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SAARE MAAKONNA SPORDILEHT

Naissportlane
Karmen Kiier
Aasta naissportlane on body� tnessiga tegelev Kar-
men Kiier 29 (9+10+10) punktiga. Talle järgnesid ten-
nisist Grete Gull 28 (10+9+9), võrkpallur Cristin Lepp 
24 (8+8+8), golfar Karola Soe 19 (6,5+7+5,5), võrkpal-
lur Nette Peit 15,5 (5+5+5,5) ja purjetaja Liina Kolk 15,5 
(6,5+6+3) punktiga.

Meessportlane 
Ott Tänak
Aasta meessportlane on rallisportlane Ott Tänak 29 
(10+9+10) punktiga. Talle järgnesid autosportlane Ro-
bert Virves 28 (9+10+9), kergejõustiklane Risto Lillemets 
22 (8+7+7), jalgrattasportlane Mihkel Räim 19 (7+4+8), 
jahilaskja Peeter Jürisson 16,5 (5,5+5+6) ja jooksja Kaur 
Kivistik 16,5 (5,5+6+5) punktiga.

Parim treener 
Marjana Tõnisson
Aasta treener on rühmvõimlemistreener Marjana Tõnisson 
29,5 (10+10+9,5) punktiga. Talle järgnesid tennisetreener 
Rauno Gull 23,5 (9+5+9,5), jalgpallitreener Roman Kožuh-
hovski 21,5 (7,5+8+6), kergejõustikutreener Andres Laide 19 
(7,5+4+7,5), jääpurjetamistreener Viktor Umb 17 (6+7+4) ja 
kergejõustikutreener Endel Tustit 14 (4,5+2+7,5) punktiga.
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AASTA 
VÕIST-
KOND: 
Võimle-
misklubi 
Pärl võist-
lusrühm 
Meliora 30 
(10+10+10) 
punktiga. 
Järgnesid FC 
Kuressaare 
meeskond 
25 (9+9+7), 
Saaremaa 
võrkpalli-
naiskond 22 
(8+8+6), jää-
purjetajate 
Monoty-
pe-XV 
meeskond 
18 (7+2+9), 
Orissaare 
gümnaasiu-
mi ja Torni-
mäe põhi-
kooli ühend-
meeskond 
14 (2+4+8) ja 
mölkky 
Team Uus-
tala 13,5 
(3,5+5+5) 
punktiga.

Meesseenior 
Andres Ramst
Aasta seeniorsportlane meeste arvestuses 
on discgolfar Andres Ramst 28 (8+10+10) 
punktiga. Talle järgnesid jooksja Tar-
mo Mändla 27 (10+8+9), kergejõustikla-
ne Paavo Vara 25 (9+9+7), purjetaja Ants 
Haavel 22 (7+7+8), petanker Gunnar Usin 
18 (6+6+6) ja lauatennisist Aare Lehtsi 10 
(5+5+0) punktiga.

Naisseenior 
Tiia Müürisepp
Aasta seeniorsportlane naiste arvestuses on 
lauatennisist ja lauamängur Tiia Müürisepp 
28 (10+8+10) punktiga. Talle järgnesid jooks-
ja Liina Tabri 27 (9+9+9), võrkpallur Jan-
ne Järvalt 25 (7+10+8), jooksja Anne-Li Tilk 
22 (8+7+7), mölkky-mängija Maie Ader 16,5 
(6+5+5,5) ja kergejõustiklane Anne Valdna 
14 (4,5+4+5,5) punktiga.

Noormees 
Ron Sebastian Puiestee
Aasta noorsportlane noormeeste arvestuses 
on kergejõustiklane Ron Sebastian Puiestee 
30 (10+10+10) punktiga. Talle järgnesid gol-
far Ralf Johan Kivi 19 (9+1+9), korvpallur Eke 
Rüütel 18,5 (5,5+6+7), vibulaskja Keron Sau-
lus 17 (7+3+7), kergejõustiklane Andro Jüris-
son 17 (8+8+1) ja kergejõustiklane Uku Rüü-
tel 16 (4+5+7) punktiga.

