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Mõniste Kool
KAILI KIBAL
Ise nääpsuke, aga väga tubli igal alal. Rõõmsameelselt on ta nõus kaasa
lööma kõiges.Kaili on sõbralik ja lahke.
JAAN PARTS
Viisakas ja sõbrali noormees kellele meeldib sporti teha ja spordis kõige
toimuvaga igati kursis olla.
Võru I PK
TEELE TOOMJÕE õpib Võru I Põhikooli 9a klassis. Oma olemuselt on Teele normaalne võrkpallitüdruk,
kes suhtub sporti ja koolisporti täie tõsidusega.
Ta oskab naerda ja tujutseda, oskab solvuda ja leppida, jõuab kõikjale kuhu vaja.
Meie oleme rahul.

PRIIT VISLAPUU on noormees, kellega julgen minna luurele.Aastaid on ta kuulunud Noorte Kotkaste ridadesse,
osalenud koormusmatkadel. Tema meelisspordialaks on aga laskesuusatamine.
Kooli au kaitsnud jooksuvõistlustel, kergejõustikus, orienteerumises, suusatamises.
On poiss, kes ise tahab minna võistlustele. Kaaslasena meeldiv, hea suhtleja, abivalmis.Õpetajatele koolis peavalu ei valmista, kuna õppimine
talle raskusi ei valmista.Tulevikus kuuleme kindlastei tema spordisaavutustest, sest edasi asub õppima Otepää spordikooli.
Vastseliina IK
SANDRA JÕEÄÄR - Alati rõõmsameelne ja sõbralik.Tema huvi sportimise vastu
on kaasa tõmmanud end kehaliselt liigutama ka kõige laisemad tüdrukud,et häbist pääseda.
ATS KADASTIK - Vaikse tagasihoidliku noormehena on ta treenides suutnud
saavutada nii mõnedki head tulemused spordivõistlustel.
Osaleb hoogsalt kõikides kooli spordiringides.
On toeks õpetajale ja eeskujuks kaasõpilastele.
Võru Kreutzwaldi G
KATRIN KUUS on tegelenud aktiivselt aastaid suusaspordiga ja tantsimisega.
On osalenud kooli ja maakonna võimlemisvõistlustel,omaloominguliste kavadega koolitantsus ja
jõudnud koolitantsu finaali, osalenud jooksukrossidel ja kergejõustikuvõistlustel.
On tüdruk, kes vajadusel igal spordialal lööb aktiivselt kaasa.
KRISTINE IVASK on särav ja särtsakas neiu, nii oma erialal võimlemas-tantsimas kui ka suusarajal, krossijooksul, kergejõustikuareenil.
Kreutzwaldi-kooli kevadmiss 2007
MART PARIND - Tubli spordimees, nii suve- kui talialadel kodus. Spordivälisteks hobideks näitlemine ja pillimäng.
Osula PK
Piret Rummi - on sõbralik ja abivalmis. Hea akrobaat, aus judokas- niisama
kellegi selga "prügiseks" ei tee.
Genri Petrov - on hea sportlane, paremad tulemused pikamaajooksudes.
, mida tõestab ka kergejõustiku maakonna murdmaajooksu MV meistritiitel 2000m jooksus.

Pikakannu PK

ANIITA RÄSTA Tubli, aktiivne ja tõsine sporditüdruk, kes lööb kaasa nii orienteerumises, kergejõustikus kui võrkpallis. Täpsemalt öeldes: kus
vaja, tuleb appi. Aniita lööb aktiivselt kaasa ka kodutütarde võistlustel. Tänavu lõpetas Aniita alles 7. klassi ja tema parimad tulemused on veel
saavutamata. Tahet ja jonni tal selleks jätkub! Kindlasti tuleb ka edu!

KAROLINE OTSARU on väga püüdlik ja kohusetundlik tüdruk, kellel on palju erinevaid huvisid,
kuhu kuulub ka sport. Eriti meeldib talle joosta ja orienteeruda.Parimad tulemused on kindlasti veel saavutamata ja ootavad ees. Edu, Sulle!
Antsla G
MERLIN ROOSILEHT -Aastaid kestnud töö ja tahe Merlini viis sihile. Pürgimine edasi ei ole pahe,
tasuks mitmekordne meister vabariigis judos. Tuttav talle jooksurada, hüppepaik ja võrguplats,
keka tunnis tõestab kuidas sportima peab tütarlaps.

EIKE LAIDVER -töökas, kohusetundlik oma töödes ja tegemistes. Järjekindel, enesekriitiline,spordilembene,
välejalgne noor neiu. Kõige enam meeldib nii pikamaajooks kui ka suusatamine.

MIHKEL KANNIMÄE - vaikne, sõbralik noormees. Meeldib kergejõustik ja sellele alal on ka häid saavutusi .
Kergejõustikus on väga mitmekülgne. Lisaks on tal huvialaks kergejõustiku kõrvale tekkinud rattasõit ja seda ikka heal tasemel.

STEN PÕDER -Teda jätkub nii korvpalli kui jalgpalli platsile. Ära ei ütle ka korvpalli kohtunikutööst.
Kui on vaja siis osaleb ta ka kergejõustikualadel.
Võru Kesklinna G
BERTA MÜRK on naerusuine ja sõbralik. Alati heatujuline, abivalmis, täis tegutsemisindu ning riskijulgust.
Berta on kui päikesekiir- muutes säravaks hallimagi argipäeva.
KARL REISMANN on aktiivne ja tubli spordipoiss,kes ei julge alati olla esimene.Mängib palli, jookseb murdmaad ja kui vaja võtab vile suhu
ja vilistab korvpalli mänge.Armastab nalja ja naeru.

