Eesti noored tegid U19 EMil Vareses sõitudega algust
Täna algasid Põhja-Itaalias Vareses kaks päeva kestvad alla 19aastaste Euroopa
meistrivõistlused, kus Eestit esindab kolm paatkonda.
Noormeeste ühepaadil esindab koondist tallinlane, Aleksei Lipintsovi õpilane Christopher Hein,
kes oli teises eelsõidus ajaga 7.23,66 kolmas, jõudes sellega viimasena 12 parema sekka,
pühavasesse poolﬁnaali. Eestlase osalusel sõidu võitis prantslane Pierre Molins 7.06,77ga, Heina
ette platseerus ka 7.18,41 kirja saanud Taani sõudja August Wisholm. Viimasena lõpetas
vahesõitu kukkunud Moldova esindaja.

Hein juhendaja Lipintsoviga võistluspaigas (FOTO: Fred Killing)
Poolﬁnaal on kavas Eesti aja järgi homme kell 10.30. Heina vastasteks tulevad Itaalia, Belgia,
Suurbritannia, Prantsusmaa ja Ungari atleedid. Kui tallinlane suudab sõuda vähemalt
kolmandaks, osaleb ta õhtupoolikul ﬁnaalis, kui jääb tahapoole, saab tema osaks kohad 7-12
jaotav B-ﬁnaal.
Eesti on Vareses esindatud kahe paarisaeru neljapaadigagi. Tüdrukute kvarteti moodustavad
SAK Tartu liikmed Sigrid Luts ja Kaisa Olesk, Doris Meinbek ja Gerli Endrekson on Viljandi klubi
esindajad. Nemad olid eelsõidus ainsana koheselt ﬁnaali pääsenud Rumeenia (6.34,76), Poola
(6.39,07), Šveitsi (6.40,23) ja Tšehhi (6.46,27) järel 6.56,70ga viiendad, viimasena järgnemas
Kreeka (7.02,96).
Uuesti püüdsid eestlannad ﬁnaalikohta õhtupoolikul peetud vahesõidust, ent olid seal 6.53,81ga

neljandad, tasuks koht B-ﬁnaalis. Lisaks Eestile pidi väikese ﬁnaaliga leppima 6.49,74 kirja
saanud Ungari, kaks esimest – Poola (6.42) ja Kreeka (6.45,98) – kindlustasid koha medalisõidus.
Märgiliseks võib pidada leedulannade kaotust Eesti nelikule, sest selle tugeva sõuderiigi
esindajad leppisid 6.54,78ga viienda kohaga.
Eesti osalusel B-ﬁnaal on kavas kell 13.06, kus Ruth Vaari juhendatava satsi vastu astuvad lisaks
Leedule Taani, Ungari, Itaalia ja Ukraina.
„Hein ja tütarlaste nelik lati alt läbi ei läinud. Tüdrukud näitasid vahesõidus märksa
enesekindlamat sõitu, kui nad suutsid avaringis,“ rääkis võistluspaigas viibib sõudeliidu
järelkasvukoondiste peatreener Matti Killing.
Tema sõnutsi valitsevad võistluspaigas kuumad olud, mistõttu sportlased tunnetavad järvevett
märksa teistmoodi, kui kodus. „Vesi on siin palju-palju soojem, muutes ka paadi ehk takistuse
hõõrdetingimusi. Noored ütlesid, et kuidagi kerge on tõmmata, ja see tunne erinevat oluliselt,“
seletas koondise pealik.

Tütarlaste nelik (FOTO: Fred Killing)
Lisaks õrnema sugupoole nelikule teeb meistrivõistlustel kaasa poistegi paatkond, kuhu
kuuluvad Aleksei Nikitin (Narva SK Energia), Karl-Joosep Raudkivi (Pärnu SK), Roobert Harjus
(Pärnu SK Kalev) ja Daniil Svetlanov (Narva SK Energia). Noored olid avasõidus viiendana
viimased, saades ajaks 6.34,25. Nii Eesti, kui neljandana ﬁnišeerinud Horvaatia (6.07,78)
kukkusid vahesõitu. Poolﬁnaali liikusid Tšehhi (5.53,49), Kreeka (5.54,17) ja Poola (6.03,02).

Õhtul peetud vahesõidus ei suutnud Eesti noored taset tõsta, kuna viimased oldi sealgi
(6.25,04). Selline koht tähendas kukkumist nõrgimasse – C-ﬁnaali –, kus Eesti ja täna
sinimustvalgeid edestanud Rumeenia vahel lähevad jaotamisele kohad 13 ja 14. See sõit on
kavas kell 11.10.
Vahesõidu võitis Bulgaaria (6.03,70), järgnesid Prantsusmaa (6.06,19) ja Horvaatia (6.07,70).
„Poisid läksid lati alt läbi, eks selles mängisid oma osa mitme mehe haigusedki – kui
treeningumaht selle arvelt kannatab, annabki kõik sellised tulemused,“ hindas Killing, kes pidas
ohumärgiks, et parimad olid enam kui poole minuti kaugusel. „Poisid olid isegi päris nördinud,
kui nad vee pealt saabusid,“ rääkis juhendaja.
Jõuproovi tulemused ja muu info leiab siin. Otseülekannet pühapäeval toimuvatest sõitudes
näeb World Rowing’u YouTube’i kanalil.

