Kolm paatkonda viiest lunastasid noorte EMil koha
poolﬁnaali
Serbias Belgradis toimuvatel alla 19aastaste Euroopa meistrivõistlustel olid täna kavas eel- ja
vahesõidud, kus selgusid pool- ja A-ﬁnalistid.
Ühepaadil ponnistav viljandlanna Helene Dimitrijev oli eelsõidus neljas ega pääsenud sel
põhjusel otse 12 parema sekka poolﬁnaali. Küll õnnestus treener Ruth Vaari hoolealusel
suurepäraselt õhtune vahesõit, mille ta võitis ajaga 8.40,56. Teiseks-kolmandaks platseerusid ja
niisamuti poolﬁnaali pääsesid venelanna Anastasiia Kucherenko ja Serbia esindaja Svetlana
Milosevic, ajad vastavalt 8.41,87 ja 8.49,01. Esimeses poolﬁnaalis kell 10 startiva eestlanna
vastased on Rumeenia, Poola, Ukraina, Portugali ja Serbia sõudjad, ﬁnaali pääseb kolm esimest.

Helene Dimitrijev koos treeneri Ruth Vaariga (Viljandi SK Facebook)
Tallinna noormees Artjom Holstõhh oli ühepaadil eelsõidus kolmas ja sai õhtupoolikul võimaluse
läbi vahesõidu taas ﬁnaalipääset lunastada. Eesti koondislasel jäi eesmärk täitmata, kuna ta oli
selles sõidus 8.08,77ga kuues. Finaali kvaliﬁtseerusid Rumeenia ja Moldova sportlased, ajad
7.47,47 ja 7.55,41. Holostõhh sõuab pühapäeval kell 12.24 algavas B-ﬁnaalis, kus selguvad
kohad seitse kuni 12 koos Armeenia, Küprose, Sloveenia, Bulgaaria ja Iisraeli esindajatega.
Paarisaeru kahepaadil käisid võistlustules narvalased Mihhail Netšajev ja Ignat Gontšarov, kes

olid avasõidus Kreeka (6.52,17) ja Šveitsi (6.53,23) järel 6.57,70ga kolmandad, mis jättis nad
vahesõitu uut võimalust kasutama. Seal oli noormehed kolmandat kohta 6.57,88ga lunastades
tasemel ja tagasid nii viimase poolﬁnaali pääsme. Narvalasi edestasid Ungari ja Sloveenia, ajad
6.52,50 ja 6.52,63. Eesti sõudjate osalusel poolﬁnaal on kavas homme kell 10.24, vastasteks
Sloveenia, Poola, Kreeka, Türgi ja Prantsusmaa. Õhtusesse medalisõitu liigub kolm kiiremat.
Heas hoos on Eesti poiste paarisaeruline neljapaatki: Karl Kristofer Orgse, Uku Siim Timmusk,
Hannes Lehemets ja Jaan Sander Klein olid avasõidus Leedu neliku (6.31,37) järel 6.32,83ga
teised ja pääsesid otse homme kell 10.42 startivasse poolﬁnaali, vastasteks Türgi, Venemaa,
Valgevene, Prantsusmaa ja Šveits. Finaalipääsme saavad kolm esimest.
Esimest korda võistluste ajaloos sinna lähetatud Eesti kaheksapaadi teekond sai lõpu avapäeval:
noormehed olid eelsõidus Tšehhi (6.08,87) ja Serbia (6.39,12) järel tulemusega 6.49,98
kolmandad ja jätkasid vahesõidus, kus olid viimasena ﬁnaali pääsenud Horvaatia (6.08,10) järel
viiendad (6.08,38). Kuna ﬁnaali pääses kuus, ent paatkondi oli seitse, B-ﬁnaali ei toimu.
Kogu võistlusega seotud info – tulemused, stardiprotokollid jmt – on siin.
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