Merevaigust Aer: kokkuvõte
Sõudehooaja sümboolse selgroo murdumist tähistava Merevaigust Aeru regatti Leedus külastas
ligi poolsada Eesti sõudjat. Kodumaale toodi nii kulda kui karda ning saadi ohtralt mõtteainet.
Trakais Gavle järvel toimuv rahvusvaheline jõuproov on aastate jooksul saanud üheks neist
klassikutest, mida väisavad lähiriikide parimad. Leedulaste jaoks on aga tegemist tavapäraselt
kohaga, kus sisemises konkurentsis hakkavad selguma tiitlivõistlustele lähetatavad koosseisud.
Eesti sõudmise asjaosalised on neil ja teistelgi põhjustel saanud kodule lähedal tugevas
konkurentsis seetõttu pingutada. Tänavune regatt peeti 28.-30. juunini ning erinevas vanuses
koondise kandidaadid selgitasid, kas talvisel tööl on olnud positiivset mõju. Täiskasvanute
koondises käib peamiselt mäng meeste ja neljapaadi ümber. Peatreener Matti Killingu plaan
nägi ette, et võistluse esimene osa läbitakse kahepaatidel ning seejärel moodustavad kaks
kangemat neljapaadi. Kui Euroopa meistrivõistlustel sõudis Kaspar Taimsoo, Tõnu Endreksoni
ning Sten-Erik Andersoni kõrval neljapaadis tallinlane Jüri-Mikk Udam, siis nüüd suunati Tallinna
noormees Kaur Kuslapi kaaslaseks kahepaati ning sealt omakorda toodi kvartetti Rio
pronksmedalist Allar Raja. Kuigi Udam ja Kuslap sõitsid eelsõitude kolmanda aja, polnud neil
kohaga õnne, mistõttu jäid medalisõidust välja B ﬁnaali. A ﬁnaalis olid parimad eestlased
Endrekson ja Kuslap (6.19,14), kõik poodiumikohad aga jagasid Leedu erinevad koosseisud
(Võitsid Nemeravicius ja Ritter 6.10,78ga – V.M.). Algselt ﬁnaalis koos startima pidanud Taimsoo
ja Raja jäid viimase terviseprobleemi tõttu veelt eemale, et kosuda järgmise päeva nelikute
jõuprooviks. Mõnevõrra üllatuslikult pääsesid ﬁnaali ka U23 MM-ile pääsme taganud Mikhail
Kushteyn (Narva) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), olles ajaga 6.24,23 viiendad. Pühapäeval
neljapaatide ﬁnaalis sõudnud eestlaste kõrgesse mängu sekkusid aga tavatult Trakai sümboliks
saanud luiged. Rajale ette ujunud linnud peatasid kahele Leedu alusele kõva konkurentsi
pakkunud eestlased ca 150 meetrit enne ﬁnišijoont, peale mida ei jäänud muud üle, kui vaikselt
lõpuni logistada. Finaali võitis stardi eelgi tugevamaks peetud Leedu nelik Galisanskis, Jancionis,
Mascinskas ja Adomavicius 5.48,1. Järgnes teine Leedu kvartett 5.49,42 ja kolmandana Eesti
(6.01,57).

Mikhail Kushteyn (vasakul) ja Johann Poolak said U23 MM-i eel ohtralt kogemusi (foto: Roman
Lutoškin)
„Liikusime aja 5.50 suunas, Leedu meestel kanna peal. Luikede peale sattumine on tõeline
ebaõnn, aga mis teha, ikka juhtub. Sõit näitas, et liikusime hästi,“ hindas Killing hoolealuste
esitlust. Udam ja Kuslapki said kiitust, sest on juhendaja arvates hästi liikuma saanud. „Miks
mitte minna nende meestega Linzi olümpiapääset rihtima? Arvan, et B ﬁnaali teine pool on
täiesti võimalik.“ Killingu sõnul kavatsetaksegi juuli keskel Rotterdamis toimuvale kolmandale
maailmakarikasarja etapile minna samades koosseisudes. „MM on tubli kahe kuu kaugusel ning
veel on aega paremaks saada.“ MM-koondis ametlikult kinnitatud ei ole ning vastavasisulise
ettepaneku teeb alaliidu juhatusele spordikomisjon.