Neiu 
Grete Gull
Aasta noorsportlane neidude arvestuses on 
tennisist Grete Gull 29 (10+9+10) punkti-
ga. Talle järgnesid jääpurjetaja Anni Kubjas 
26 (9+8+9), ratsutaja Jacqueline Putnik 24,5 
(7+10+7,5), jalgpallur Helina Tarkmeel 16,5 
(5+4+7,5), kergejõustiklane Marili Paimre 
16,5 (8+3+5,5) ja jalgpallur Kristina Teern 16 
(6+7+3) punktiga.

Klubijuht 
Tõnu Vaher
Aasta klubijuht 2022 on MTÜ 
Kolme Päeva Jooks ja Saare-
maa jooksuklubi Sarma juha-
tuse liige Tõnu Vaher.

Tõnu Vaher on juba aasta-
kümneid edendanud tervista-
vat eluviisi. Teda teatakse eel-
kõige kui Kuressaare linna ja 
Saaremaa jooksuspordi väsi-
matut vedajat ja mitmekülg-
set spordiaktivisti. Tõnu al-
gatatud on Saare maakonna 
kõige pikemate traditsiooni-
dega jooksuüritused. 

Spordiõps 
Margo Rüütel
Margo Rüütel töötab keha-
lise kasvatuse õpetajana ja 
treenerina Tornimäe põhi-
koolis ja Orissaare gümnaa-
siumis. Margo on ka mõlema 
kooli ühisvõistkonna üks ju-
hendajatest “TV10 olümpia-
starti” sarjas, kus võistkond 
saavutas Eesti väikeste koo-
lide arvestuses esikoha.

Veel annab ta korvpal-
litrenne Orissaare spordi-
koolis U12-vanusek lassi 
poistele.

Spordiperekond 
perekond Kivi
Perekonnas kasvab kolm last 
Melissa, Mairold ja Maru, kes 
ei oska oma päevi ette kujuta-
da ilma spordita. Selles on nei-
le suureks eeskujuks pereisa 
Margus, kes jookseb, sõidab 
rattaga ja kelle talved möö-
duvad suusarajal. Ka pereema 
Jaanika on aktiivne liikumis-
harrastaja, aga viimasel aastal 
on tema aktiivsus olnud pigem 
suunatud pisipoja kasvatami-
sele, pere toetamisele ja taus-
tajõuna tegutsemisele

Spordisõber
COOP Saaremaa
2022. aasta spordisõber on 
viimastel aastal teinud palju 
maakonna spordielu heaks. 

COOP Saaremaa on läbi 
aastate toetanud noorte tege-
misi, olgu see siis spordi- või 
mõne muu ürituse toetamise 
raames. Paljudel auhinnalet-
tidel näeme just selle � rma 
toodangut. 

Tänu nende toetusele on 
teoks saanud purjetajate ja 
võrkpallurite üritused ning 
väljasõidud.

Spordihing
Paavo Vara
2022. aasta spordihing on vä-
simatu spordimees. Paavo 
Vara põhialad on läbi aastate 
olnud orienteerumine, jooks-
mine ja kabetamine. Orien-
teerumiskordi on tal kokku 
üle 500, ta on läbinud täpselt 
100 pööripäevajooksu ning 
osavõtukordi Kuressaare lin-
najooksust on tal täpselt nii 
palju, kui vana on linnajooks, 
seega 41 osaluskorda ja 40 
korral on ta saanud vanima 
osaleja tiitli. 

