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Reede, 3. juuni 2005

XLIV Kalevi Suursõit

Eakate tegemisi
JUUNI
6. juunil kell 14.00-16.00 ülelinnaline bowlinguturniir eakatele. Bowlinguhooaja lõpetamine
Rannahoone bowlingusaalis.
7. juunil toimub eakatele
ekskursioon Järvamaa mõisatesse
(reisiseltskond komplekteeritud).
11.-12.
juunil
osaleme
Memme-Taadi päevadel Roccaal-Mare Vabaõhumuuseumis.
14. juunil kell 12.00 tutvustab
Pirita Vaba Aja Keskuses
(Merivälja tee 3) uue avatava
Pirita Sotsiaalkeskuse töidtegemisi ja vastab küsimustele
Pirita VAKi juhataja Varje Ojala.
JUULI
13.-16. juulil toimub eakate
külaskäik Kotkasse.
27.-30. juulil sõidame turismifirma Mainedd OÜ vahendusel
Gotlandile.
AUGUST
2.-4. augustil toimub eakate
ekskursioon Hiiumaale.
16.-18. augustil võtame vastu
eakaid Kotka linnast.

Kadetid Pirital
Alates 27. maist patrullivad
Pirital taas Sisekaitseakadeemia
kadetid. Patrullid liiguvad nii
jalgsi kui jalgrattaga. Marsruut ja
ajagraafik pannakse kokku vastavalt ilmastikuoludele ja hetkeolukorrale, arvestades Pirital
toimuvat. Enamasti liiguvad
patrullid pealelõunasel ja õhtusel
ajal, kuid vajadusel ka päeval.
Peamisteks kohtadeks on rand,
ürgorg, spordiplatsid ja Pirita
keskus. Kadetid tunneb ära politseivormiriietuse järgi, nad on
varustatud erivarustusega ja
nende poole võib abi palumiseks
alati pöörduda, neil on ka võimalus koheselt omale patrullauto
appi kutsuda.

Esimene võidukihutamine Pirita Kose - Kloostrimetsa ringrajal sai
teoks enam kui 70 aastat tagasi,
seetõttu on Kalevi Suursõidul
meie võidusõiduajaloos eriline
koht. See on tükike meie ajalugu
ja traditsioone, mis kestavad edasi
ja kanduvad põlvkonnalt põlvkonnale.
4. juunil toimuv XLIV Kalevi
Suursõit tõotab taas tulla põnev ja
konkurentsitihe, sest võistlusest
võtavad Eesti paremiku kõrval osa
ka mitmed nimekad külalisvõistlejad. Toimub neli võistlusstarti ning
auhindu jagatakse üheksas masinaklassis.
Et laupäeva hommikupoolikul

toimuvad ka treening- ja kvalifikatsioonisõidud, on rada suletud
kell 7.30 kuni 19.00. Võistluste
korraldajad vabandavad nende
Pirita elanike ees, kelle elurütmi
võistluste läbiviimine võib häirida.

Kalevi XLIV ajakava
14.00 - võistluste pidulik avamine
14.35 - Rookie-600 ja Rookie1200
15.30 - 125 cc, 125 Noored ja 250
cc/400cc
16.20 - Superbike ja Supersport
600cc
17.15 - külgvankrid
18.15 - võistluste pidulik lõpetamine

Pirita rulluisutajad Euroopa meistrivõistlustel
6.-7. mail 2005 toimusid Taanis
rulluisutamise Euroopa meistrivõistlused showprogrammides.
Rulliluuisutamise showprogrammide EM oli traditsiooniliselt
osavõturohke, kohal oli ligi 1000
sportlast
52
spordiklubist.
Esindatud oli 10 riiki: Belgia,
Hispaania, Holland, Iisrael,
Itaalia, Portugal, Prantsusmaa,
Saksamaa, Taani ja Eesti. Eestit
esindasid rulluisuklubid Rullest,
Step by Step ja Little Step.

Pirita
linnaosast
võtsid
Euroopa meistrivõistlustest osa
Karin Kaljas, Tebe Tamm, AnnaLiisa Talts, Pauliina Ranne ja
Marliis Kojal. Täiskasvanute klassis võistelnud eesti nelik kavaga
"Käsi" saavutas 8. koha, täiskasvanute showprogrammi "Sosistus"
hinnati 13. koha vääriliseks 22
võistkonna hulgas.
Alla 14-aastaste kadettide klassis saavutas Anna-Liisa Talts 14
võistkonna
hulgas
kavaga

"Kajakad" 9. koha ning Pauliina
Ranne ja Marliis Kojal kavaga
"Draakonid" 10. koha.
Sügisel on rulluisuklubil
Rullest plaanis osa võtta väiksematest
showprogrammide
võistlustest Hollandis, kus kaks
aastat järjest on koju toodud üldvõidu rändkarikas.
Rulluisuklubi Rullest võtab
aastaringselt vastu uusi huvilisi.
Täpsem info Rullesti kodulehel:
http://www.rullest.ee

Pirita Palliklubi tegemised
SEB
Ühispanga
Korvpalli
Meistrivõistlused on Pirita BM
võistkonnale seekord lõppenud
ning kahjuks peame tõdema, et
pronksi mängus jäädi alla Tallinna
Kalevile mängudega 2:1 ning
üldarvestuses saavutati nagu mullugi 4. koht. Esimeses pronksimängus saavutati konkurendi üle
mäekõrgune võit 92:69, kuid
paraku järgmises kahes kohtumises ei õnnestunud vastasvõistkonda alistada, tulemused vastavalt
66:72 ja 51:56. Siinjuures õnnitleme Pirita meest Andres Sõpra,
kes suutis Tallinna Kalevi viia
pronksmedaliteni.
Hooaja kokkuvõtteks võib
öelda, et see õnnestus suures osas,
meenutagem vaid ülinappe võite
veerandfinaalis Dalkia/Nybiti üle,

kuid kahjuks kroon jäi panemata.
Pronksmedalist lahutas meid ju
vaid üks võit, kuid sport on teadagi ettearvamatu. Loodame, et
medalimängudes saadud valus
kaotus jäi meestele hinge kripeldama ja annab tõsise tõuke valmistumaks uueks hooajaks, kus ootavad
ees nii Eesti meistrivõistlused kui
ka uuenenud Balti liiga.
Lõpetuseks täname kogu
meeskonda ja peatreenerit Kalle
Klandorfi ilusa hooaja eest ning
tänusõnad meie toetajatele, kelle
abita poleks see kõik võimalikuks
osutunud.

Pirita Kevad 2005
Juba kolmandat korda korraldab
Pirita Palliklubi noorteturniiri ning

seekord toimus see 6.-8. maini
Pirita Majandusgümnaasiumi ja
TOP-i võimlas. Mängiti kolmes
vanuseklassis ning Pirita Palliklubi võistkondade kõrval lõid
kaasa TTÜ, Rocca-al- Mare SK
Rim, Nowax Lasnamäelt ja KK
Viimsi. Seekordsel turniiril Pirita
Palliklubi võistkondadel esikoha

karikat koju jätta ei õnnestunud,
kuid saavutati kaks teist kohta.
Korvpallihooaeg on lõppemas
ning ees ootab noori pallikunstnikke suvelaagrid ning pikk
puhkus koolivaheajal.
Kena suve ja taaskohtumiseni
sügisel!

