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Juhtkond tänab
Katrin Kiirendit, Liis 

Madissoni ja  juhendajat õp. 
Vilma Kuigerit eduka esine-
mise eest ajalooolümpiaadi 
vabariiklikus voorus.

9a kl. õpilast Aet Tooset 
(õp. Riina Haljas) auhinnali-
se 2.koha eest maakondlikul 
inglise keele olümpiaadil.

Ajaloo-olümpiaad Tartus
Ajaloo-olümpiaad toi-

mus 23. ja 24. märtsil. Ühek-
sanda klassi teemaks oli 
”Teine maailmasõda”, ka-
heteistkümnendal klassil 
”Eesti 1918-1940”. Igas va-
nusegrupis oli 25 võistlejat. 
Olümpiaadi avaaktus toi-
mus TÜ Ajaloomuuseumis, 
järgnes tööde kirjutamine 
Nõo Reaalgümnaasiumis. 
Õhtul tutvusime Nõo ümb-
ruse ja ajalooliste vaatamis-
väärsustega.

Olümpiaadi küsimused 
olid ulatuslikud, haarasid 
kogu ettenähtud teemat ja 
lisakirjandust.

  Järgmisel päeval külas-
tas iga vanuseaste erinevat 
objekti. Üheksandad klas-
sid käisid Riigikohtus, kus 
tutvusime kohtuhoonega, 
seejärel räägiti põhiseadus-
likust järelvalvest ja Riigi-
kohtu ülesannetest. Abi-
turiendid külastasid TÜ 
ajalooteaduskonda. Teadus-
konna tööd tutvustas üli-
kooli professor ja Tartu abi-
linnapea Aadu Must.

Seejärel kogunesime 
Tartu Raekotta, kus toimus 
olümpiaadi võitjate ja kõi-
gi osalejate autasustamine. 
Katrin saavutas 4. ja Liis 13. 

koha vabariigi ulatuses. Ole-
me oma tulemustega vä-
ga rahul. Tahaksime tänada 
õpetaja Vilma Kuigerit, kes 

aitas meil olümpiaadiks val-
mistuda.

Katrin Kiirend 9D klass ja
Liis Madisson 12A klass

Tublid ajalooõpilased Liis Madisson (12A) ja Katrin Kiirend (9D) koos 
õpetaja Vilma Kuigeriga. Foto: Marit Tarkin.

Vabariiklik bioloogiaolümpiaad
Märtsikuu viimasel nä-

dalavahetusel toimus Tar-
tus Vabariiklik bioloogia-
olümpiaad, kus osales meie 
koolist ka Kristjan Kiirend 
VI c klassist. Arvestades 
võistlejate saadud tulemu-
si eelvoorudes, lõppvooru 
teooriatestis ja praktilise töö 
sektsioonides, määrati Krist-
janile IV järgu võit ning au-
tasustati kirjandusürikuga 
tema enda valikul.

Žürii otsustas välja anda 
üks I järgu diplom igas põ-
hikooliklassis, 1...2. II järgu 

diplomit igas põhikooliklas-
sis, III järgu diplom ca 30% 
võistlejaist igas põhikooli-
klassis, premeerida järgu-
diplomi saanud võistlejaid 
kirjandusürikutega nen-
de enda valikul, kuuluta-
da välja IV järgu võitnud 
ning autasustada neid kir-
jandusürikutega enda va-
likul, autasustada iga I jär-
gu võistlejat “Eesti looduse” 
aastatellimusega. 

Sirje Kereme,
juhendaja

Lühidalt
Eesti Saatkond Hollandis 
kinkis Eesti lastele raama-
tuid.

Need raamatud on 
mõeldud neile, kes alusta-
vad inglise keele õppimist 
või juba seda natuke oska-
vad. Elisabeth Bataille “The 
doctor of the little forest “/
17, lk loomajutud. Elisabeth 
Bataille “Two kings”/ 16, 
lk. jutud. Meie kooli jõud-
sid raamatud kevadisel koo-
livaheajal ja on huviliste-
le saadaval raamatukogus. 
Täname Saaremaa Keskraa-
matukogu töötajaid!

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

31.03 toimus Tartu Ülikoo-
lis matemaatika huvipäev 
7. ja 8. klassi õpilastele.

