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Tartu Descartes'i Lütseum avab koostöös  
VK Janika ja Judoklubi DO-ga spordiklassid.  
 
Järjepidev töö viib sihile – tartlanna 2016-l aastal 
olümpiale – selline võiks olla meie siht. 
  
Tartu Descartes'i Lütseum asutati 1982. aastal 
Tartu 15. Keskkooli nime all.  
Praegust nime kannab kool 1996. aasta 11. 
aprillist.  
 
Descartes'i lütseumi visiooni kohaselt on kooli 
ülesanne anda noortele oskus mõtelda, orien-
teeruda ja areneda tänapäevases maailmas. 
 
 
1. klassi registreerimine algab 1. märtsist kooli 
kantseleis tööpäeviti kl. 8 - 16. 
 
Descartes'i lütseum on ainus prantsuse keele 
süvaõppega kool Lõuna-Eestis. 
Võõrkeeled põhikooli õppekavas: 
Prantsuse keel (alates 2. kl) 
Inglise keel (alates 4. kl) 
Saksa või vene keel (alates 8. kl) lastevanemate 
kulul 
 
1. septembrist 2005 avame kaks spordiklassi 
(võimlemine ja judo). 
Spordiklassides toimub õppetöö vastavalt TDL-i 
õppekavale, rohkem on kehalist aktiivsust 
võimaldavaid tegevusi (kehalise kasvatuse tunnid 
ja treeningud).  
 
Võimlejaid treenivad Janika Mölder, Tiina Tolmoff, 
Anna-Liisa Parm ja Jelena Karpova. 
 
 
 
 

Iluvõimlemise eliitrühm Madeiralt hõbe ja 
pronksmedaliga 
 

Augustikuus Türgis toimuvaks üliõpilas-
universiaadiks valmistuva Janika klubi iluvõim-
lemisrühm pälvis oma esimesel võistlusel 
Portugalis Madeiral kohe hõbe- ja pronksmedali. 
Janika klubi juhi, rühma treeneri Janika Mölderi 
selgitusel olid medalid meeldiv üllatus seetõttu, 
et rühma tüdrukud on küll endised iluvõimlejad, 
kuid on pikka aega tegelnud rühmvõimlemisega, 
kus kava esitamisel ei kasutata vahendeid. 
Iluvõimlemise rühmakavadega alustati tööd alles 
mullu suvel. «Olime esmakordselt oma kavadega 
võistlustel ja oli väga meeldiv, et eelvõistlustel ei 
teinud tüdrukud ühtki vahendikaotust – ükski 
vahend ei kukkunud maha,» tunnistas treener, 
kes ise on Eesti ainus iluvõimlemise rühma-
võistluse maailmameister.  
Hõbemedali teenis Janika rühm kurika-rõnga-
harjutuse eest, kaotades vaid Soome koondisele. 
Pronks tuli Soome ja Šveitsi koondise järel 
mitmevõistluses (kokku liidetakse lindikava ja 
kurika-rõngakava tulemused). 
Individuaalvõimlejatest pääses Janika klubi 
võimleja Liis Teemusk hüpitsaharjutuse finaali 
ja lõpetas võistluse kaheksanda kohaga.  
Kokku osales 4.–6. märtsil Madeiral toimunud X 
rahvusvahelisel võimlemisturniiril ilu- ja riist-
võimlejaid 11st riigist, iluvõimlemise rühma-
võistlusel tegi kaasa seitse võistkonda. 
(Priit Rajalo, reporter) 
 

 
Vasakult: Marion Sahtel, Kristel Pärna (kes vahetas välja 
teises kavas osalenud Evelin Danieli), Mirvet Võsokov, Margot 
Võsokov ja Tiina Tolmoff (maas).  
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Kevadine  kalenderplaan 
 
26.-27.märts  Lootuste KV II etapp   Tartu   Turu tn. Spordihoone 
9.-10.aprill  Eesti klubide KV   Tartu   Turu tn. Spordihoone 
15.-16.april  Lootuste KV finaalvõistlus  Tallinn   Kalevi Hall 
25.aprill  Tartu MV rühmvõimlemises  Tartu   Turu tn. Spordihoone 
30.apr.-1.mai  Eesti MV ilu- ja rühmvõimlemises Tartu   Turu tn. Spordihoone 
9.-10.mai  Tartu MV Iluvõimlemises  Tartu   Turu tn.Spordihoone 
14.-15.mai  Rahv.Turniir „Voglia“   Soome   Hämeenlinna 
30.mai   VK Janika Kevadkontsrt  Tartu   Teater Vanemuine  
  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2005 aasta suvelaagrid 
 
Käesoleva aasta suvel korraldab klubi 
4 sportlikku-tervistavat suvelaagrit. 
 

1. 8.-17. juuni   Otepää 
2. 13.-22. juuni  Rõuge 
3. 14.-23. august Otepää 
4. 15.-24. august Rõuge 

 
Lastel on võimalus osaleda laagris 5 või 10 päeva 
korraga. 
Laagri maksumus vastavalt 1000.- või 2000.- 
Registreerimine treeningrühmade kaupa. 
Nimeline registreerimine rühmade treenerite 
juures hiljemalt 1. mai 2005. 
 
PS! Laagris oalemiseks palume esitada lapse 
tervise tõend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


