Meeste sõudenelik jäi EMil esimesena medalita
Poolas Poznanis lõppesid täna Euroopa meistrivõistlused sõudmises, mis jätsid Eesti
paarisaerulise neljapaadi esimesena medalikohalt välja.
Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar
Taimsoo (Viljandi SK) jõudsid vahesõidust teise kohaga ﬁnaali, kus kohtusid Hollandi, Saksamaa,
Itaalia, Leedu ja Poolaga. Ideaalsetes ilmastikutingimustes – minimaalne tuul, soojapügalaid
12-13 kraadi – toimunud ﬁnaalis liikus valitsev maailma- ja Euroopa meister Holland kohe oma
teed ja võitis muljet avaldava tulemusega: 5.39,44 kirja saanud nelikule järgesid 5.43,88ga
eelmise aasta MMi pronks Itaalia ja kolm aastat tagasi maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel
kulla kindlustanud Leedu 5.47,51ga. Ehkki veel 1500 meetri peal oli Eesti neliku kaotus Leedule
alla sekundi, ei suutnud nad nende ﬁnišikiirendusega kaasa minna ja lõpetasid 5.49,39ga
neljandana. Viienda-kuuendana saabusid 5.52,61 kirja saanud Poola ja 5.55,85ga Rio
olümpiakuld Saksamaa.
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Millisena näeb tulemust kauaaegne eessõudja Taimsoo? “Kurb olla pole põhjust: üle pikkade
aastate sai tehtud üks korralik sõit. Muidugi julgesime mõlgutada medalimõtteidki,” rääkis
viljandlane ja hindas, et väike kripeldus hinges tegevat kasugi, sest tulevikuks peab ka midagi
jätma. Rio olümpiapronksi hinnangul tuleks kaaluda, kas Eesti nelik vajaks
kvaliﬁkatsioonivõistluse eel mõne teise tipptiimi – näiteks Leedu – abi: samal tasemel
sparringupartnerid aitaksid üksteist tõenäoliselt tõhusalt. “Trennis võid ju sõita kiirendusi
hommikul ja õhtul, aga ega sellega võistlusmomenti välja mängi,” tõdes eessõudja.
Neliku teenekaim, kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson võttis esitluse niisamuti
positiivselt kokku. “Üle pika aja saime sihiku paika. Taastusin väga hästi, sest jahedam kliima
soosis,” rääkis pärnakas, kes plaanib tipptasemel treenimist jätkata ja olümpiapääset jahtivasse

kvartetti koha lunastada.
Teine pärnakas Allar Rajagi sai kuhjaga enesekindlust. “Pidin endale kahte asja tõestama: et
suudame füüsiliselt poodiumi jalamile sõita ja et uus treeningplaan töötab. Tuletan meelde, et
siiani jäi ﬁnaaliuks meist kaugele,” rõõmustas Raja.
Paatkonna pesamuna Jüri-Mikk Udam tundis enda sõnutsi end vanameistrite kõrval
enesekindlalt. “Alul oli mõnus ärevus, millele vahesõidus lisandus põnevus: liikusime hästi, oli
selline mõnus närvipinge.” Kas nüüd, kus maitse kiirest minekust on suus, tahaks kindla peale
ka Tokyo-aastal nelikusse kuuluda? “Eks ma annan endast parima, et neljases koht
kindlustada,” avaldas Udam.
Eelmisel aastal Vana Maailma tiitlivõistlustel kaheksandana ja MMil 12 lõpetanud Eesti edenes
tänase etteastega tõhusalt Tokyo olümpiamängude kvaliﬁkatsiooni regati eel. Järele jäänud
kahele pääsmele läheb veidi enam kui poole aasta pärast lahti kõva jaht. Näiteks edestas Eesti
mullu eespool olnud, seni pääsmeta Ukrainat ja Venemaad ja oli niisamuti üle piletit ihkavatest
Austriast ja Moldovast. Olümpiale kindlustasid mullu koha Holland, Poola, Itaalia, Austraalia,
Saksamaa, Hiina, Norra ja Suurbritannia.
Hommikul võistles B-ﬁnaalis naiste paarisaeruline neljapaat rivistuses Annabel Aron, Elo Luik,
Liisu Mitt (kõik Pärnu SK) ja Grete Alttoa (SK Kalev). Sõidu võitis ja üldkokkuvõttes kindlustas
6.40,98ga seitsmenda koha Prantsusmaa, järgnesid Venemaa (6.41,52), Rumeenia (6.47,40) ja
Eesti (6.56,63). Meistikulla kindlustas Holland Saksamaa ja Poola ees.
Ühepaadil täiskasvanute suurvõistluse tuleristsed saanud Johann Poolak sõudis D-ﬁnaalis, kus oli
tšehhi Jakub Podrazili (7.04,31) ja leedulase Zygimantas Galisanskise (7.04,65) järel 7.07,17ga
kolmas, üldkokkuvõttes 23 atleedi seas 21. Poolakust tahapoole jäid Valgevene (7.10,27) ja
Ungari (7.10,61) atleedid. Euroopa meistritiitli tagas taanlane Sverri Nielsen poolaka Natan
Wegrzycki-Szymczyki ja norralase Kjetil Borchi ees.
Finišiprotokollid on saadaval siin.

