Eesti sõudenelik astus eelsõidu võitmisega
olümpiaunistusele lähemale
Neljapaat astus eelsõidu võitmisega olümpiaunistusele lähemale
Täna algas Šveitsis Luzernis Tokyo olümpiamängude kvaliﬁkatsiooniregatt, mis annab viimase
võimaluse tõusva päikese maale ihaldatud jõuproovile sõita. Eesti neljapaat alustas eelsõidu
võitmisega veenvalt ja kindlustas koha pühapäeval toimuvas ﬁnaalis.
Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar
Taimsoo (Viljandi SK) ristasid piigid teises eelsõidus USA, Tšehhi ja Ukrainaga, et otsustada, kes
neist saab otse ﬁnaalsõitu. Stardist kõige kiiremini väljunud Ukraina paadinina polnud poolel
distantsil enam esimene, sest Eesti nelik oli selleks ajaks veenvalt juhtima asunud, kasvatades
edu lõpujooneks märkimisväärseks: võiduajaks saadi 5.59,06, eespool Ukrainast (6.08,25),
USAst (6.11,39) ja Tšehhist (6.15,97). Esimesest eelsõidust pääses kohe ﬁnaali 5.50,43 kirja
saanud Venemaa, kellele järgnesid Rumeenia 5.53,5, Prantsusmaa 5.56,77 ja Leedu 6.24,02ga.
Ehkki ﬁnaalid pidid esiti kavas olema esmaspäeval, toodi need halva ilmaprognoosi tõttu
pühapäevale. Õhtul toimunud vahesõidus tagasid kell 12 algavas ﬁnaalis koha Rumeenia,
Leedu, Tšehhi ja Prantsusmaa.

Eesti nelik treenis valikregati eel Zagrebis (FOTO: Robert Väli)
„Kavandasime hea taktikaga sõidu: peale 900 meetrit tegime kiiremad 30, seejärel otsa 20
tugevamat tõmmet. Ilmselt nägid konkurendid esimesel 1000 meetril ära, et meie vastu pole
võimalik saada ja neil ei tekkinud seejärel isu liiga palju pingutada, kuna uut võimalust lubav
vahesõit ootas ju ees,“ arvas neliku üks staažikamatest Allar Raja. Tema sõnutsi oli Eesti
kvartetil üksjagu raske, kui täisaurul enam pingutama ei pidanud. „Kui lased tempo alla ja jala
sirgeks, valgub lihas laktaati täis. See pole eriti mõnus tunne,“ avaldas Raja.

Paarisaeru kahepaadil startivad Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja Johann Poolak (SK Kalev)
olid eelsõidus 7.12,22ga viimased ja üritasid uuesti poolﬁnaalipääset hankida õhtul vahesõidus.
Eesmärk õnnestus täita raskusteta, sest 6.28,83 kirja saanud Norra järel ning 6.29,88ga
lõpetanud Tšehhi ees õnnestus 6.29,50ga ﬁnišeerida teisena. Poolﬁnaal on kavas laupäeval kell
10.10. Eesti paari vastasteks tulevad Belgia, Hispaania, Tšehhi, Serbia ja Tšiili. Finaal sõidetakse
samal päeval kell 12.40, sinna tagab mõlemast poolﬁnaalist koha esikolmik.
Kergekaaluliste meeste samas paadiklassis näitasid Elar Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK
Kalev) 6.46,61ga avasõidus neljandat tulemust. Kohe pääsesid poolﬁnaali Prantsusmaa
(6.27,04) ja Austraalia (6.28,98). Vahesõit, mille Eesti lõpetas viiendana, läbiti õhtupoolikul.
Finaali jõudsid Brasiilia, Venemaa ja Jaapan. Sellega sai Loodi – Koppeli teekond olümpiale lõpu.
Kõikides Eesti osalusega paadiklassides pääseb Tokyosse kaks esimest. Kogu võistlusega seotud
info leiab siin.

