6
Malesimultaan
suurmeister
Jaan Ehlvestiga
Veiko Rohunurm
7. veebruaril toimub Pirita Vaba
Aja Keskuses kell 16.00 järjekorralt III malesimultaan suurmeister Jaan Ehlvestiga.
Varasematel aastatel on kaasa
löönud mitmeid nimekaid riigi-,
spordi- ja avaliku elu tegelasi.
Korra on isegi ühel koolipoisil
õnnestunud malekorüfeed võita!
Ka meie linnaosa malehuvilistel avaneb erakordne võimalus
suurmeistrilt "mõõtu võtta".
Soovijatel palume registreeruda
hiljemalt 5. veebruariks e-mailil:
veiko.rohunurm@tallinnlv.ee või
telefonidel 6457 603; 051 62 92

Laupäev, 1. veebruar 2003

Lumepalliturniir 2003
Piret Torm-Kriis
Lumepalliturniiri peaorganisaator

Kolmandat korda Tallinnas korraldatud rahvusvaheline lindy
hopi tantsuvõistlus on saanud
minevikuks.
18. jaanuaril kubises Lillepaviljon
lindy hopi sõpradest - nii võistlejatest kui vaatajatest, kellest
enamik ka ise lindy hopi praegused või endised harrastajad.

Osalesid nelja riigi kaheksa
tantsuklubi 22 tantsupaari. Soome
oli esindatud kahe swingtantsu
klubiga, Läti ja Leedu mõlemad
ühe klubiga ning Eesti nelja klubiga. Võisteldi lindy hopi tantsimises aeglases tempos ja kiires
tempos. Kõige kuumema kaasaelamise osaliseks said Soome
paarid, kes olid kaasa võtnud
korraliku fännklubi. Swingmuusika kõlas elavas esituses, mis

Pirita Palliklubi
tegemised
Veiko Rohunurm
Peugeot Korvpalli Meistriliigas
on lõppenud teine ring. Viimastes
kohtumistes Pirita Palliklubil
kõige paremini ei läinud ning
vastu tuli võtta kaks järjestikust
kaotust.
8. jaanuaril mängiti BC Palluriga
nende
kodusaalis
Kalevi
Spordihallis ning alla jäädi
tulemusega 96:89.
14. jaanuaril võõrustas Pirita
Palliklubi oma koduhallis TOP-is
Tallinna Kalevit. Seekord pidime
vastu võtma suureskoorilise
kaotuse 58:94.
28. jaanuaril algab meistrivõistluste kolmas ring ning pärast
paari kaotust on Pirita langenud
turniiritabelis viiendale kohale.
Pirita Palliklubi mängude graafik:
04.02. Pirita - A.Le Coq kell
17.30 TOPis
07.02 Tartu Ülikool Rock - Pirita
kell 19.00 TÜ Spordihoones
11.02. KK Rakvere - Pirita
kell 19.00 Vinni Spordihoones
14.02. Pirita - Audentes
kell 17.30 TOPis
15.02. Pirita - Ehitustööriist/
Kalev
kell
14.00
TOPis
18.02. Pirita - BC Pallur
kell 17.30 TOPis
25.02 Pirita - Tallina Kalev
kell 17.30 TOPis.

Lapsed
korvpallitrenni
Pirita Palliklubi treenerid Erki
Kivinukk ja Lennart Piir ootavad
lapsi
treeningrühmadesse.
Treeningud toimuvad Pirita palliklubi kodusaalis TOP-is.
5. veebruaril kell 17.15 toimub
Pirita Palliklubi lastevanemate
koosolek Pirita halduskogu saalis
merivälja tee 24 Arutlusele tuleb
treeningute läbiviimine, suvised
treeninglaagrid, võistlused ja
muud olulised teemad.
Lisainfo Veiko Rohunurmelt
telefonil 6 457 603 või
051 62 928.

Foto: Toomas Kong
Noorteklassi parimad Kristjan ja Sirli Kriis

tõi võistlusvoorude vaheaegadel
tantsupõrandale
rohkesti
pealtvaatajaid.
Noorteklassis oli teistest peajagu üle MODUSe paar Kristjan
Kriis - Sirli Kriis, kes noppisid
endale kõik võimalikud esikohad:
aeglases tantsus, kiires tantsus ja
üldarvestuses.
Aeglane tants
1.Kristjan Kriis - Sirli Kriis
(MODUS, Eesti)
2.Augenijus Renge - Jekaterina
Kononova (CHARLIE, Leedu)
3. Peep Ploom - Kaia Lepik
(PÄRLIINE, Eesti)
Kiire tants
1.Kristjan Kriis - Sirli Kriis
(MODUS, Eesti)
2. Augenijus Renge - Jekaterina
Kononova (CHARLIE. Leedu)
3. Valdas Prusinskas - Donata
Ramancikaite (CHARLIE, Leedu)
Üldarvestus
1.Kristjan Kriis - Sirli Kriis
(MODUS, Eesti)
2.Augenijus Renge - Jekaterina
Kononova (CHARLIE, Leedu)
3. Peep Ploom - Kaia Lepik
(PÄRLIINE, Eesti)
Täiskasvanute hulgas nii kindlat liidrit ei kujunenud. Esmakordselt tuli aga absoluutvõitja
tiitel anda Eestist ära, soomlaste
kätte. Kohad jagunesid järgmiselt:
Aeglane tants
1.Jari Norkola - Minna Marttila
(COMETS, Soome)
2.Tommi Koivula - Pirjo Koivula
(SWING TEAM TAMPERE,
Soome)
3.Reijo Ivarsoo - Annely Telling
(CRAZY STEPS, Eesti)
Kiire tants
1.Helvar Kuhi - Kertu-Kaisa Pops
(MODUS, Eesti)