Saaremaa Spordiliit tunnustab 2022 parimaid

Aasta klubi 
FC Kuressaare
Jalgpalliklubi FC Kuressaa-
re on loodud 1997, seega täi-
tus klubil juba 25 aastat. FC 
Kuressaares treenib 428 last 
ning Premium Liiga mees-
kond, kes saavutas sel hoo-
ajal 5. koha. Klubis on esinda-
tud kõik vanusegrupid ja neid 
treenib 11 treenerit. Peale sel-
le käivad treenerid ka lasteae-
dades jalgpalli huviringe läbi 
viimas ning korraldavad koo-
livaheaegadel lastele jalgpal-
lilaagreid.
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Hea spordisõber!
Saaremaa Spordilehes teeme kokkuvõt-
te maakonna 2022. aasta sporditegemis-
test ja vaatame alanud spordiaasta tege-
misi. Traditsiooniliselt selgusid maakon-
na parimad sportlased kolme küsitlusrin-
gi teel (rahvas, spordiklubid, poliitikud). 
Jätkasime spordiliidu eripreemiate välja-
andmist. Erinevaid spordialasid ja sport-
lasi ritta panna on alati subjektiivne, olgu 
süsteem milline tahes, aga ikka loodame, 
et valijad teevad oma otsused sportlikust 
printsiibist lähtuvalt. Palju õnne ja tänu 
kõigile tunnustatutele ja nomineeritutele!

Aasta 2023 on Eestis kuulutatud lii-
kumisaastaks. Loodame, et igaüks meist 
leiab aega liikumisharrastusteks, kas 
siis üritustel osaledes või terviseradadel 
liikudes. Ja kindlasti võtke endaga kaa-
sa pereliige või sõber, kes väga aktiivselt 
ise ei liigu – see võiks olla meie selle aas-
ta lubadus. 

Alanud aasta on Saaremaa Spordiliidu 
90. juubeliaasta, tähistame koos meie juu-
belit üritustest tiheda maakonna spordi-
kalendri ja aktiivse liikumisega. Maakon-
na esindusvõistkondi ootavad ees kahed 
suured mängud – Saarte Mängud Guern-
seyl ja Eestimaa Mängud Rakveres.

Täname meie spordiklubisid ja toeta-
jaid meeldiva koostöö eest ning soovime 
kõigile 2023. aastal edukaid sportlikke 
starte ja rõõmu liikumisest!

Kalev Kütt,
Saaremaa Spordiliidu juhatuse esimees
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Paavo Vara: liikumine on tervise alus
87-aastane igiliikur Paavo Vara on viimas-
tel aastatel maakonna jooksuvõistlustel 
olnud alati vanim osaleja. Just värskes 
õhus kõndimist ja jooksmist peab ta pika-
ealisuse aluseks.

“Arvan, et ikka see jooksmine on mind pal-
ju aidanud, sest juba lapsest saati on saanud 
end liigutada,” tõdeb Paavo Vara, kelle sõnul 
oli tal noorena väga kidur tervis ja tihti pidi ta 
aega veetma ka haigevoodis.

Kuigi Paavol asub lähim pood vaid 200 m 
kaugusel, siis üldjuhul võtab ta sinna mine-
kuks vabatahtlikult ette kahe või viie kilomeet-
ri pikkuse teekonna. “Talvel liigun ma üpris 
vähe, sest olen külmakartlik inimene,” räägib 

ta. “Aga suvel teen selle kõik tagasi. Viimasel 
ajal on siiski jäänud seda liikumist vähemaks 
ja kui suvel tuleb kuus 20–30 jooksukilomeet-
rit, siis on kokkuvõttes hästi.”

Paavo viimaste aegade distantsid on ikka 
olnud kaks-kolm kilomeetrit korraga. Mehe 
enda hinnangul on see üpris tagasihoidlik, sest 
võhm on ära kadunud. “Iga päev kohe kind-
lasti enam ei jõua ja peab kaks päeva puhku-
seks võtma,” lausub ta.