Kohale olid kutsutud 
matemaatika olümpiaadi tu-
lemuste põhjal 21 parimat 
ainetundjat 7. klassist ning 
19 parimat matemaatikut 8. 
klassist. Saare maakonnast 
olime sinna kutsutud koos 
Mari Saartokiga Muhu Põ-
hikoolist.

Hommikupoolik möö-
dus Tartu Ülikooli füüsika-
hoones, kus tutvustati uusi 
ja huvitavaid matemaatilisi 
tehteid ja arve. Saime teada, 
mida kujutavad endast hek-
sagonaalarvud, oktadee-
derarvud, Fibonacc`i arvud 
ja palju muud huvitavat.

Pärast lõunat külasta-
sime ajaloomuuseumi, kus 
toimus ka kõikide kohalvii-
binute autasustamine. Ai-
täh õpetaja Viive Käirole, kes 
veetis koos meiega selle tore-
da päeva Tartus!

Maris Tustit,
7B klass
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Meie, 12C klassi C võõr-
keele grupi õpilased, ole-
me jõudnud lõpusirgele.

Neljapäeval, 8. aprillil 
9:45 ja 10:45 pakume teile 
vaadata-kuulata meie eten-
dust “4 aastaaega, 4 sõpra” 
olete oodatud koos oma õpe-
tajatega!

Eilika Trummar,
12C klass

Maakonna B klassi korvpallimeistrivõistlustel oli parim  meie KG võiskond. Koosseisus- Karel Miil, Immo 
Ilmjärv, Mantas Paljukas, Kaarel Raamat, Karel Koovisk, Siim Hiie,  Heiko Jäe, Ats Pildre, Mario Paiste ja Priit 
Pendis.Treener: Ivar Metsküll.

Olümpias tulesüütamistseremoonial
24-28. märtsil õnnestus mul 

olla Kreekas, kus Olümpias 
süüdati Ateena suveolümpia-
mängude tuli. Seda sündmust 
vaatas pealt ka Eesti kooli-
noorte delegatsioon. „Hari-
dus spordi kaudu“ aasta raa-
mes osalesin projektis, mille 
Euroopa Komisjon, Rahvusva-
heline Koolispordiliit ja Kree-
ka Haridusministeerium välja 
kuulutasid.

Kuna Kuressaare Güm-
naasiumi ujujad on juba aas-
taid EKSL ujumisvõistlustel 
hästi esinenud, siis üks koht 
viieliikmelises Eesti delegat-
sioonis  anti meie koolile.  Et-
te oli kirjutatud: sportlane pidi 
olema 15...17 aastane ja tegele-
ma kergejõustiku või ujumise-
ga. Iga riigi delegatsiooni kuu-
lus 5 sportlast, neist 2 ujujat, 2 
kergejõustiklast ja üks puude-
ga sportlane.

Kreekas oldud aja jooksul 
oli kõige meeldejäävam päev 
25.märts, kui süüdati olüm-
piatuli. Sõitsime Olümposele 
ja kogu tee eskortis meid po-
litsei. Tundsime end turvaliselt 
ja  kindlalt, mille tõttu oli ligi-
pääs sellele kogu maailmale nii 
tähtsale üritusele kergendatud. 
Tule süütamist vaatas pealt üle 
5000 inimese. Tule süütamisel 
me väga lähedal ei olnud, kuid 
imeline vaatepilt tekkis sellele 

vaatamata. Jälgisime kogu tse-
remooniat antiiksel staadionil. 
Ja tõepoolest, süttis tuli päike-
sekiirtest. Meil olid kaasas Ees-
ti lipud. Tunne oli ülev.

Sama päeva õhtul  peeti 
rahvuste õhtu, kus kõik osa-
lejad pidid oma riiki tutvus-
tama- voldikute, söögi ja joo-
gi abil. Meie pakkusime musta 
leiba, vürtsikilu ning Kalevi 
šokolaadi. 

Teisel päeval algas juba 
sportlik osa. Hommikul olid 
treeningud ning toimus Sõp-
ruse teatejooks. Kuid päeva 
peasündmus oli noorte ühis-
deklaratsiooni esitamine, mil-
les pöörduti kogu Euroopa 
noorte poole ning paluti väär-
tustada kehalist haridust ning 
parandada sportimisvõimalusi 
ja –tingimusi.

