Croatia Open: medalisadu jätkus teiselgi päeval
Horvaatia pealinnas Zagrebis toimunud Croatia Openi teine võistluspäev tõi taas meeldivaid
uudiseid ning andis kinnitust, et noor naissõudjate põlvkond on teinud tubli arenguhüppe.
Kahepäevase võistluse teise vaatuse programmi kuulusid suuremate paatkondade eel- ja
ﬁnaalsõidud. Kui laupäev tõi mitmeid meeldivaid uudiseid poodiumikohtade näol, näitas teinegi
päev, et Eesti sõudenoortes on uut sisu. Jaruni kanali ääres kõiki sõite jälginud täiskasvanute
koondise peatreener Matti Killing hindas taas kõrgelt U23 vanuseklassi tüdrukute etteasteid: sel
korral oli põhjust kiita paariseru kahepaatide ﬁnaalis osalejaid, sest väikeste vahedega hõivati
kaks kõrgemat poodiumiastet. Kuldmedal läks tulemusega 7.18,32 Greta Jaansoni ja Grete
Alttoa duole. Üsna napilt jäid 7.21,59ga teiseks Liisu Mitt ja Kärolyn Mäesaar ning kolmas oli
kohalike tütarlaste esindus (7.23,01).

Mäesaar, Mitt, Jaanson ja Alttoa sini-must-valgega poseerimas (Roman Lutoškin)
„Eeldasin, et Jaanson ja Alttoa selle sõidu võidavad, aga et teine meie paar neile sedavõrd
kuklasse hingas, oli mulle üllatuseks. Praegune võistlus näitas, et mõlemad duod on tugeval
tasemel ja pole välistatud, et mõnel võistlusel võiks neid paarisaeru neljapaadis proovida,“
spekuleeris Killing.
Juunioride klassis sõudvad Annabel Aron ja Helene Dmitrijev olid paarisaeru kahepaatide
ﬁnaalsõidus 7.42,09ga neljandad, jäädes võitjaks tulnud Horvaatia sõudjatele alla veidi alla kuue
sekundi (7.36,7). Noormeeste paarisaeru kahepaatide klassis platseerusid Uku Siim Timmusk ja
Mark Theodor Jalakas samuti neljandaks (6.49,33), kaotades horvaatidest võitjapaarile ligi viie

sekundiga (6.49,33).
Meeste kergekaalu paarisaeruduode rivistuses said Elar Loot ja Karl August Ruusalepp
6.50,82ga hõbeda ning Ander Koppel ja Martin Kaljuste olid neljandad (6.56,08). Sõidu võitis
Sloveenia koosseis resultaadiga 6.43,75.
Meeste paarisaeru kahepaatidel pidid Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo ﬁniši eel
liidripositsioonilt taanduma ning lõpetasid teisel kohal (6.33,80). Võitis Slovakkia esindus Peter
Zelinka – Marek Režnak (6.30,15). Mikhail Kushteyn ja Johann Poolak olid neljandad (6.39,47)
ning Bertty Nurm ja Nikita Konstantinov kuuendad (6.55,03). Andrei Jämsä ja Sten-Erik Anderson
pidid leppima B ﬁnaaliga, mille küll võitsid, tagades enestele üldkokkuvõttes seitsmenda koha.

Taimsoo ja Endrekson on ﬁnaalis startinud (Fred Killing)
Rainer Oras ja Arved Rauba pingutasid noormeeste roolijata kahepaatide ﬁnaalis, kus jäid
7.27,80ga neljandaks. Kuldmedali võitsid türklased 7.10,28ga.
Kui noorsõudjad pöörduvad koju tagasi, siis täiskasvanute koondise kandidaadid jäävad
nädalaks Zagrebisse kanalile harjutama.

