Croatia Open: Anderson ja naissõudjad tõstavad pead
Eesti sõudekoondise kandidaadid alustasid kõrgetasemelise võistlusega Horvaatias hooaega.
Noorsõudjate algus on funktsionääride sõnul olnud paljulubav.
Croatia Open on pealinnas Zagrebis korraldatav rahvusvaheline regatt, mida Eesti sõudjad on
lähedal asuvas Skradinis tehtud veelaagri kulminatsiooniks ikka ja jälle plaanidesse võtnud.
Nüüdki on Jaruni kanalil 13-14. aprillil toimuv võistlus kasulikuks kondiprooviks. Avapäeva järel
konstateeris täiskasvanute koondise peatreener Matti Killing, et kokkuvõttes prevaleerivad
positiivsed noodid.
Olümpiamängudele pürgivaid meessõudjaid testiti esmalt ühepaatidel. Üllatuse pakkus koondise
kandidaatidest üks nooremaid, pärnakas Sten-Erik Anderson, kes sõudis ﬁnaalis kolmandaks.
Kõrgetasemelise ﬁnaali võitis Rio olümpia ühepaadi hõbe, horvaat Damir Martin (6.54,64).
Järgnesid Londoni OM-hõbe David Šain (7.11,19) samuti Horvaatiast ning napilt kolmandaks
platseerunud Anderson (7.12,35). Vanameister Tõnu Endrekson ﬁnišeerus viiendana (7.25,91)
ning Jüri-Mikk Udam kuuendana (7.39,88).

Meeste ühepaatide esikolmik: Šain, Martin ja Anderson (foto: Fred Killing)
Treener Killing hindas pärnaka sõitu kõrgelt ja arvas, et noormees on talvel teinud korraliku
arenguhüppe. „Anderson hakkab kindlust koguma ja töö kannab vilja. Start oli hea, kuid lõpus
jäi Šaini vastu kogemusest veidi puudu,“ märkis treener.
Endreksonile sai saatuslikuks 600 meetri peal takerdunud aeg, mis lõi rütmi sassi ega lubanud
väärilises tempos jätkata. Ka Udami minekut hindas Killing tagasihoidlikuks ning arvas, et
tallinlane on enamaks võimeline.

„Kuna Allar Raja, kellega pühapäeval koos kahepaati plaaniti sõita, haigestus, saab Udam uuesti
ühesel võistelda. Jämsägi pidi avapäeva tervisehäda tõttu vahele jätma, aga on tahtmist täis
kahesel Andersoniga lahingusse minna,“ rääkis Matti Killing järgmise päeva plaanidest.
Eesti sõudenaised tõstavad pead
Eriti edukaks kujunes naiste ühepaatide ﬁnaalsõit, kus esimesed neli kohta hõivasid eestlannad.
Kuldmedali võitis Greta Jaanson (7.50,46), järgnesid Grete Alttoa (7.56,82), Liisu Mitt (8.01,25)
ja Kärolyn Mäesaar (8.12,38). Noorte arvestuses võistelnud Annabel Aron Sloveenia (8.11,90) ja
Austria (8.15,49) sõudjate järel resultaadiga 8.19,87 kolmandaks.

Naissõudjad poseerivad medalitega (foto: Roman Lutoškin)
Väga hästi liikus Tallinna noormees Uku Siim Timmusk, võites noorte ühepaadil 7.24,05ga
hõbeda. Kuld läks koduvetel võistlevale horvaat Dušan Stefanovićile (7.21,06) ning pronks
sloveen Jerman Urbanile (7.24,21).
„Me pole aastaid avavõistlusel nii head olnud. Näha on naiste arenguhüpet ja siin nähtu annab
kõvasti lootust,“ resümeeris Killing.
Võistlused jätkuvad pühapäeval peamiselt suuremate paatidega. Võistluse tulemused on
leitavad korraldaja veebilehel.