Kolmandal päeval oli 
võistluspäev. Võisteldi kahel 
alal: ujumises ning kergejõus-
tikus. Ujujatel oli kavas 100m 
vabalt, 50m rinnuli ja 50m se-
lili. Kergejõustiklastel 100m 
jooks, kaugus ja kuul. Seejuu-
res pidid  kergejõustiklased 
ka ujuma 50m vabalt ja uju-
jad jooksma 100m. Kõik see 
läks üldarvestusse. Eesti saa-
vutas 7. koha 27 riigi hulgast, 
edestades seejuures nii Saksa-
maad, Prantsusmaad, Itaaliat 
kui Hispaaniat, rääkimata Lä-
tist ja Leedust. Võitis Soome, 
kuna neil oli delegatsioonis rii-
gi koondise tipud.

 See oli igati meeldiv kooli-
vaheaeg, mis andis innustust ja 
jõudu uuteks treeninguteks.

Juhan Kolk,
9A klass

Juhan Kolk olümpiatule süütamisel.

Hansapank aitas raamatu-
tega Saare maakonna koo-
liraamatukogusid. 

Hansapank kogus koos 
oma klientidega lastekodu-
dele, -haiglatele ja koolide-
le lasteraamatuid.Kinkimi-
seks toodi nii uusi kui ka 
juba loetud lasteraamatuid.  
Täname Hansapanka ja pr. 
Ave Reimaad koolile kin-
gitud raamatute eest.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Megaajus vahetus liider
VIII vooru järel tõusis 

Megaajus liidriks eelmise 
aasta võitja XIIc, neile järg-
nevad 10b, 11a, 12a, 10c ja 
9d. IX voor toimub 7. ja fi-
naalvoor 21.aprillil.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated

Lühidalt

Kevadväsimus algab tavali-
selt märtsi alguses ja kes-
tab aprilli lõpuni, otsest 
ravi sellele ei olegi.

Perearst soovitab igaühel 
üle vaadata oma päevakava 
ja elukorraldus. Kindlasti tu-
leks leida aega väljas liikumi-
seks argipäeviti või nädala-
vahetustel.Väsimuse pele-
tamise kõige tõhusam va-
hend on liikumine ja just väl-
jas. “Parem, kui päikese käes, 
sest inimesed tõesti tunnevad 
valgusest puudust.” Võitlu-
ses kevadväsimusga aitab 
ka vaheldusrikas toit. Talvel 
on meie toidulaud teistsugu-
ne, süüakse rohkem rasvast. 
Rohkem tuleks süüa puu-ja 
juurvilja. Päeva võikski alus-
tada puuviljaga. Perearst soo-
vitab süüa päevas 200 g puu-
vilja ja 500 juurvilja süüa. 
“Parem, kui värskelt,” lisab 
ta. Ka apteegist võib küsida 
vitamiine, aga kõige sellega 
peab olema mõõdukas.

Triinu Koppel,
10B klass

Tasub teada
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Õppetöö
Head või väga head õppe-
töö tulemused III veerandil

1A: Kristo Ader *, Ala-
ri Adoson*, Reimo Link*, 
Birgit Pulk*, Reti-Liis Saks*, 
Tristen Tamm*, Karmen 
Tamsalu*.1B: Joanna Ka-
jak*, Annaliis Lehto*, Trevor 
Ling*, Siisel-Maria Mägi*, 
Liisel Nelis*, Priidu Saart*, 
Loretta Tiits*. 2A: Riin Nõu-
kas*, Brenda Rauniste*, Aili 
Allas, Jane Kaju, Minni Meis-
terson, Laura Oolup, Get-
ter Vaha , Birgit Verbitski. 
2B: Heelika Aavik*, Priit Aa-
vik*, Marleen Kubits*, Sten 
Rosljuk*, Gita Siimpoeg*, 
Johanna Suurhans*, Tairica 
Taavita*, Lilian Truu*, Janet 
Lõbus, Kätlin Nõgu, Kad-
ri Pitk. 3A: Kristiina Avik*, 
Eliise Kõiv*, Merili Põlde-
ma*, Johanna Sepp*, Ingrid 
Mänd*, Kristiin Mets, Gre-
te Püvi, Kevin Schultz. 3B: 
Mihkel Aavik*, Denis Los-
nikov*, Kaisa Silluste*, Kris-
ti Sink*, Juulia Tšekman*, 
Marie Hein, Klair Kivi, Ma-
ris Kõrgesaar, Getter Must, 
Kristiine Pajussaar, Hele-
na Pihlas, Enel Põld, Joosep 
Sepp, Sandra Tulk, Liselle 
Õunapuu. 4A: Karina Klais*, 
Laura Laaster*, Karl Albert 
Kesküla, Heleri Kuris, Lin-
da Lapp, Merilin Nõgu, Piret 
Salumäe, Kersti Sepp, Kevin 
Soon. 4B: Hanna Martin-
son*, Loore Paist*, Mari-Liis 
Sepp*, Kristi Aksiim, Risto 
Kaljuste, Janar Kaseorg, Li-
via Matt, Markus Mäemets, 
Anet Oll, Sabine Suuster, 
Kadri Tarus, Susanna Top-
laan, Marlen Väli.
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1A 25 24 100 96,0
1B 27 25 100 92,6
2A 29 23 100 79,3
2B 28 22 100 78,6
3A 33 25 100 75,8
3B 31 24 97 77,4
4A 34 23 100 67,6
4B 35 20 97 57,1