Spordiveterani sõnul sunnib liikuma va-
jadus, sest keha on väikese pingutusega har-
junud. Vahel on ka keegi innustajaks olnud. 
“Eks see kõik sai ikkagi alguse siis, kui Kal-
jo Ellik selle linnajooksu käima pani. Olin 
siis REV-is tööl ja seal spordi eestvedaja ning 

pidime võistkonna välja panema,” meenu-
tab Paavo.

Läbi aastate on ta olnud ka usin orienteeruja 
ja täna tõdeb, et ise ka ei usu, kui palju osale-
miskordi tal kirjas on. Täpset numbrit ei oska 
ta öelda, kuid see on üle poole tuhande. “Eks 
seal oli ka nii, et mida rohkem eksisid, seda 
rohkem jooksid,” muigab ta.

Nii on Paavo Vara praegugi jätkuvalt oma 
koduümbruse metsaradadel toimetamas. Ta 
põhjendab oma valikut värske õhu, linnulaulu 
ja ilusa loodusega. Aga üks eesmärk on ka. 
Nimelt tahab ta sellel suvel sporti veel tõsise-
malt teha ja realiseerida selle, mis mullu te-
gemata jäi. 

Alver Kivi

Füüsiline aktiivsus ei ole vaid sporditegemine
Liikumine on võtmesõna paljude haigus-
te ennetamiseks ja raviks, samuti tervist 
tugevdava eluviisi kujundamiseks. 
Tänapäeval peetakse vähest liikumist 
suremuse põhjuste seas maailmas 
neljandaks riskifaktoriks. 
Inimesed liiguvad järjest vähem ning see 
mõjutab oluliselt südame- ja veresoonkon-
nahaiguste, rasvumise, II tüübi diabeedi ning 
luu- ja liigesehaiguste levikut. Siit omakorda 

suurenevad riigi kulutused tervishoiule ja lü-
heneb nii elanike keskmine eluiga kui vähe-
neb ka tervena elatud aastate arv. 

Oluline on teada, et füüsiline aktiivsus ei 
ole vaid sporditegemine. Kui sport on män-
gulist laadi võistluslik kehaline tegevus, siis 
füüsiline aktiivsus on igasugune kehaline lii-
kumine, mida tekitavad energiat kasutavad 
skeletilihased. 

Füüsilise aktiivsuse hulka kuuluvad nii 

kõndimine ja aktiivne mängimine kui ka tead-
lik treenimine ja sportimine. Alati ei peagi lii-
kumiseks eraldi aega leidma. Ka olmetoime-
tusi tehes saab liikumisvaegust vähendada. 

Alusta väiksemate sammudega ja proovi 
erinevaid liikumisvõimalusi. Oluline on mär-
gata positiivseid muutusi oma enesetundes ja 
kogeda väikesi võite! Vaata 7 liikumisnippi ▶

Lauren Sirp
Saare maakonna tervisedenduse koordinaator

ALLAN MEHIK

Hakkame liigutama!
Eestis on imeilus loodus, suurepärased 
terviserajad ja korralik sporditaristu. 
Liikumine on lihtsaim viis hoida oma 
füüsiline ja vaimne tervis korras. Vaata-
mata sellele liigub meil piisavalt vaid 40% 
täiskasvanutest ja 25% lastest. Muudele 
kriisidele lisaks on meil ilmselgelt käes 
aina süvenev liikumiskriis. Vajame Eestis-
se süsteemset liikumispööret, et saavu-
tada inimeste harjumustes murrang.

Liikumisaasta 2023 eesmärk on suurenda-
da teadlikkust regulaarse liikumise vajalik-
kusest, kasvatada huvi liikumisharrastuse ja 
tervislike eluviiside vastu ning suurendada 
seeläbi regulaarse liikumisharrastusega te-
gelejate arvu Eestis.  Kuid liikumisaasta ei to-
hiks piirduda vaid tänavuse aastaga – iga aas-
ta peaks olema liikumisaasta.

