MM: Kuslapi ja Endreksoni aeg päeva kaheksas
Pühapäeval, 9. septembril startisid Lõuna-Bulgaarias asuvas Plovdivis sõudmise
maailmameistrivõistlused. Kaur Kuslap ja Tõnu Endrekson näitasid paarisaeru kahepaadil päeva
kaheksandat aega.
Mitmekordne olümpiamees Endrekson ning vanameistri kõrval veel üsna nooruke Kuslap
otsustasid kahepaadi kasuks olukorras, kus alatine sõudekoondise lipulaev, paarisaeru neljapaat
pidi tagasihoidlike tulemuste tõttu hooaja katki jätma. Treeningud Viljandis ja Pärnus näitasid, et
uus kooslus võiks tiitlivõistlustel startida küll ning nii seadsid pärnakas ja viljandlane eesmärgi
23 paatkonna seas võistlustulle minna.

Kuslap ja Endrekson eelsõidus (foto: Fred Killing)
Teises eelsõidus startinud Eesti paar küll sõitu ei võitnud ning koheselt poolﬁnaali ei
kvaliﬁtseerinud, ent näitas ometigi sisukat sõitu. Sõidu võitsid ajaga 6.08,18 hollandlased Keijser
ja van Sprang, neile järgnesid napilt mullune MM-ﬁnaali kuues koht, prantslased BoucheronAndrodias (6.08,43) ning eelsõitude peale kaheksanda tulemuse saanud Endrekson ja Kuslap
(6.13,37). Eelmise aasta hõbemedalistid, poolakad Zietarski ning Biskup jäeti hoopis neljandaks
(6.21,43), Venemaa oli viies (6.29,65) ja Tai esindus kuues (6.43,38).
Esimesest eelsõidust liikusid koheselt poolﬁnaali mullused kuldmedalivõitjad Uus-Meremaalt,
Storey ning Harris (6.02,23), kolmandast britid Groom ja Beaumont (6.10,07) ning neljandast
sakslased Piontek ja Hartig (6.05,34).

Nüüd on Eesti meeskonnal kaks vaba päeva ning vahesõitu tullakse kolmapäeva, 12. septembri
pealelõunal. Vahesõite on kavas neli ning igast kaks paremat jõuavad 12 poolﬁnalisti sekka.
Veel ei ole teada, millised riigid tulevad Eesti meeste vastasteks.
Eelmise võistlushooaja tervisemurede pärast vahele jätma pidanud Andrei Jämsä on
tippkarusellil tagasi ning võistleb Plovdivis vormi realiseerimiseks ühepaadil. Valiksõel 32 riigi
võistleja seas on tihe ning pühapäeval alanud eelsõitudega (6) alustati 24 veerandﬁnalisti
selgitamisega. Teiste seas oli pärnakal Jämsäl au omas eelsõidus startida koos mulluse MM-i
viienda koha mehe, uusmeremaallase Robert Mansoniga, kes esimese eelsõidu võitiski
(6.53,68). Monaco koondislane Antognelli platseerus teiseks (6.55,33) ning soomlane Ven
kolmandaks (6.58,11). Nemad kolmekesi said tasuks veerandﬁnaali pääsme. Viiendana ajaga
7.22,90) ﬁnišeerunud Jämsä vandus veel alla prantslasele Romuald’le (7.02,43), ent edestas
eksootilisele Aafrika riigi Benini atleeti (7.26,65).

Andrei Jämsä stiilinäide Plovdivis (foto: Fred Killing)
Siiski säilitab Jämsä võimalused edasipääsuks, sest esmaspäeval, 10. septembril kohtub ta kell
12.09 teises vahesõidus Tai, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Rootsi sõudjatega. 24 hulka
kvaliﬁtseerub kaks kiiremat. Juhul kui Eesti koondislane peaks ebaõnnestuma, ootab teda E/F
poolﬁnaal, mis selgitab, kes langeb MM-i kõige nõrgemasse sõitu.

