Noored asusid võistlema koondisse pääsemise nimel
Läinud nädalavahetusel kogunes noorte sõudeparemik Viljandisse, kus astuti võistlustulle
noorte- ja alla 23aastaste koondisse valituks saamise nimel. Delegatsioonid kinnitatakse veidi
hiljem, ent pilt sai asjaosaliste hinnangul juba avavaatuse põhjal selgemaks.
Avapäeval võeti mõõtu väikestel paatidel, pühapäeval kandus atleetide kombineerimiseks
raskuskese osaliselt neljapaatidelegi. Tüdrukute ühepaadil näitas parimat minekut alles
14aastane Kaisa Olesk (SAK Tartu), kes edestas ajaga 9.17 Jane-Riin Nõmmsalut (SK Kalev, aeg
9.26,9) ja Viljandi esindajat Gerli Endreksoni (9.29,1). Alla 23aastaste neidude samas
paadiklassis ei leidunud vastast nädal tagasi Eesti karikavõitjaks kroonitud Greta Jaansonile
(Pärnu SK), kes sai ajaks 8.27,1. Järgnesid Annabel Aron (Pärnu SK) ja Helene Dimitrijev (Viljandi
SK), ajad vastavalt 8.34,9 ja 8.36,7. Poiste ühepaadi ﬁnaalsõidust kujunes põnevusetendus:
Kaarel Kiiver (TÜASK) sai kirja 7.55,2, edestades vaid kahe kümnendikuga Rainer Orast (Viljandi
SK). Kolmandana 7.57,7ga ﬁnišeeris Karl Kristofer Orgse (Tallinna SK). Alla 23aastaste
rivaliteedis võidutses 7.25,6ga narvalane Mikhail Kushteyn, eespool Elar Loodist (SAK Tartu,
7.33,4) ja Rein Mudast (SAK Tartu, 7.37,7).
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Teisi võitjaid:
Meeste roolijata kahepaat (U23): 1. Hugo Mengel, Arved Rauba (Viljandi SK, 7.35,2 esimesel,

7.22,9 teisel päeval).
Tüdrukute paarisaeru kahepaat: 1. Gerli Endrekson, Sigrid Luts (Viljandi SK/SAK Tartu, 8.05,2).
Naiste paarisaeru kahepaat (U23): 1. Annabel Aron, Helene Dimitrjev (Pärnu SK/Helene
Dimitrijev, 7.48).
Poiste paarisaeru kahepaat: 1. Karl Kristofer Orgse, Artjom Holostõhh (Tallinna SK, 7.00,3).
Meeste paarisaeru kahepaat (U23): 1. Mihhail Netšajev, Ignat Goncharov (Narva SK Energia,
6.56,3).
Protokolliga saab tutvuda siin.
Milliseks hindab noorte perspektiivi sõudeliidu spordikomisjoni juhtiv Tanel Kliiman?
„Alla 23aastaste seas on pilt selgem: praegu saame rääkida veel kinnitamata koondisest, ent
kaalumisel on Jaansoni, Kushteyni ja kergekaallase Loodi lähetamine ühepaadil ning
paarisaerulise neljapaadi mehitamine Goncharovi, Timmuski, Muda ja Netšajeviga,“ rääkis
Kliiman, kelle sõnutsi tehakse lõplik otsus Merevaigust Aeru regati tulemuste põhjal juuni lõpus.
„Veel kaalume, kas lubada võistlema tüdrukute paarisaeruline kahe- või neljapaat,“ lisas
komisjoni esimees.
Alla 19aastaste tüdrukute taset hindab asjaosaline vastuoluliseks. „Hea on see, et meil on
mitmeid väga noori tegijaid, kes sõuavad oma vanuse kohta väga hästi, halb see, et vanemad
tüdrukud ei liigu piisavalt kiiresti. Tiitlivõistlustele pääsemiseks peaksid nad järele jäänud
lühikese ajaga tegema tugeva arenguhüppe,“ hindas Kliiman, kes tõi vastukaaluks
tulevikutegijatena esile verinoorte Oleski, Endreksoni ja Lutsu ladusa sõidu.
Poiste seis olevat komisjoni juhi arvates lubavam, sest nende tase on ühtlasem: see andvat
võimaluse suuremaid paatkondigi moodustada. „Kenasti liiguvad Orgse ja Holostõhh kahepaadil,
head minekut on näidanud Üle, Oras, Kiiver ja Uibo paarisaerukvartetil. Loodame, et noored
näitavad enne tiitlivõistlusi piisavalt kiirust, et spordikomisjonil oleks alust teha positiivne
otsus,“ ütles Kliiman.
U23 MM toimub 7.-11. juulini Tšehhis Racices, sama eaklassi EM on 4.-5. septembrini kavas
Poolas Kruszwicas. Alla 19aastased võitlevad medalite nimel 11.-15. augustini Bulgaarias
Plovdivis peetaval MMil, EM on kavas 9.-10. oktoobrini Saksamaal Münchenis.

