Noorsõudjad valavad vundamenti ja ihkavad koondisse
Kuigi kevade ja uue sõudehooaja saabumiseni on veel kuid, valavad sõudenoored ohtralt higi.
Pehme ja olematu lumega talve kiuste naaseti mõned päevad tagasi nädalasest suusalaagrist
Jõulumäel. Noortel on, mille nimel pingutada, sest sõudeliidu plaanid näevad ette parimate
lähetamist mitmetele tiitlivõistlustele.
Kutse Jõulumäele said võistluste ja testitulemuste põhjal U19- ning U23-vanuseklassi sõudjad
ning täiskasvanuikka jõudnud Liisu Mitt ja Kermo Randmäe. Noorte tiitlivõistlustele pürgijate
vaateväljas nägi järelkasvukoondiste peatreener Matti Killing Leo Muistet, Uku Siim Timmuskit,
Hannes Lehemetsa, Helene Dimitrijevit, Ignat Gontšarovi, Jaan Sander Kleini, Mark Kiradit ja
Kaarel Kiivrit. Välismaal viibinud Timmusk ja Dimitrijev pidid siiski ühisest treeningtööst kõrvale
jääma.
U23-koondise kandidaatidest osalesid Grete Alttoa, Elar Loot, Ander Koppel, Rein Muda, Mark
Theodor Jalakas, Margus Kodasma ja Martin Rahuoja. Seoses õpingutega USAs viibiv Greta
Jaanson liitub koduse grupiga edaspidi. Leidus neidki noori (näiteks Kelli Järvoja Pärnu
sõudeklubist, V.M.), kelle lähetasid laagrisse sõudeklubid endi vahenditega.

Osa laagriseltskonnast: Martin Rahuoja (vasakult), Margus Kodasma, Mark Kiradi, Ander Koppel,
Matti Killing, Kelli Järvoja, Liisu Mitt ja Grete Alttoa (Mailiis Ollino, Pärnu Postimees)
„Laager läks edukalt ning plaanitud mahutreeningud said kenasti tehtud. Noored talusid
korralikult koormust nii suusarajal kui kangitreeningutel. Jõulumäe on hetkel Eesti üks kahest
suusakeskusest, kus valgel treenida saab. Aga nagu Pärnumaal liuelnud suusarahvaski märkis,
olla meil tingimused paremad kui Otepääl,“ rõõmustas tänavusest hooajast noortekoondistega

tehtava töö eest vastutav Killing. Tema sõnul harjutatakse eesmärgiga selekteerida mitmete
võistluste ja testidega välja tuumik, kes sõidab märtsi keskel Horvaatiasse Skradinisse
harjutama. „Palju on teha jäänud ning kindlasti võtame luubi alla „Alfa“ ja sisesõudmise
meistrivõistluste tulemused. Tartu spordihallis viime läbi 3000 meetri jooksuvõistluse ning
teeme veel üht-teist. Valiku aluseks saavad olema alaliidus kokku lepitud kriteeriumid.“
Juhendaja sõnul on esimese sõudevõistlusena kavas aprillis Horvaatia pealinnas Zagrebis toimuv
kõrgetasemeline Croatia Open. Seejärel otsustatakse, mis saab edasi. „Zagrebis avame
traditsiooniliselt veepealse võistlushooaja. Kui seal on parimad paarid tasemel ning tulemused
kannatavad konkurentidega võrreldes kiitmist, ei välistaks varianti, kus mõni noortekoosseis
võib startida MK-sarja avaetapil Itaalias Sabaudias,“ rääkis Killing. Võimalik, et kokku pannakse
korraliku tasemega kergekaalus noorte meeste paarisaeruline kahepaat. Vaateväljas on tartlane
Elar Loot ning Pärnu sõudja Ander Koppel. „Veel ei ole teada, mida teeb Kermo Randmäe – kas
jätkab pingutamist või mitte. Aga praegu on temagi nimi sõelal. Kuna Jaanson studeerib ookeani
taga, sooviksin enne tema naasmist ühes paadis proovida Liisu Miti ja Grete Alttoa kooslust, aga
eks kõigi osas aeg näitab,“ valgustas treener. Killingu sõnul pole välistatud, et nii naiste
paariskahese kui meeste kergekaalupaadiga osaletakse Tokyo olümpia valiksõelas. „Kaks kohta
jagatakse välja Euroopa tsoonis ning kaks viimasel valikregatil. Kõrgete sihtide seadmine pole
juhuslik: töökad noored vajavad sõnumit, et kõik on võimalik.“
Tänavu on noortele kavas neljad tiitlivõistlused: U19 Euroopa meistrivõistlused 1.-3. maini
Belgradis, samaaegselt 16.-23. augustini Bledis peetavad U19 ja U23 maailmameistrivõistlused
ning alla 23aastaste Vana Maailma esivõistlused 5.-6. septembrini Duisburgis. Vastavalt
sõudeliidu kalenderplaanile selguvad U19-rühma koondisse pääsejad 1.-3. maini Viljandis
toimuvatel katsevõistlustel. Teistel on aega edaspidigi, sest klassikaliselt on suure kaaluga
Leedus toimuv „Merevaigust Aer“.