I-IV kl 242 186 99 76,9

Õppeedukuse %, s.o. vähemalt 
rahuldavalt edasijõudvate õpi-
laste protsent õpilaste üldarvust.
Kvaliteedi %, s.o. hindele “5” 
ja “4” õppivate õpilaste protsent 
õpilaste üldarvust.

Saaremaa miniteatripäevad
20.- 22. märtsil toimusid 
SÜGis  Saaremaa Miniteat-
ripäevad. Sedapuhku juba 
kuratlikult kolmeteistküm-
nendat korda.  KG lippu hoi-
dis kõrgel  11 C klassiteater 
Mimi Siky.  Suurel Teatriõh-
tul I koha saanud etenduse-
ga ‘’Nils Holgerssoni imeli-
ne teekond läbi Rootsi’’. 

Kokku oli tulnud 19 trup-
pi üle kogu Eestimaa. Üri-
tus on läbi 13 aasta saanud 
nii populaarseks ja rahvaroh-
keks, et paratamatult ei mahu 
kõik tahtjad ajakavasse. Näha 
on, et koolis teatri tegemine 
on igal pool au sees. Siinkohal 
tahaks avaldada siirast kahet-
sust, et meie kooli gümnasis-
tidel oma näiteringi ei ole. Ju-
ba selle viieklassilise lennu 
peale tuleks piisavalt palju ta-
lente, et järgmine aasta kõne-
alune festival kinni panna.

Kes on käinud teavad, kui 
mõnus õhkkond SÜGis teatri-
päevade aegu valitseb. Kõik 
kirendab noortest näitleja-
hakatistest ja õhus on tunda 
suurt kunsti. Peale nii kultuu-
ri täis päeva tuleb loomuli-
kult ka pidutseda. Juba kol-
mandat korda sai tänavugi 
karata Lehmakommionude 
põrgulikult hea muusika saa-
tel. Teise õhtu tõmbenum-

ber oli traditsionaalne kaba-
ree, mis igal aastal külalistele 
kustumatu mulje jätab. Ainu-
kesed, kes pärast päevatööd 
puhkust ei saa, on žürii ja ju-
hendajad. Nemad istuvad õh-
tuti nõupidamistel, kus kõik 
etendused ükshaaval läbi 
kommenteeritakse.  

Põhiline tegevus leiab siis-
ki aset päeval, aulas. Kõik 
etendused, kostüümid, lava-
kujunduslahendused, talen-
did on ainulaadsed. Ma ei 
kirjelda pikemalt, sest teater 
sünnib hetkes ja hiljem kirjel-
datuna kaob vahetuse mõju. 
Küll aga tahaks kiita 11C 
klassi noori, kes meie kooli 
esindasid ja sellega väga hästi 
toime tulid. Mul õnnestus vii-
bida samas ruumis, kus žürii 
neile tagasisidet andis. Ei lä-
he meelest žüriiliikmete, eri-
ti Andrus Vaariku siiras ülla-
tus, kui nad kuulsid, et Krõõt, 
kes kogu etenduse kokku pa-
ni, ei olnud Nils Holgerssoni 
läbi lugenud. Sellest hoolima-
ta oldi tehtud tööga siiralt ra-
hul. (ning Krõõdalt võeti lu-
badus, et ta vähemalt kunagi, 
kas või pensionipõlves, ro-
maani siiski läbi lugeda võ-
taks).

