli
paljudel valida kooli lõpuaktuse või võistluse vahel. Heameelena tuleb märkida, et kadettide noormeeste hulgas tuli või
Sagittariuse kolmikule. Lõpptulemused siin http://www.sagittarius.ee/wp/wp‐
content/uploads/2010/06/SJ2010_tulemused.pdf
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Vibulaager
Suur suvi on käes ja Sagittarius proovib kätt esmakordselt „päris kodust ära vibulaagriga“. Varasemalt oleme teinud nn
linnalaagri tüüpi vibulaagreid, kus lapsed on veetnud nädalajagu päevi hommikust õhtuni vibu lastes Töö pst vibuplatsil.
Vibuklubi Sagittariuse laager toimub 04.07.2010‐11.07.2010 Kõrvelaane turismitalus. Esialgseid andmeil võtab laagrist
osa 14 sauekast vibulaskjat.
Tulekul
Lisaks vibulaagrile on tulemas Eesti Meistrivõistlused FITA Fieldis (4.07) ja Eesti Meistrivõistlused Maastikulaskmises
(16.‐18.07), mõlemast võistlusest on Sagittariuse laskjad plaaninud osa võtta.
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