MK 3: neljapaat jätkab võitlust
finaali nimel
Luzernis toimuval sõudmise maailmakarikasarja kolmandal etapil
alustati laupäeval eelsõitudega. Neljapaat jätkab vahesõidus, kahepaadi
lõplik seis selgub aga D-finaalis.
Paarisaeru neljapaadis istuvad kolm Rio olümpiamängude pronksmedalimeest –
Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson ja Allar Raja ning mitmeid aastaid
tippsõudmises kaasa teinud Sten-Erik Anderson. Šveitsis Luzerni kantonis
valitsev üle 35 kraadine kuumus ning äärmiselt tihe konkurents panid esimeses
eelsõidus startinud Eesti neliku kohe valikute ette – kas võita ja liikuda otse
finaali või teha karmis kuumuses vahesõit ning sealt finaalipääset üritada.

Paatkonna juhendaja Matti Killingu sõnul oli eelsõit kammitsetud ning paat
ideaalselt ei liikunudki. „Meeletu kuumus ja jäik algus mõjusid negatiivselt ning
mehed ei saanud paati jooksma. Võrdleksin seda paari aasta taguse
Aiguebelette’i järvel toimunud MMiga. Ka seal oli algus veidi rabe, kuid hiljem
saime kõik klappima“, selgitas Killing.
Esimese eelsõidu võitis ja ainsana pääses finaali 5.50,58ga finišeerunud

Suurbritannia. Järgnesid Poola (5.52,80), Holland (5.53,35) ja neljandana Eesti
5.55,71ga. Napilt jäi viiendaks Uus-Meremaa (5.55,73). Autsaiderina lõpetas
kuuendana sõudmise arengumaa Indoneesia (6.18,46).
Teise eelsõidu võitis Euroopa meister Leedu (5.48,9). Järgnesid Prantsusmaa
(5.54,23), Norra (5.56,68), Saksamaa (5.56,98), Itaalia (5.57,25) ja USA
(6.00,49).
„Laupäevane vahesõit tuleb põnev. Nõrku koosseise selles pundis ei ole“,
ennustas Killing kell 16.40 startiva teise sõidu kohta. Lisaks Eestile sõuavad
seal Itaalia, Holland, Prantsusmaa ja USA. Kell 16.33 lähte saavas esimeses
vahesõidus lähevad finaalikohta püüdma Uus-Meremaa, Norra, Poola,
Saksamaa ja Indoneesia. Mõlemast sõidust pääseb finaali kaks paremat.
Ülejäänute laeks jääb aga B finaal, kus jagatakse kohad 7 kuni 12.
Vaatamata asjaolule, et paarisaeru kahepaat rivistuses Oskar Kuzmin ja Kaur
Kuslap poolfinaali ei kvalifitseerunud ning sõuab D-finaalis kohtadele 19-24,
jääb peatreener noorte meeste esitlusega rahule. „Sõita vahesõidus üsna
võrdselt Šveitsi, Argentiina ja Tsehhiga pole sugugi halb. Kahjuks tulid mõlemal
mehel lõpus tehnilised vead sisse ning kaotussekundid suurenesid“, hindas
Killing.

Kuzmin ja Kuslap olid eelsõidus Poola (6.20,63), Saksamaa (6.30,15) ja

Austraalia (6.32,41) järel tulemusega 6.42,93 neljandad ega pääsenud
poolfinaali. Pääsme lunastasid võitjatena vaid poolakad. Teiseks võimaluseks oli
vahesõit, kus lõpetati Šveitsi (6.46,24), Argentiina (6.46,99) ja Tsehhi (6.50,51)
järel samuti neljandana (6.53,61) ega pääsetud kahe poolfinalisti sekka.
Eestlaste võistlus lõpeb laupäeval kell 11.35 algavas D-finaalis, kus lisaks
rivistuvad üles Suurbritannia, Lõuna-Korea, Ungari ja Holland.
„Julgen arvata, et Kuzminil ja Kuslapil jagub potentsiaali jõuda koos Floridas
toimuvatele maailmameistrivõistlustele. Sinna on veel palju aega ning väga
vähe kokku sõitnud tiim saab ajaga paremaks minna“, arvas Killing.
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