Noorsõudjad koguvad Horvaatia fjordide vahel
veekilomeetreid
Horvaatias viibiv rohkearvuline noorsõudjate seltskond laob soojades oludes veekilomeetreid
läbides eeloleva hooaja tiitlivõistluseks põhja ning elab ühtehoidvalt laagrielu.
Horvaatia fjordide vahel asuvas mägikülas Skradinis kuuleb neil päevil sageli eesti keelt, sest
Eesti sõudekoondisse kandideerivad kümned noored teevad algavat võistlushooaega silmas
pidades innukalt tööd. Kohal on pea kõikide sõudeklubide esindajad – mitukümmend
tulevikulootust ning lisaks laagripaigas viibivad treenerid Ruth Vaar, Tatjana Jaanson, Priit Purge,
Aleksei Lipintsov ning Roman Lutoškin.
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Noortekoondiste projektijuhi Lutoškini sõnul tehakse tööd ühiste eesmärkide nimel – panna
kokku parimatest parimad paatkonnad, et Eesti oleks eesootavatel tiitlivõistlustel edukalt
esindatud. „Mudelaegade väljasõitmisega on tänavu küllaltki kiire, sest mõlemad noorte
suurvõistlused toimuvad teises maailma otsas – noorte MM on juuli lõpus USAs ning U23
vanuserühm stardib augusti alguses Jaapanis,“ rääkis Lutoškin.
Skradinis pandi aerud vette 25. märtsil ning laagrielu plaanitakse elada kuni Croatia Open-i
rahvusvahelise jõuproovini. „Riigi pealinnas Zagrebris toimuvad 13.-14. märtsini tugevad
võistlused ning siis saame näha, kes ja kuidas edenenud on. Esimese testvõistluse sõitsime

mõned päevad tagasi ning asusime paatkondi moodustama,“ avaldas treener.
3. aprillil ühepaatidel sõidetud 3700 meetri distantsi valitsesid U23 vanuserühmas Greta
Jaanson ja Mikhail Kushteyn ning noorte seas (kuni 18aastased k.a) Irena Budanova ja Rein
Muda. U23 vanuserühma kergekaallaste seas võidutses Elar Loot.
Lutoškini sõnul komplekteeritakse esimesel võistlusel startivad koosseisud selliselt, et testsõidus
aegade põhjal kiireimad istuvad paarisaeru kahepaatidesse. „Näiteks Greta Jaanson istub kokku
võistluse teise, Grete Alttoaga ning poiste võistluse liidri Rein Mudaga liitub teine mees, Jaan
Sander Klein,“ valgustas treener.
Samuti istuvad kokku Irena Budanova ja Liisa-Marie Lääne, Mikhail Kushteyn ning Johann Poolak
ja kergekaalusõudjad Elar Loot ning Karl August Ruusalepp. Nii toimitakse ka madalamaid kohti
saanute puhul – kolmas liitub neljandaga jne.
Lutoškin rõhutas, et Horvaatias laagris viibivad noored on esmalt koondise kandidaadid ning
pole välistatud, et ka mõni Eestis viibiv noorsõudja ei võiks koondisse pääseda.
„Noortekoondiste katsevõistlused toimuvad mai alguses Viljandis ja seal selgub tõde. Sealt kolm
nädalat edasi on juba Essenis toimuv noorte EM, kuhu plaanime tugeva koondise lähetada,“
teavitas Lutoškin.
Juhendaja sõnul töötab erinevate sõudeklubide baasilt Skradinisse koondunud noorsõudjate
kogukond ühiste eesmärkide nimel. „Aastaid tagasi võis olla aeg, kus iga klubi ajas natuke
rohkem enda asja, täna aga näen, et kõik töötab kui üks tiim eesmärgiga võimalikult tugevad
paatkonnad kokku panna,“ hindas noorsõudjate käekäigu eest vastutav projektijuht.
Testvõistluse tulemusi on võimalik näha siin. Pildivalik on leitav nii Viljandi kui Pärnu sõudeklubi
Facebookis. Lisaks noortele viibivad Skradinis täiskasvanute koondise kandidaadidki. Nemadki
plaanivad avastarti Zagrebis.

