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Varhain perjantaiaamuna 15.11 lastattiin
Länsisatamassa 11 unenpöpperöistä lasta autoihin ja
pitkä matka kohti Tartoa alkoi. Ajomatkaa oli edessä
noin 180 km. Matka tehtiin yhden pysähdyksen
taktiikalla.

Perillä Tartossa oli suunta suoraan A. le Coq
Spordihuoneelle missä punnitus suoritettiin.

Punnituksen jälkeen oli vuorossa lounas ja hotelliin
kirjautuminen. Hetken huilin jälkeen seurue lähti
viettämään iloista iltapäivää vesipuistossa. Uimisen
jälkeen piipahdettiin marketissa eväiden
hakureissussa ja päivällisellä. Tässä vaiheessa
iltapäivää oli aikuisista koostuva loppujoukkokin
ehtinyt perille. Iltaa vietettiin rennosti ja hyvissä
ajoin sanottiin hyvät yöt, pitkän päivän jälkeen. 

Lauantaiaamu valkeni tuulisena mutta sateettomana. Herätys 7.30 ja junnut lähtivät lenkille 7.45 jatkaen 
aamiaiselle 8.00 ja reippaasti kilometri kävellen hallille 9.30.

Hallilla oli kansainvälinen ilmapiiri, osallistuihan kisoihin ottelijoita yhteensä 763 kpl seitsemästä eri 
maasta.

Ottelualue oli jaettu kahteen osaan, pikkuhalliin jossa oli kolme tatamia ja pelkästään D-luokka, 2002 ja 
myöhemmin syntyneet, heitä oli suurin yksittäinen ryhmä, 176 kisaajaa. Sekä isoon halliin, jossa oli kuusi
tatamia, yksi tytöille ja viisi pojille.

Kisojen alkaessa jäi allekirjoittaneelta valitettavasti suurin osa vanhempien kisaajien otteluista näkemättä,
kun oma juniori kisasi pikkuhallissa. Harmittaa. Mutta toisaalta oli mukavaa että D-luokassa pojat ja tytöt
kisasivat yhdessä.

Niin isossa kun pienessäkin hallissa oli jokaisella vuorollaan vastassa tasokkaita vastustajia. Tuli hienoja 
onnistumisia ja harmittavia epäonnistumisia, otteluita enemmän tai vähemmän. Loukkaantumisilta 
onneksi säästyttiin. Tuliaisina kuitenkin kolme komeaa pronssimitalia kansainvälisistä kisoista. 
Näistä voi ja saakin olla ylpeä. Onnittelemme Joonatan D-30, Ronja M CT-36 sekä Lassi AP-50.

Ottelukaaviot kokonaisuudessaan nähtävillä www.do.ee 

Kisojen päätyttyä palasimme hotellille, pesulle ja pienelle huilille. Alkuillasta lähdimme kohti Tarton 
vanhaa kaupunkia nähtävyyksiä katselemaan ja ruokailemaan. Tulihan sitä myös ostoksilla käytyä.

http://www.do.ee/?page_id=1600


Sunnuntaina sai nukkua pidempään sillä ei ollut mitään
suunniteltua ohjelmaa. Laukkujen pakkaamista ja ryhmäkuva.

Paluumatkalla Tallinaan teimme pienen mutkan Jägala Jugan
kautta. Vesiputous joka laskee hiidenkirnuun.

Laivalla keskusteltiin rakentavasti jokaisen kisakokemuksista, mitkä oli vahvuudet ja missä olisi 
parantamisen varaa. Näitä sovelletaan toivottavasti jo tulevissa kisoissa.

Äiti tatamin laidalla

Valmentaja-matkanjohtaja kaksikko Jami ja Pia 
lähtötunnelmissa.

Ruokailua päivän päätteeksi Katri, Ronja M, Sami, Lassi, Tuomas, Joosua. Edessä 
Joonatan, Mikko, Ville ja Rasmus.

Toinen pysähdys ennen laivaa oli Tallinan 
Televisiotorniin. Kaunista katseltavaa auringon 
laskiessa.

171 metriä 
tyhjyyttä alla.