2.Jari Norkola - Minna Marttila
(COMETS, Soome)
3.Iikka Meriala - Riina Mäkelä
(COMETS, Soome)
Üldarvestus
1.Jari Norkola - Minna Marttila
(COMETS, Soome)
2.Iikka Meriala - Riina Mäkelä
(COMETS, Soome)
3.Helvar Kuhi - Kertu-Kaisa Pops
(MODUS, Eesti)
Võistlusele järgnev päev tõi
swingtantsu sõbrad Piritale - Pirita
Vaba Aja Keskuses toimus
Lumepalliturniiri õpikoda. Kahes
saalis üheaegselt toimuvad tunnid
pakkusid võimaluse oskuste ja
teadmiste täiendamiseks lastele ja
täiskasvanutele; algajatele, jätkajatele
ja
edasijõudnutele.
Õppimisvõimalust Rootsi, Belgia,
Leedu ning Ameerika õpetajate
käe all kasutatigi usinalt, sest on
ju Lumepalliturniiri õpikoda ainus
võimalus Eestis osaleda antud ala
välisspetsialistide tundides. Kõige
õpihimulisemaks osutus Pirita
Majandusgümnaasiumi abiturient
Katri Kibuvits, kes võttis osa
kõigist tundidest! Leedu tantsijatega oli kaasas ka Klaipeda
Kultuurimaja direktor, kes sattus
Pirita Vaba Aja Keskusest tõelisse
vaimustusse. Ta leidis, et midagi
rohkemat ühelt kultuurimajalt
soovida pole enam võimalik.
Aitäh, Pirita, võõrustamast
rahvusvahelist
swingtantsijate
seltskonda
19.
jaanuaril!
Lumepalliturniir 2005 toimub
Tallinnas
15.-16.
jaanuaril.
Lumepalliturniiri
õpikoda,
loodetavasti taas Pirita Vaba Aja
Keskuses.

Lapsed õpivad tsirkuseartistideks
Heidi Arge
Möödunud
aastal
Pirita
Velodroomil tegevust alustanud
tsirkusetrenn kasvatab üha populaarsust. Ootame uusi õpilasi kelle
salasoov on saada klouniks,
zhonglööriks või mustkunstnikuks.
Tsirkuse populaarsus on tõusnud - möödunud aastal jäid osa
tsirkuselaagrisse soovijaid ukse
taha. Samas aga näitab see, et
tsirkus on jõudnud lõpuks ka
Eestisse. Kuigi veel paar aastat
tagasi tundus, et erinevalt Soomest
ja Venemaast on selline asi nagu
tsirkus meie kultuuripoliitikast täiesti välja jäetud. Meie noored
artistid on väga andekad. Juba
mais on esimene avalik etendus.
Suvel toimuvad tsirkuselaagrid
Pirital ja Hiiumaal, kus saavad
oma esimese esinemiskogemuse
ka vastliitunud lapsed.
Trennis õpetatakse lastele
tsirkuses
nähtud
trikke.
Õpetatakse rõngaste keerutamist,
zhonglöörimist ja rullikutel

balanseerimist. Samuti saltot
hüppama ja kätel käima. Selgeks
saavad mustkunst ja klounitrikid.
Tsirkus arendab laste füüsist,
koordinatsiooni, liikumist, sõnakunsti
ja
esinemisjulgust.
Tsirkusetrennis võivad käia kõik
lapsed olenemata kehaehitusest.
Trikke
õpetavad
lastele
meistersportlane sportakrobaatikas Heidi Arge, õhuakrobaat Kaja
Kann ja tuleneelaja Margus
Terasmees. Kaja ja Heidi alustasid
trikkide õppimist neljaaastaselt
tsirkusetrupis Varia ja Margus
viieaastaselt trupis Säde. Kaja
teatakse produtsendina tantsuagentuurist Teine Tants, samuti on
ta tuntud aeroobikatreeningute
juhendajana, kes on seadnud liikumist erinevatele lavatükkidele.
Treeningrühma võetakse vastu
uusi õpilasi vanuses 5 - 10 aastat.
Vastuvõtt toimub laupäeviti Pirita
Velodroomi judosaalis kell 11.00.
Lisainfot saab internetiaadressil
www.zone.ee/eksperimentaalne ja
telefonil 051 52 159.

Kus ja millal? Laupäeval kell
11.00 - 12.30 Pirita Velodroomil,
Rummu tee 3.
Kolmapäeval kell 18.00 - 19.00
Kanuti Gildi saalis, Pikk 20.
Kes? 5 - 12 lapsed.
Palju maksab? Treening 1 x
nädalas; kuutasu 225 krooni.
Treening 2 x nädalas; kuutasu 400
krooni.

Mida õpitakse? Laupäeviti
õpitakse akrobaatikat (venitusharjutused, sportakrobaatika, üldfüüsiline treening jne)
Kolmapäeviti õpitakse erinevaid
tsirkusezhanre (ekvilibristika, suur
hüppenöör, kaasaegne tants,
klounaad,
zhongleerimine,
õhuakrobaatika jne).

Tsirkus võidab populaarsust. Trennis saab teada kuidas inimpüramiidi teha ja ka seda, kuidas jänes kübara sisse sai