Kuigi teater on kõikide 
kokkutulnud noorte ühine 

hobi ja armastuski, muudab 
kogu ürituse ikkagi põnevaks 
võistlusmoment. Välja an-
takse kolm laureaaditiitlit ja 
Grand Prix ja palju eriauhin-
du. Juba teist aastat viis võidu 
koju Rapla ÜG trupp Ega vist 
sedapuhku etendusega ,,Õrn 
ööbik…’’. 2004 aasta lau-
reaadid: Kadrina KK näite-
ring, Varstu Kõgõkogo ja Saa-
remaa ÜK Krevera. 

Žürii arvamus 11C etendu-
sest SÜG Pressist

Helikujundus, dekorat-
sioonid ja valgus olid head... 
Meri oli tõesti geniaalne, 
see on väga ilus kujund, vä-
ga kenasti töötas see kollane 
päike... Solvunud koduha-
ni, luiged- see oli vaimukas. 
Metshaned olid hästi teos-
tatud... Üks ilusamaid ja stiil-
semaid etendusi. 

Lõpptulemus: 11C saa-
vutas eripreemia originaalse 
ja stiilse etenduse eest ning 
SÜG-i Krevera preemia nei-
le hingelähedasema etendu-
se eest.

Mary Tamsalu,
12A klass

Õpilaste sünnipäevad
Ats Rahula 10B 25.03
Ahti Sepp 10B 25.03
Kristjan Aavik 9B 26.03
Raili Metsalu 12B 26.03
Gerli Paju 12B 26.03
Piret Puppart 12C 26.03
Kristin Aavik 4B 26.03
Andres Hindrekson 4B 27.03
Pilleriin Vahter 4B 27.03
Alvar Kaasik 8D 28.03
Preedik Heinmaa 8A 28.03
Alari Saar 1B 28.03
Aivi Liik 12A 28.03
Mare Kiider 6A 28.03
Taavi Piipuu 7D 29.03
Heiki Jürgenstein 6C 29.03
Marko Mets 7B 29.03
Heli Sooäär 9D 29.03
Laura Johanson 8C 29.03
Liisi Pilter 10C 30.03
Linda Lapp 4A 30.03
Mikk Varjas 9A 31.03

Siret Kuusk 10B 01.04
Kerli Koovsik 8B 01.04
Mihkel Truu 1B 01.04
Erki Hiiuväin 12B 02.04
Karel Maarma 11B 02.04
Eigo Aadussoo 10C 02.04
Madli Pihel 10C 02.04
Piret Köster 10E 02.04
Carita Ser 8B 02.04
Grete Riim 6A 02.04
Janis Lõhmus 12A 03.04
Martin Fedorov 2B 03.04
Anu Heinsalu 11C 03.04
Kadri Laura Laid 7C 03.04
Mait Kaasik 3B 04.04
Doris Teiv 9A 04.04
Margus Laine 10A 05.04
Rasmus Aer 6A 05.04
Raigo Reimal 2B 05.04
Katrin Sink 8D 05.04
Kätlin Arge 6A 05.04
Kalvi Jürjestaust 10D 06.04
Andre Sall 8C 06.04
Tom Torn 8D 06.04
Sigrit Pelska 9B 06.04
Tenno Saksakulm 10B 07.04
Roland Saar 10B 07.04
Sander Sink 10B 07.04
Eveli Mihkelson 9D 08.04
Klair Kivi 3B 08.04

Ingmar Õispuu 10A 09.04
Kertu Kaminskas 7B 09.04
Jana Smidt 6C 09.04
Mihkel Kalm 10E 10.04
Leana Kaus 9D 10.04
Tõnis Pink 9C 11.04
Andrei Gorlenkov 9C 11.04
Kaisa Nurm 11B 11.04
Angela Maidle 11A 12.04
Triin Kõbin 10D 12.04
Liisa Vipp 9A 12.04
Kelly Talvistu 2A 12.04
Kristjan Alliksaar 8A 13.04
Kaspar Kallas 5B 13.04
Aaron Usin 4B 13.04
Ave Soom 12A 13.04
Kaija Mägi 10E 13.04
Kristi Aksiim 4B 13.04
Olavi Väli 11B 14.04
Allan Mäeorg 10B 14.04
Ats Pildre 9B 14.04
Silvar Vahkal 7A 14.04
Henri Lepik 1B 14.04
Kati Kuuseok 7A 14.04