MARTIN KALLAS peab parimaks vaba aja sisustamiseks kõike, mis on seotud spordiga.
Eriti meelsasti mängib ta korvpalli ja jalgpalli, aga ka lihtsalt jooksmine enese vormishoidmiseks on tähtsal kohal.
Mistahes sportmängudes ja võistlustel on Martin ikka eestvedajaks.
Sõbrad ja tuttavad tunnevad Martinit alati rõõmsameelse, sõbraliku, abivalmi ja humoorika kaaslasena.
Kuldre Kool
HELEN LAIDMA - alati särasilmne ja nägu nalja täis, olgu see siis trenn või koolitund. Alati valmis aitama ja abikätt pakkuma kui keegi seda
vajab.
Teinekord läheb endast välja ja ei usalda oma vaistu, kuigi saab kõigega suurepäraselt hakkama.
EIKO ROOSIMAA - tõsine töörügaja, kes tuleb ka siis trenni kui väljas sajab paduvihma ja hanged on matnud teed läbimatuks.
Oskab analüüsida enda ja teiste eksimusi. Oskab avaldada oma arvamust ja juhib tähelepanu ka õpetaja eksimustele.

Varstu KK
KADRI GERBERG on näide õpilasest,kes on suutnud sihikindla
treeninguga jõuda headele tulemustele.Nimelt tegeleb Kadri
pikamaajooksuga,treenib iseseisvalt ja parim tulemus Tartu jooksumaratonil
naiste arvestuses 10 km 12 koht.Jätku ja indu treeninguteks ja veelgi
paremateks tulemusteks!
TAURI TAMM lisaks koolispordile-võrkpall,korvpall,kergejõustik-on Tauri
" kõva käsi" vabariigi tasemel sellisel erilisel alal nagu
jahilaskmine...maakonnas kangemat poissi leida ei ole!Edu talle!

JANE SALUORG õpib viitele,on kooli võrkpallivõistkonna hing,teeb
kergejõustikku,,on klassi ürituste eestvedaja...seega ilma Janeta oleks
Varstu kooli elu palju igavam!Jõudu Sulle ,Jane!
MAANUS ZILMER on poiss, kes sihikindlalt teeb sporti,meelisala on
võrkpall.Juba aastaid teeb peotantsu,õpib neljadele-viitele...Maanuse
kohta kehtib vanasõna"kes teeb, see jõuab"Aitäh!
Vastseliina G
ELIIS VILJASTE on Vastseliina Gümnaasiumi tüdrukute võrkpalli ja kergejõustiku entusiastlik eestvedaja.
Oma organiseerimisvõime ja teotahtega on eeskujuks igale õpilasele.

JANAR URBANIK - tänu kiirusele jooksurajal ja osavusele jalgpalliväljakul suudab maanduda kaugele hüppekasti. Elus kaugele jõuda
aitavad
TEELE TÄHE - Lasekesuusataja, pärit tugevate traditsioonidega spordiperest, kes on osalenud
noorte olümpial Hispaanias.

JÜRGEN KAUR - kooli esisprinter. Tänu kiiretele jalgadele suudab kaitsest läbi murda ja palli väravasse või korvi saata.
Seda võib öelda ka ülekantuna.

Krabi PK
KAIRI SOSARE - Kairit näeme igal pool seal, kus on tegevus. Tema suust ei kuule kunagi sõna "ei".
Tegutsemise kõrvalt jõuab ta ka hästi õppida.
AIRIS TUVIKENE - ka tema on alati kõikjal spordivistlustel. Noorkotkaste rühmas, mini-Ernal ja laulmas, Teeb palju ja jõuab palju!
Parksepa KK
TRIINU LIIV
MAARJA KÕUE
KRISTJAN KIKKAS
KAUR KÕUE

Haanja-Ruusmäe PK
EGLE VENE on väga tubli, kohusetundlik ja mitmekülgne sporditüdruk. Parim tulemus sellel talihooajal oli ISF võistlus
Prantsusmaal Grenobles (Koolispordi Liit) suusatamine , võistkondlik 4 koht ind 18 koht
Eglel on tubli õppimises, võtab aktiivselt osa Kodutütarde liikumisest, on väga hea peotantsija.

HAN HENDRIK PIHO on väga tubli, kohusetundlik ja mitmekülgne spordipoiss (suusataja kahevõistleja, suusahüppaja).
Parim tulemus sellel hooajal oli Põhjamaade MV meeskondlik kolmas koht (suusahüpetes) ja Võru maakonna MV II koht (suusatamine).
Koolis õpib väga headele ja headele hinnetele. On tubli pillimees ja hea sõber ning mõnus koolikaaslane.
Ei tule kohale – laagris.

Kääpa PK
ELERIIN JUUR - enesekindel, spordis mitmekülgne tubli õpetaja abiline, kui vaja siis võistlustel juhendab nooremaid
KAIRI REBANE - sõnapidaja, sõbralik. Väga head võimed kuntstimaailmas. Spordiga tegeleb vabal ajal, lõviosa kuulub võrkpallile.

