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Laupäev, 4. oktoober 2003

Noorsurfarite tähelend
Karmo Kalk
Hawaii Expressi
Purjelauakooli juhataja
2002 aasta kevadel alustas Pirita
jõesuudmes Hawaii Expressi
Surfiklubis tööd Hawaii Expressi
Purjelauakool 22 õpilasega. Selle
aasta sügiseks on surfikooliga
liitunud ligi 50 last, kes kõik
üksteise
võidu
kaaslasest
paremaks tahavad saada.
2003 a. võistluskalender oli
noorsurfaritele väga tihe. Juuli
algul osaleti üle Eesti populaarseks saanud Surfilaagris Nõval
ja hiljem ainult lastele mõeldud
laagris Aegna saarel, kuhu hakka-

jamad lapsed seilasid omal jõul.
Lastelaager Aegna saarel kestis 4
päeva, mille kestel võisteldi purjelauasõidus, mängiti pallimänge,
püüti kala, tegeleti sukeldumisega
ja loomulikult iga laagri ärevus,
ööhäire. Laagri põhieesmärk oli
üksteist tundma õppida, et sulada
üheks võistkonnaks, mis õnnestus
101%. Surfamine on nii meeletult
emotsionaalne spordiala, et päevategemistest võis kuulda arutelu
veel hilistel öötundidel.
Hawaii
Expressi
Purjelauakooli
kasvandikud
osalesid kõikidel Eestis peetud
purjelauavõistlustel ja võitlesid
välja ka oma esimesed suuremad

Siim Siirak, 15 aastane olümpialootus

Hawaii Expressi Purjelauakool Nõva surfilaagris
2003

võidud.
15 aastane piritalane Siim
Siirak on noormees, kellest võib
mõne aasta pärast rääkida kui
Eesti olümpiakoondise kandidaadist, sest sellist teo-ja
tahtevõimet leidub vähestel lastel.
Siimu säravatest silmadest loeb
välja nooruslikku pealehakkamist,
võidujanu ja "fair play" austamist.
Siim
alustas
purjelauatreeningutega 2002 a. suvel ja
tänaseks on tal Eestis ette näidata

ainult esikolmiku kohad:
– Neil Pryde Cup - juuniorite
2.koht (rahvusvaheline regatt)
– Aegna Maraton 2003 - juuniorite
2.koht (rahvusvaheline võistlus)
– Laste ja noorte Eesti MV, kuni
15 a. lapsed - 2.koht (23 osalejat)
– Eesti MV Mercedes Vito Cup I
ja III etapp - juuniorite 2. ja 3. koht
Väga loodame et järgmisel
hooajal hakkavad teised kohad
asenduma esimestega, sest purjetamises mängib suurimat rolli

praktika ehk veepeal oldud tunnid,
mida Siim ka aasta aastalt juurde
kogub.
Siim Siirak kuulub Hawaii
Expressi seitsmeliikmelisse laste
teami ja läheb oktoobris harjutama
surfimekasse Tarifale lõuna
Hispaanias, kus noormees saab
ennast täiustada ja lihvida ning
end proovile panna maailma
surfiässadega.

Jalgpallitrenni!
FC PIRITA ootab treeningule
1996.- 1997. aastal sündinud
jalgpallihuvilisi poisse!
Treeningud toimuvad PMG
võimlas E, N kell 18.30 -19.30.
Eelregistreerimine
telefonil
055 625 207.
13. oktoobril kell 18.30 oodatakse
esimesele treeningule lapsi koos
vanematega. Kuumakse 250.-

Lasnamäe Centrum avas
uksed
Lasnamäe Centrum, suuruselt 3.
kaubanduskeskus Tallinnas, avas
uksed 1. oktoobril aadressil
Mustakivi tee 13.
Uues keskuses on esindatud
kauplused ja kaubamärgid, mille
tarvis seni tuli sõita kas kesklinna
või Õismäele. Esindatud on
näiteks Citymarket, Seppälä,
kodukaubad JYSK ja Novalux,
riidekaubad Baltman, Reserved,
sporditarvete kauplus Sportland,
jalatsikauplused Suurtüki kingaja nahaäri, NS king ja paljud
teised. Vaid Lasnamäe Centrumis
ja Norde Centrumis hakatakse
müüma naisterõivaste kaubamärki MDS. Avatakse kingaparandus,
reisibüroo, apteek, ilusalong,
Ühispanga
pangakontor
ja
erinevad söögikohad.

