Merevaigust Aer: paljud Eesti paatkonnad võistlevad
ﬁnaalsõitudes
Leedu rahvusvaheliselt tunnustatud sõudmise Mekas Trakais startis reedel, 28. juunil
Merevaigust Aeru sõuderegatt, kust võtab osa arvestatav hulk Eestigi sõudjaidki.
Kolmepäevase jõuproovi avang oli konkurentsitihedate eelsõitude päralt. Ent leidus hõredama
rivaliteediga paadiklasse, kus võisteldi pelgalt ﬁnaalpäeva radade peale. Võistluspaigas viibiva
noortekoondiste projektijuhi Roman Lutoškini sõnul valitsesid reedel Gavle järvel väga tuulised
olud, mistõttu terad eraldati sõkaldest – ﬁnaali jõudsid need, kes rasketes oludes tehnikat
valdavad, ent loosiõnnelgi olevat Lutoškini sõnul oma osa olnud. „Kuigi noored püüavad
tiitlivõistlustele kvaliﬁtseerimiseks mudelaegu sõuda, anname endale aru, et ilmastik mängib
olulist rolli. Oli neid, kes said kõrge laine ja tugeva taganttuulega hästi hakkama ning neidki, kes
põrusid ja vajavad just selliseid kogemusi. Üldiselt ei saa avapäeval noortega päris rahule jääda
ning midagi täpsemalt on võimalik öelda peale ﬁnaalsõite,“ arvas Lutoškin.
Finaalsõidust leiab koguni kolm Eesti meeste ja naiste kahepaati
Sirvides teise võistluspäeva stardiprotokolle leiab medalisõitudest päris palju Eesti noorte ja
täiskasvanute koosseise. Naiste ühepaatide ﬁnaalsõidus näeb lisaks Leedu ja Läti sõudjatele
kahte eestlannat – koha medalinõudlejate sekka võitlesid välja nii Viljandi esindaja Helene
Dimitrijev, kui narvalanna Uljana Borodatšova. Meeste roolijata kaheste ﬁnaali pürgisid Pärnu
sõudeklubi liikmed Margus Kodasma ja Martin Rahuoja. Erilist põnevust peaks Eesti
spordisõpradele hakkama aga pakkuma meeste paarisaeru kahepaatide ﬁnaalsõit, kus lisaks
Leedu staaridele panevad paadid joonele nii Tõnu Endrekson ja Sten-Erik Anderson, Allar Raja
ning Kaspar Taimsoo, aga ka mõnevõrra üllatuslikult ﬁnaalsõitu jõudnud noored U23 klassi
sõudjad Mikhail Kushteyn ning Johann Poolak. Finaali stardinimekirjast ei leia paraku koondisse
pürgivaid Jüri-Mikk Udamit ja Kaur Kuslapit, kes vaatamata päeva kolmandale ajale jäid kohaga
ﬁnaalist välja ja sõuavad B ﬁnaalis positsioonidele 7 kuni 12.
Head sõitu näitas kergekaalu ühepaadil tartlanna Karmen Alnek ning stardib ﬁnaalis mitme
Poola ja Leedu ning Moldova sõudja vastu. Meeste kergekaalu ühepaatide ﬁnaalis esindavad
Eestit nii Viljandi noormees Kermo Randmäe kui Narva sõudja Nikita Gorlov. Nii nagu meeste
paarisaeruduodegi puhul, esindab Eestit naiste samas paadirühmas kolm võistkonda:
ﬁnaalikoha tagasid Grete Alttoa ja Greta Jaanson, Kadri Vilbaste ning Jane-Riin Nõmmsalu ja
Kärolyn Mäesaar ning Liisu Mitt. Meeste paarisaeru neljapaatide medalisõitu jõudis kaks Eesti
kvartetti – SAK Tartu rivistuses Martin Siiman, Mart Veri, Markus Uibo ja Ken-Markus Üle ning
Pärnu sõudeklubi nelik koosseisus Jasper Pruuli, Kristofer Mäeots, Rasmus Jõesaar ja Jako Martin
Merimaa.
Avapäeva tulemused asuvad siin ning laupäevaste ﬁnaalsõitude nimekirjad siin. Samal
nädalavahetusel peetakse Trakais ka veteranide sprindivõistlus World Masters Sprint, kust
võtavad osa mitmed Eesti seeniorsõudjadki.