Paarisaeru kahepaatide pühapäevane ﬁnaalsõit kujunes eestlaste peoks, sest sini-must-valged
hõivasid kõik poodiumikohad: 1. Jüri-Mikk Udam ja Kaur Kuslap, 6.23,28; 2. Johann Poolak ja
Mikhail Kushteyn, 6.30,72; 3. Mark-Theodor Jalakas ja Leo Muiste, 6.45,16.

Hästi liikusid roolijata kahepaadil Pärnu sõudeklubi kasvandikud Martin Rahuoja ja Margus
Kodasma, sest võitsid 6.54,07ga Leedu (6.33,57) ja Ukraina (6.50,06) paaride järel pronksi. U23
MM-normi püüdnud pärnulannad Greta Jaanson ja Grete Alttoa jäid sajandikemängus mudelajale
küll napilt alla, kuid näitasid noorsõudjaid kureeriva Roman Lutoškini sõnul soliidset minekut. Kui
esimesel päeval võitsid Jaanson ja Alttoa 7.05,95ga tugeva Leedu esinduse (7.05,98) ja Liisu
Mitti ning Kärolyn Mäesaare (7.14,67) ees, siis teisel päeval jäädi kahe Leedu duo järel
7.13,20ga kolmandaks. Võit kuulus ennustatult Viktorija Senkutele ja Milda Valciukaitele
(7.00,85), teiseks platseerus 7.11,83ga avapäeval eestlannadele alla jäänud Leedu paar. Naiste
roolijata kahepaadil võitsid 7.44,09ga SAK Tartu sõudjad Kristel Tohu ja Marliis Reinkort. Neile
järgnesid lätlannad (7.54,42) ning kolmandana teine Eesti koosseis Annika Nõmmik-Helen Kure
(8.15,57). Lisaks näitasid Tohu ja Reinkort medalitaset võistluste esimeses pooleski, sest olid
kahe Leedu esinduse järel (ajad vastavalt 7.21,16 ja 7.27,38) kolmandad (7.37,31). Trakais said
sõna ka U23 MMist mõtteid mõlgutavad kergekaalusõudjad. Kuigi lõppkohad pakkusid ohtralt
rõõmu, jäid tulemused oluliselt mudelaegadele alla. Omavahelises paremuses klaarisid tartlased
Elar Loot ja Karl August Ruusalepp sotid selgeks pärnakate Ander Koppeli ja Martin Kaljustega.
Esimesel päeval olid tartlased Poola duo (6.37,56) järel teised (6.37,9) ning Pärnu tiim kolmas
(6.43,98). Teisel päeval jagati vastavalt esimest (6.37,09) ja teist (6.40,29) kohta ning kolmaski
poodiumiaste kuulus Eestile – narvalased Nikita Gorlov ja Mihhail Netšajev ﬁnišeerisid
6.55,85ga. Kermo Randmäe oli kergekaalu ühepaadil 7.20,71ga Gorlovi (7.24,91) ees esimene,
neile järgnes Venemaa esindaja (7.25,85).
Septembris Ungaris toimuvateks omaealiste tiitlivõistlusteks valmistuvad sõudeveteranidki
kastsid Leedus aerud vette. Pärnu sõudeklubi liikmed Maarja Lühiste ja Katri Aron olid
paarisaeru kahepaadil teised ning Pärnu sõudetreenerid Tatjana Jaanson, Ulvi Lutoškin, Rita
Maier ja Ingrid Võsu platseerusid üksikaerulise neljapaadil samuti teiseks.
Merevaigust Aeru tulemused on leitavad siit.

