Baltic Cup: avapäeva kõrgeim koht poiste
paarisaerunelikule
Laupäeval, 28. septembril algas Viljandis kõrgetasemeline noorsõudjate Baltic Cup, millest võtab
osa enamik Läänemereriikide koondisi.
Kahepäevase jõuproovi peategelasteks on 15-17aastased noorsõudjad, kellele sündmus annab
järgmise aasta noorte MM-i silmas pidades hea võistlusväljundi ning ärgitab korralduskomitee
hinnangul peale hilissuvist puhkepausi taas treeninglainele. Avapäeval sõuti klassikalisel 2000
meetri distantsil ning jagati välja kümme medalikomplekti. Eesti koondise 11 paatkonna seas
näitas parimat minekut noormeeste paarisaeru neljapaat: Tartu noormehed Hannes Lehemets,
Markus Uibo, Ken-Markus Üle ja Martin Siiman platseerusid Saksamaa (6.05,9), Poola (6.08) ja
Leedu (6.17,3) järel neljandaks (6.27,7). Eesti nelikust jäid tahapoole Taani (6.29,1) ja Norra
(6.29,7). Ülejäänud kümme paatkonda ponnistasid B-ﬁnaalis (kohad 7-12).

Pühapäeval on kavas 500 meetrised sprindidistantsid: eelsõitudega tehakse algust kell 9,
seejuures esimene ﬁnaal sõidetakse kell 11. Regati lõpetamine toimub võistluspaigas peale
sõite kell 13.
Sinimustvalge all läkitati veele 11 tiimi
Sõudeliidu spordikomisjon kinnitas Eesti koondisse 11 paatkonda, kellest neli lubati starti
lähetavate sõudeklubide ﬁnantseerimisel. Nii-öelda A-grupi paatkondadena on võistlustules
Helena Dimitrijev (avapäeval 8. koht) ja Leo Muiste ühepaatidel (8. koht, Viljandi sõudeklubi),

paarisaeru kahepaatidel Heike Lehiste ja Jane-Riin Nõmmsalu (9. koht, Pärnu sõudekeskus
Kalev) ning Uku Siim Timmusk ja Jaan Sander Klein (7. koht, Tallinna sõudeklubi). Roolijata
kahepaadil on stardis Rainer Oras ja Arved Rauba (7. koht, Viljandi sõudeklubi) ning
paarisaerulisel neljapaadil poistest Hannes Lehemets, Markus Uibo, Ken-Markus Üle ja Martin
Siiman (SAK Tartu) ning tüdrukutest Uljana Safonova, Jelizaveta Petrova, Vlada Daisner ja Kelli
Järvoja (6. koht, Narva / Pärnu sõudeklubi).
Klubide ﬁnantseerimisel lubati võistlema Pärnu sõudeklubi kasvandik Mark Kiradi ühepaadil (9.
koht), Karl Kristofer Orgse ja Artjom Holostõhh paarisaeru kahepaadil (10. koht, Tallinna
sõudeklubi / Narva) ning kaks poiste suur paatkonda – paarisaerukvartetil Romeo Pärgma,
Roobert Harjus, Hannes Arumäe ja Mikk Karus (7. koht, Pärnu SK Kalev / Viljandi sõudeklubi)
ning noormeeste roolijata neljapaadil Ramus Jõesaar, Magnus Liier, Kristofer Mäeots ja Jako
Martin Merimaa (7. koht, Pärnu sõudeklubi).
Kogu info võistluste kohta on leitav siit.
Postituse foto: võistluse medalid (Ruth Vaar)

