Sõudeliit kuulutas välja aasta parimad
Laupäeval, 6. oktoobril Emajõel peetud kaheksapaatide regatt kulmineerus sõudeliidu poolse
tänuõhtuga Eesti Rahva Muuseumis. Selgusid mööduva sõudeaasta parimad.
Veehooaja lõppedes on traditsiooniks parimate premeerimine. Selleks sobib suurepäraselt
arvukalt rahvast kokku toov kuninglike kaheksapaatide sügisregatt. Tänavune pidu peeti
Taaralinna kultuuri-Mekas Eesti Rahva Muuseumis. Lisaks regati parimate meelespidamisele anti
üle märgilased tunnustused aasta tegijatele – sportlastele, kohtunikele ja vabatahtlikele. Silma
paistsid mitu aasta tegugi.

Aasta meessõudja aunimetuse pälvisid riiki Linz-Ottensheimis maailmameistrivõistlustel
esindanud paarisaeru neljapaadi liikmed Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar
Taimsoo. Nelik platseerus B-ﬁnaalis kuuendaks, kokkuvõttes 12ndaks. Aasta naissõudja tiitli
pälvis Greta Jaanson, kes näitas ilusaid tulemusi nii rahvusvahelistel kui kohalikel regattidel. Alla

23aastaste meeste parimateks klassiﬁtseeriti eaklassi MM-il paarisaeru kahepaadil kuuendana
ﬁnišeerinud Mikhail Kushteyn ja Johann Poolak. Sama grupi õrnema sugupoole aasta tegijateks
nimetati paariskahesel U23 MM-il 11. koha saavutanud Greta Jaanson ja Grete Alttoa. Alla
19aastaste parimateks tituleeriti eaklassi Eesti meister ühepaadil – Mark Theodor Jalakas ning
noorte Euroopa meistrivõistlustel kaheksandaks ja Eesti esivõistlustel ühepaadil esimeseks
platseerunud Liisa-Marie Lääne. 2019. aasta edukaima veteranatleedi aunimetuse pälvis
Ungaris toimunud World Masters Regattal neli medalit võitnud Tanel Kliiman. Aasta
täiskasvanute treeneriks kuulutati neljapaadi juhendanud Matti Killing. Alla 23aastaste sõudjate
parimateks juhendajateks kuulutati Poolaku treener Roman Lutoškin ning Kushteyni abimees
Valeri Osmokesku. U19 eagrupi parima treeneri tiitli pälvis silmapaistvate resultaatide eest riigi
U19 ja U23 tiitlivõistlustel SAK Tartu noortetüür Reigo Pihlak.
Lisaks parimatele sportlastele ja treeneritele jagus tähelepanu spordis olulist rolli mängivale
taustajõule – sõudeaasta aktiivseimaks kohtunikuks nimetati Piret Piiroja ning vabatahtliku
kategoorias „sind on märgatud“ nähti Kristel Tohu ning Indrek Ilvese mahukat panust. Tartu
noore aktivisti Tohu teeneks saab lugeda kõikide Eesti spordi biograaﬁlises leksikonis kajastatud
sõudjate proﬁilide loomist Wikipedia andmebaasi. Ilves on mänginud võtmerolli Viljandi
sõudestaadioni arendamisel ning samuti panustab viljandlane väga aktiivselt sõudekohtunikuna.
Täiendavalt märkas sõudeliidu juhtkond kahte märgilist arengut: aasta tegudeks nimetati
Viljandi sõudeklubi kaheksapaadi tarbeks tuluõhtu-kontserdi korraldamine ning veidi enam kui
nädalapäevad tagasi toimunud rahvusvahelise noorsõudjate Baltic Cupi organiseerimine.
Tänuõhtu raames leiti klubile vahendid uue Filippi-ﬁrma kaheksapaadi soetamiseks.
Korraldamise eest seisid hea Hedli Kivilaan, Malle Lüdimois ja Robert Jürimaa. Läänemereriikide
noorsõudjad väikesesse Viljandisse toonu Baltic Cup kujunes korralduselt kõrgetasemeliseks
mõõduvõtuks ning pälvis osalejailt ohtralt kiidusõnu. Korralduskomitee selgroo moodustasid
Ruth Vaar, Tenno Pihu ja Margus Pedak.
Pildil: Baltic Cupi korraldajad Margus Pedak (vasakult), Ruth Vaar, Tenno Pihu ja Indrek Ilves
(Viljandi sõudeklubi)

