U19 ja U23 MM: kõik eelsõidud on peetud
Alpide jalamil Vareses toimuvatel U19 ja U23 eagrupi MMil murti täna võistluste selgroog. Viiest
paatkonnast koosneva Eesti koondise eest on nüüd võistlustulle asunud kõik paatkonnad: täna
kastis aerud vette tüdrukute paarisaeruline neljapaat.
Kvartett rivistuses Sigrid Luts (SAK Tartu), Kaisa Olesk (SAK Tartu), Doris Meinbek (Viljandi SK) ja
Gerli Endrekson (Viljandi SK) tegi ennelõunal avastardi, konkureerides Hollandi, Poola, Rumeenia
ja Itaalia koondistega. Koha 12 seas poolﬁnaalis kindlustasid Rumeenia (6.40,65), Poola
(6.42,40) ja Holland (6.43,82). Järgnesid Itaalia 6.47,19ga ja 7.07,03 kirja saanud Eesti, kes
jätkavad edasipääsu nimel ponnistamist vahesõidus, mis on kavas homme kell 10.25.

Eesti tüdrukute neljapaadi stiilinäide, eelsõit (FOTO: Fred Killing)
Sinna tulevad vastasteks Taani, Hiina, Kanada ja Kreeka. Edasipääsu kindlustavad kolm esimest,
ülejäänud leiavad ennast C-ﬁnaalis, kus selgitatakse kohad alates 13st.
Greta Jaanson (Pärnu SK) osales USA ja Alžeeria esindajatega C/D poolﬁnaalis, kus tal ei
tekkinud raskusi C-ﬁnaali pääsemisega: 7.58,13ga võitis ameeriklanna, Pärnu sõudja lõpetas
8.02,58ga teisena, alžeerlanna jäeti 8.15,68ga nõrgimasse – D-ﬁnaali.
C-ﬁnaal on kavas reedel kell 14.43, kus Jaanson läheb vastamisi USA, Ungari, Mehhiko ja
Filipiinide esindajatega.
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Reedel kell 11.10 stardib U19 grupi ühepaadil teises veerandﬁnaalis Christopher Hein (Tallinna
SK), vastasteks Taiwani, Taani, Saksamaa, Serbia ja Uruguai koondislased. Veerandﬁnaale on
kavas neli, kust igast kolm kiiremat liiguvad 12 sekka poolﬁnaali, teised jätkavad C/Dpoolﬁnaalis, et selgitada, kes pääsevad konkureerima kohtadele 13-18.
Homme on tõsine tööpäev ka alla 23aastaste grupis paarisaerulisel kahepaadil võistlevatel
Mihhail Netšajevil (Narva SK Energia) ja Artjom Holostõhhil (Tallinna SK), kes lähevad kell 14.51
rivaalidega jõudu katsuma C-ﬁnaalis, kus jagatakse kohad 13-18. Sinna tulevad vastasteks
Singapur, Saksamaa, Uus-Meremaa ja Filipiinid.
U23 noormeeste kaheksapaat tuleb peale paari puhkepäeva uuesti veele laupäeval kell 16.10
algavas B-ﬁnaalis, kus konkureeritakse Kanada, Itaalia, Prantsusmaa, Tšehhi ja Ukrainaga.
Kogu teabe võistluste kohta leiab siin. Veebileht www.worldrowing.com näitab võistlustest
alates homsest otsepilti, niisamuti on sealsamas kuulatav otseülekanne.