Töötajate sünnipäevad
Kersti Kirs 27.03*
Anne Kilumets 28.03*
Maie Meius 07.04
Heldur Hurt 08.04
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“Magic the Gathering” – mäng 
fantaasiamaailmast

Põnev ja pidevalt are-
nev kaardimäng, mis  on 
haaranud miljoneid huvili-
si üle maailma, on jõudnud 
ka Saaremaale. Kuigi kind-
lasti juba mitu head aastat 
on meil olnud ka üksikuid 
mängijaid nii täiskasvanute 
kui ka noorte seas, on seni 
saarlased pidanud ikka tur-
niiridel osalema vaid pealin-
nas või interneti vahendu-
sel. Saare Noorte Huvikooli 
juures alustati paar kuud ta-
gasi magic’u mängijate ring, 
milles osalejatele ei panda 
vanusepiire. 

Mäng ise on saanud al-
guse “Wizards of the Coast” 
firma Richard Garfieldi loo-
mest. Loodud  maailma esi-
mese kogumiskaardimängu 
2,6 miljonise trüki müügiks 
prognoositi algselt poolt 
aastat, kulus aga vaid paar 
nädalat. Tänaseks on ilmu-
nud kümneid seeriaid ja 
mängu arengul pole lõppu 
veel ennustatud. 

Kui selgitada uudistaja-
le asja välisest küljest, siis 
on see mäng sama põnev 
nagu “Sõrmuste Isandate” 
vaatamine (mis on ka mui-
de selle mängu üks lisaver-
sioonidest). Fantaasiarik-
kad tegelased- sõdurid, 
nõiad, loitsud, manamised, 
jne. võib jätta ka esmapilgul 
mulje lapsemeelsest olemi-
sest, kuid tegelikult on va-
ja selle mängu juures väga 
head ajutegevust ja loome-
võimet ning loomulikult 

inglise keele 
v a l d a m i s t . 
Mängija val-
mistub ju-
ba enne igat 
mängu oma 
m ä n -
g u -
decki 
koos-
t a m i -
s e g a . 
K a a r -
t i d e 
p õ h i -
v ä r v i d 
– v a l g e , sinine, 
roheline, punane, must va-
javad omavahel sobitamist. 
Decki (60 kaarti) koostami-
sel peab kindlasti arvesta-
ma, et sul on vajalik hulk 
maid manakassase maksmi-
seks, et tuua välja sõdureid, 
loitse ja muid nõidusi. Eda-
si tuleb neid juba omavahel 
kombineerida ja püüda vas-
tase 20 stardipunkti hävita-
da. Mängu seletamine ei saa 
piirduda kindlasti poole le-
heküljelise tekstiga ja vajab 
enam süvenemist. Kuid ka 
8 aastane koolitüdruk saab 
selle materjali omandamise-
ga hakkama ja just nii noor 
on ka Islandmagicu klubi 
mängija. 

K u n a 
ka antud 
stori on mõeldud 

just klassijuhatajatele 
ja lastevanematele luge-
miseks ning selgituseks ju-
hul, kui lapsed soovivad sel-
le mänguga liituda. Leian, et 
see mäng on siiski palju kor-
di odavam kui arvutisõl-
tuvus või mobiilimängude 
näppimine. 

Lisaks on mängul posi-
tiivne sotsiaalne külg, mis 
toob mängijad omavahel 
kokku, suhtlema, keelt õp-
pima. Mängus ei kaota keegi 
raha ega  kaarte oma vasta-
sele ja kaartidest loobumi-
ne käib enamasti vahetus-
te teel. 

Raha peale mängimine (ja 
muide ka mängu ajal karju-
mine) on selle mängu juures 

k e e -
latud ja ebaeetili-
ne ning selle ilm-
nemisel visatakse 

mängija klubist 
välja. Küll aga on võimalik 
turniiridel alati võita turnii-
rikorraldaja poolt väljapan-
dud auhindu ning näiteks 
selle aasta maailmameist-
rivõistluste auhinnafond 
on 150’000.00USD, esikoht 
35’000.00USD. enamasti on 
võitjad nooremapoolsed tu-
dengid või gümnaasiumi-
õpilased. Aprilli lõpu poole 
on loota ka KG ja SÜGi va-
helist turniiri ja arvestades 
KG mängijate hulka ja tur-
niirikogemusi, on loota või-
tu meie hoovi.

Johannes Kaju,
Magicu sõltlane 2 aastat