Soovime inspireerida eelkõige mitteaktiiv-
seid eestimaalasi regulaarselt liikuma, tutvus-
tades igas kuus lihtsaid ja kõigile kättesaada-
vaid võimalusi füüsilise aktiivsuse hoidmi-
seks hea enesetunde ja tervise nimel. Koostöös 
maakondlike spordiliitude, kohalike omava-
litsuste, avaliku sektori, mittetulundus- ja era-
sektori organisatsioonide, spordiürituste kor-
raldajate ning kultuuri- ja haridusasutustega 
pakume aasta jooksul üle Eesti ka konkreet-
seid põnevaid võimalusi proovida kätt erine-
vates treeningutes ja liikumisviisides alates ta-
suta suusatundidest kuni välijõusaalide kasu-
tamise juhendamiseni. Lihtsate juhendite ja 
eeskujude abiga toetame inimesi regulaarse 
liikumisharjumuse kujunemisel.

Ootame liikumisaasta 2023 tegevustega 
jooksvalt liituma nii neid, kes täna liikumis-
harrastuse valdkonnas juba tegutsevad, kui 

ka neid, kes saavad inimese igapäevaelu vali-
kuid laiemalt mõjutada ja infot levitada: kü-
laseltsid, kogukonnakeskused, huvitegevuse 
eestvedajad, haridusasutused, tööandjad, ko-
halikud omavalitsused jne, kes soovivad anda 
oma panuse Eesti inimeste liikumisharjumus-
te kujundamisse. Oluline on, et liikumishar-
rastus muutuks läbivaks prioriteediks kõikides 
eluvaldkondades. Halvad tervise ja liikumise 
näitajad ei ole pelgalt statistika, vaid meie ise, 
meie pere, meie naabrid ja töökaaslased. Kut-
sume kõiki kaasa mõtlema ja algatama aasta 
jooksul uusi liikuma kutsuvaid üritusi või li-
sama liikumisega seotud tegevusi olemasole-
vate ürituste kavadesse. 

Liikumispööre on meie kõigi teha!
Alo Lõoke

SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht

7 nippi, kuidas oma 
igapäevaellu rohkem 
liikumist tuua:
1.  Leia igas tunnis vähemalt 5 minu-

tit liikumiseks. Näiteks too endale 
klaas vett.

2.  Vähenda päevas teadlikult istumis-
aega ja sundasendeid. Näiteks tee 
võimalusel tööd püsti seistes või 
siruta ja venita ennast.

3.  Kui hoones on korruseid rohkem, 
kasuta lifti asemel treppe. 

4.  Planeeri liikumised oma päeva 
sisse. Näiteks hommikul enne kooli 
või tööga alustamist vähemalt 15 
minutit korraga ja õhtul pärast kooli/
tööd. 

5.  Loobu mootorsõidukist, kui saad 
jalutada. Kui autot ei saa asendada 
muude liikumisviisidega, siis leia 
parkimiskoht töökohast 10–15-mi-
nutilise kõndimisteekonna kaugu-
sel. Sedasi saad hea planeerimisega 
hoida kokku ka kütusekuludelt.

6.  Jalgsi jõuad kaugemale. Kui sulle 
olulised sihtpunktid asuvad ca 1–1,5 
km kaugusel, saad vajaliku aktiivsu-
se liikudes jalgsi, nt ühistranspordi 
peatusest koju-tööle/kooli, lõuna-
söögikohta, kodupoodi või apteeki.

7.  Leia liikumiseks kaaslane. Kui 
tunned, et üksinda on keeruline 
järjepidevalt aktiivselt liikuda, leia 
endale kaaslane, kes või mis on sulle 
liikumisel toeks. Kaaslaseks võib 
olla teine inimene või mõni tasku-
hääling.

