Olümpiakvaliﬁkatsiooni võitnud sõudenelik hüppas Tokyorongile
Täna toimus Šveitsis Luzernis sõudekvarteti viimaste aastate tähtsaim sõit: viimasel valikregatil
oli kaalul pääs Tokyo olümpiamängudele, mille Eesti ﬁnaali võitmisega elegantselt kindlustas.
Juba eelsõidust otse koha ﬁnaali taganud ja sel põhjusel väsitavast vahesõidust pääsenud JüriMikk Udami (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo
(Viljandi SK) kõrval rivistusid medalisõidus üles Prantsusmaa, Venemaa, Rumeenia, Tšehhi ja
Leedu. Stardist väljus võimsalt Venemaa, juhtides 500 meetri järel Eesti ja Leedu ees juba
ligemale kahe sekundiga. Venelaste dikteerimisel jätkus sõit enam kui 1500 meetrit, misjärel
Eesti nelik alustas marulist lõpuspurti. See tõi kvartetile edu ja lõpus õnnestus rivaale ülinapilt
edestada: Eesti sai kirja 5.50,94, Venemaa 5.50,99. Enim pidi pettuma 2017. aasta
maailmameister Leedu, jäädes 5.53,09ga esimesena olümpialt eemale. Neile järgnesid
Rumeenia 5.56,74, Tšehhi 5.59,34 ja Prantsusmaa 6.01,74ga.

Eesti paatkond avapäeval (FOTO: Rein Kilk)
Eesti neliku juhendaja Veikko Sinisalo pidas hoolealuste esitlust taktikaliselt suurepäraseks.
„Sõit oli vägev. Olin ise 1000 meetri peal ja kõigest ülevaadet ei saanud, kuid seal neid nähes
olin veendunud, et tagame pileti,“ rääkis Sinisalo, kelle sõnutsi lepiti laupäeval kokku, et
püssirohtu jäetakse lõpukiirendusekski. „Mul on ääretult hea meel, et meie teekond jätkub
olümpial,“ rõõmustas treener.
Juba 2019. aastal tagasid Linz-Ottensheimis toimunud MMil olümpiakoha Holland, Poola, Itaalia,
Austraalia, Saksamaa, Hiina, Norra ja Suurbritannia. Eesti nelik läbis valikvõistluste kadalipu

2012. aastal Londoni OMi eelgi, kuna ei suutnud aasta varem toimunud MMil pääset lunastada.
Toona võideti kvaliﬁkatsioon niisamuti olümpiapileti kindlustanud Prantsusmaa ees. Siis kuulus
Eesti nelikusse Udami asemel Andrei Jämsä, ülejäänud mehed olid samad, kes nüüdki Luzernis
tegusid tegid.
Kahepaadid Jaapanisse ei sõida
Tokyosse üritasid Luzernist jõuda paarisaerulisel kahepaadil Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja
Johann Poolak (SK Kalev). Noorte meeste teekond lõppes kuuenda kohaga poolﬁnaalis. Finaalis
tagasid olümpiapileti Venemaa ja Tšehhi. Sama paadiklassi kergekaalu rühmas tegid kaasa Elar
Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK Kalev), kelle olümpiaunistus kustus vahesõidus. Tokyos
tagasid stardiõiguse Kanada ja Tšehhi. Kogu jõuprooviga seotud info leiab siin.
Tokyo OMi sõuderegatt peetakse 23.-30. juulini. Eelmisel olümpial Rios võitis Eesti paatkond
pronksmedali.

