Kokkuvõte sisesõudmise sarjast
Märtsi algus pani sisesõudmise Eesti meistrivõistlustega punkti nii tänavusele sõudjate
saalihooajale kui ka neljast etapist koosnenud sõudeliidu organiseeritud sariüritusele.
Sõudesari startis 6000 meetri distantsi Eesti meistrivõistlustega Viljandis mullu
novembris, jätkus jõulukuul Pärnus peetud spordiselts Kalevi ja Pärnumaa
ühismeistrivõistlustega ning jõudis jaanuaris klassikalise Alfani. „I“-le panid aga punkti
2. märtsil Jüri spordihoones toimunud klassikalise 2000 meetri distantsi riigi
meistrivõistlused. Tulemuse kirjasaamiseks pidid osalejad kaasa tegema vähemalt kolm
etappi ning iga vastava jõuproovi resultaadi alusel jagati kohapunkte – mida vähem
punkte, seda parem tulemus.
Tüdrukute C-klassi (13-14aastased) arvestuses oli ülekaalukas liider Viljandi sõudeklubi
esindaja Gerli Endrekson, kes alla võidu ühtegi muud tulemust ei tunnistanud. Poiste
samas rühmas kogus kolme võistluse esikohad SAK Tartu noor spordilootus Kristho
Kaldmaa. Veidi vanemate, B-klassi arvestuses võidutsesid kaks esikohta pälvinud
narvalanna Uljana Safonova ning neli etappi võitnud Viljandi sõudeklubi liige Rainer
Oras. Konkurentsitihedas A-vanuserühmas viis neidude üldvõidu Pärnu Kalevisse Kadri
Vilbaste (kolm esikohta) ning noormeeste seas ei saanud mitte ühelgi etapil keegi vastu
viljandlasele Leo Muistele.
Ka alla 23aastaste vanusegrupis (U23) kujunes kohamuster ühetaoliseks, sest võitjad
võtsid kõik: naistest Liisu Mitt Pärnu sõudeklubist ning meeste rivaliteedis Nikita
Konstantinov Narva spordikoolist. Naiskergekaallaste (kuni 61,5 kg) arvestuses viis
üldvõidu Viljandisse Eve Sankovski (kolm esikohta) ning kergete meeste (kuni 75 kg)
pälvis võitjaau kahe võiduga lõpetanud TÜASK liige Karl August Ruusalepp. Meeste
absoluutkaalus näitas kolme võiduga võimu Pärnu kalevlane Allar Raja.
Teiste seas võtsid sarjast osa veteranid ning parasõudjadki. Naiste paraklassis valitses
kolme võiduga Pärnu sõudeklubi esindaja Birgit Näppi ning meeste erinevates
kategooriates kolme esikohaga Agor Tettermann Pärnu sõudeklubist ja neli võitu
kindlustanud Ergo Mets Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingust.
Naisveteranidest olid edukaimad Helen Tinkus (N30+, Pärnu SK Kalev kolm võitu), Tiina
Kapten (N40+, sõudespinning.ee, neli võitu), Tatjana Jaanson (N50+, Pärnu sõudeklubi,
kolm võitu). Meesveteranide konkurentsis kindlustasid esikoha Janar Rückenberg (N40+,
Väike-Maarja RSK, kolm võitu), Aivar Jürgenson (N50+, Kalevi Jalgrattakool, neli võitu),
Ants Einsalu (M60+, Väike-Maarja RSK, neli võitu) ning Enno Aoveer (M70+, VäikeMaarja RSK, neli võitu).
Punktiarvestus on leitav siit.