PÖÖRIPÄEVA JOOKS Loode tammikus on osavõturohke. ALLAN MEHIK
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SAAREMAA SPORDILIIDU TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID:

MUU INFO
Saaremaa Spordiliit Kaie Järvelaid  516 3630  info@saaresport.ee  www.saaresport.ee
 Kalev Kütt  506 5161  kalev@kuressaare.ee www.saaresport.ee
Saaremaa vallavalitsus Marten Lombiots 56 23 9585   marten.lombiots@saaremaavald.ee www.saaremaavald.ee
Saaremaa Spordikool  Mati Mäetalu 452 0373  spordikool@kuressaare.ee  www.saaremaaspordikool.ee
Saaremaa Spordisõber Alver Kivi 56 47 3960  alver@saaremaasport.ee www.saaremaasport.ee
Saare maakonna Koolisport Riina Paat 56 93 9638  saaremaakoolisport@gmail.com
Maakonna tervisedendus Lauren Sirp 45 25 024  lauren.sirp@saaremaavald.ee

KUS LIIKUDA 
TERVISERADADEL
• Kudjape–Upa terviserada

Kuressaare tee 2a
www.saaremaaspordikool.ee

• Leisi terviserada
Orissaare mnt, Leisi alevik 

• Valjala terviserada
Maalinna, Valjala alevik

• Musumänniku terviserada 
(discgolfi park)
Ranna 9, Kuressaare
www.saaremaaspordikool.ee

• Kuressaare tervisepark
Kaevu tn 18, Kuressaare
www.saaremaaspordikool.ee

• Kärla terviserada
Spordiplatsi, Kärla alevik

• Pöide terviserada
Oti tee, Pöide küla                                                       

• Karujärve terviserada
Karujärve küla, Kihelkonna
www.karutervis.ee

• Orissaare terviserada
Maasi männik, Saaremaa vald
www.orissaaresport.ee

KUS LIIKUDA 
SISERUUMIDES JA 
VÄLJAKUTEL
• Asa Spa Hotell ujula  

454 8100
• Inshape treeningstuudio  

509 3050
• Kihelkonna kooli spordisaal  454 

6555
• Kudjape jõusaal  506 8482
• Kuressaare Nooruse Kooli võim-

la ja ujula  455 6575
• Kuressaare Nooruse Kooli staa-

dion  455 6575
• Kuressaare Linnastaadion  452 

0375 / 524 7673
• Kuressaare Spordikeskus  

452 0375 / 524 7673
• Kuressaare Jalgpallistaadion  

452 0375 / 524 7673
• Kuressaare Tennisekeskus  

58 66 6266
• Kuressaare Täiskasvanute 

Gümnaasiumi spordisaal 
455 5051

• Kuressaare Vanalinna Kooli 
võimla  453 8202

• Kärla Spordihall  522 4999
• Leisi Kooli ujula ja spordisaal 

457 3248
• Lümanda Põhikooli staadion  

529 5935
• Muhu Spordihall, staadion  

454 7202
• Muhu Tennisekeskus  

506 3055
• Mustjala Lasteaed-Põhikool 

spordisaalid  457 9724
• Orissaare Spordihoone ja staa-

dion  5340 1046
• Pihtla Spordikeskuse

välisväljakud  520 3533
• Saare Golf golfi väljak

 453 3502
• Salme Põhikooli spordisaal  453 

0250
• Valjala Põhikooli spordisaalid  

504 9699
• 24-7fi tness Kuressaare  

514 7751

Saaremaa Spordiliit 90
1933. aasta aprillikuu algul 
kogunes Kuressaare Eesti 
Seltsi saali ülesaaremaaline kul-
tuuritegelaste ja spordiorgani-
satsioonide esindajate koos-
olek, mille päevakorras oli Saa-
remaa spordiliidu loomise 
küsimus. Spordiliidu loomine 
tunnistati tarvilikuks. 

