Pärnus peeti spordiselts Kalevi esivõistlusi
Eesti spordiselts Kalevi lahtised meistrivõistlused tõid suvepealinna mõõtu võtma pea kõik
sõudeklubid. Eeskätt nooremale generatsioonile mõeldud jõuproov on korraldajate sõnul hea
võimalus tihedas konkurentsis häid sõite saada.
Pärnu sõudekeskus Kalevi poolt organiseeritud võistlus oli avatud nii noortele, täiskasvanutele
kui veteranidelegi. Kui vanemad pingutasid tuhandel meetril, siis D- ja C-klassi noortele (kuni
14aastased) oli distants poole lühem. Erisus puudutas mix-klassi paarisaeru kahepaategi, sest
neile oli kavas veelgi lühem võistlus: 250 meetrit. Ühtekokku jagati välja 16 medalikomplekti.

Sõudjad Pärnu jõel (foto: Karl Koppel)
Võistluste peakorraldaja, staažikas sõudetreener Matti Killing hindas võistluse kordaläinuks ning
pidas tugeva rivaliteediga väiksemat sõuderegatti igati sobivaks just noortele. „Sõidud olid
tihedad ning nii mõneski otsustasid võitja kümnendiksekundid. Pakkusime võistlemisvõimalust
päris algajatelegi, kellest mitmed said oma esimese võistlemiskogemuse. Veidi keeruliseks tegi
korraldamise vahetult eelnenud Baltimaade meistrivõistlused, mistõttu lühendasime programmi
kahelt päevalt ühele,“ rääkis Killing. Korraldaja sõnul laabus viimasel ajal kihutavate
kaatriomanike poolt jõulisse haardesse võetud jõel tehniline organiseerimine ohutult ja
probleemideta. „Sõudevõistluse korraldamine on alati paras proovikivi ning sel korral läks tõesti
hästi. Koostöö veeteede ameti, Pärnu linna, politsei esindajatega ning jõel praami opereeriva
ettevõttega oli ladus ning nägime taaskord, kui mugav on treeneritel, pereliikmetel ja teistel
spordihuvilistel Jaansoni kallasrajal võistlust jälgida.“
Võistlusklasside parimad
Meesveteranide roolijata neljapaat (VM4-): Urmas Hein, Tanel Kliiman, Argo Normak, Indrek

Salk, 3.07,59 (SAK Tartu)
Tüdrukute B-klassi paarisaeru kahepaat (TB2x): Jelizaveta Petrova, Uljana Safonova, 3.48,28
(Narva)
Tüdrukute A-klassi ühepaat (TA1x): Liisa-Marie Lääne, 3.56,34 (Tallinna sõudeklubi)
Poiste A-klassi roolijata kahepaat (PA2-): Rainer Oras, Arved Rauba, 3.32,21 (Viljandi sõudeklubi)
Meeste roolijata kahepaat (M2-): Martin Rahuoja, Margus Kodasma, 3.24,54 (Pärnu sõudeklubi)
Tüdrukute D-klassi ühepaat (TD1x): Marie-Ann Grigorova, 2.19,42 (SAK Tartu)
Tüdrukute C-klassi paarisaeru kahepaat (TC2x): Kiti Karmen Elmaste, Gerli Endrekson, 2.05,03
(Viljandi sõudeklubi)
Poiste D-klassi ühepaat (PD1x): Oliver Hanson, 2.16,80 (SAK Tartu)
Poiste C-klassi paarisaeru kahepaat (PC2x): Karl-Joosep Orav, Kristho Kaldmaa, 1.49,08 (SAK
Tartu)
Naiste ühepaat (N1x): Greta Jaanson, 4.10,11 (Pärnu sõudeklubi)
Meeste ühepaat (M1x): Mikhail Kushteyn, 3.39,36 (Narva)
Poiste B-klassi paarisaeru kahepaat (PB2x): Markus Uibo, Ken-Markus Üle, 3.32,33 (SAK Tartu)
Naisveteranide roolijata neljapaat (VN4-): Inguna Trence, Inara Brenca, Baiba Strautmane, Diana
Elert, 4.23,93 (Riia)
Meesveteranide paarisaeru kahepaat (VM2x): Kaupo Koplus, Raido Lembit, 3.58,24 (Pärnu
sõudekeskus Kalev)
Poiste A-klassi ühepaat (PA1x): Hannes Lehemets, 3.49 (SAK Tartu)
B-klassi segakoosseisuline paarisaeru neljapaat (Bmix4x): Romeo Pärgma, Roobert Harjus, Laura
Kallas, Isabel Padul, 3.34,41 (Pärnu sõudekeskus Kalev)
Segakoosseisuline paarisaeru kahepaat (Mix2x): Grete Alttoa, Johann Poolak, 46,61 (Pärnu
sõudekeskus Kalev)
Vaata lõpuprotokolli siit.
Võistluste pildigalerii (autor Karl Koppel)