23. aprillil 1933. a toimus Kuressaares 
K.E.S Sportringi aasta peakoosolek, 
kus otsustati asutada Saaremaa 
Spordiliit. Esimesteks juhtideks 
(volinikeks) valiti Artur Espenberg ja 
Aleksander Kallus. Otsustati, et liitu 
kuuluvad kõik kohalikud sportlikud 
organisatsioonid ja liit omakorda 
kuulub üleriiklikku spordikeskliitu. 
Spordiliidu ülesandeks sai Saaremaa 
spordipäevade korraldamine ja üleriik-
likust spordinädalast osavõtmine.

Okupatsiooniaastatel spordiliidu 
tegevus soikus. Üheksa maakonna 
spordiklubi otsustasid Saaremaa 
Spordiliidu taasasutada 7. veebruaril 
2002. a. Taasloodud liidu juhatuse 
esimeheks valiti Mait Must.
Täna kuulub Saaremaa Spordiliitu 56 
klubi ja organisatsiooni. Oleme maa-
konnas tegutsevate spordiklubide 
ühendus, kes esindab maakonna 
sporti, korraldame maakonna meistri-
võistlusi (2023. a 28 spordialal, lisaks 
seenioridele 10 spordialal) ja liikumis-
harrastuse üritusi. Hoiame aktiivsena 
maakonna spordikalendrit ja ülevaadet 

tulemustest. Toetame liikmete 
harrastusspordi tegemisi jpm. 
Oleme Eesti Olümpiakomitee, Eesti 
Spordiveteranide Spordiliidu ja 
spordiliidu Jõud liikmed. Meie 
suurtoetajad on Eesti kultuuriminis-
teerium, Saaremaa vald ja Muhu 
vald.

Olete oodatud külastama meie 
infotuba Kuressaare spordikes-
kuses või meie kodulehte 
www.saaresport.ee.

SUUREMAD LIIKUMISÜRITUSED 2023
• 5.01–26.12 Liikudes Tervemaks liikumisüritused, 

www.saaremaaspordikool.ee
• 29.01 Pühapäev Spordiga II etapp 

Kuressaare spordikeskuses
• 25.03 165. Pööripäevajooks – jooks kevadesse 

Loode tammikus
• 26.03 Pühapäev Spordiga III etapp 

Kuressaare spordikeskuses
• 8.04 Sinilillejooks Tornimäel
• 29.04 Pöide metsajooks Pöide terviserajal
• 5.05 42. Kuressaare Linnajooksu lastejooks

Kuressaare linnastaadionil
• 6.06 42. Kuressaare Linnajooks 

Kuressaare linnastaadionil
• 17.05 Ülemaailmne orienteerumisneljapäevak

Kuressaares
• 26.– 28.05 Liise Jooks Ruhnu saarel
• 3.06 SunRun´i elamusjooks 2023
• 8.06 Saaremaa orienteerumisneljapäevak Muhus
• 10.06 Väikese Väina mängud Liiva staadionil

• 23.06 166. Pööripäevajooks – jooks suvesse 
Loode tammikus

• 29.06 Saaremaa orienteerumisneljapäevak Leedris
• 30.06 Suure Tõllu mängud
• 8.07 XIX Karala odagala
• 13.07 Saaremaa orienteerumisneljapäevak

 Tehumardil
• 19.07 Võhma 13. jooksupäev
• 29.07 30. Väikese Väina avaveeujumine
• 12.08 XX Muhu Jooks Liiva staadionil
• 10.09 Pühapäev Spordiga IV etapp 

Kuressaare linnastaadionil
• 23.09 167. Pööripäevajooks – jooks sügisesse 

Loode tammikus
• 24.09 Liikudes Tervemaks Südamejooks
• 1.10 Orissaare sügismatk ja sügisjooks 

Orissaare terviserajal
• 20.–22.10 50. Saaremaa Kolme Päeva Jooks
• 26.11 Helkurkõnd Saare maakonnas
• 23.12 168. Pööripäevajooks – jooks talvesse 

Loode tammikus

JUUBELIAASTAL autasustatakse meistri-
võistluste parimaid klaasist medaliga.

www.saaresport.ee


