U19 MM: Jalaks ja Muiste tegid avastardi
Tokyos startisid alla 19aastaste noorte maailmameistrivõistlused, kus teeb kaasa üks Eestigi
paatkond. Leo Muiste ja Mark Theodor Jalakas olid avasõidus kuuendad ning jätkavad
edasipüüdlemist vahesõidus.
Noormeeste paarisaeru kahepaatide konkurents on tiitlivõistlustel kõige kõvem:
medaliheitlusesse asus 24 riigi koondis. Teiste seast leiab eestlased Mark Theodor Jalakase (TÜ
akadeemiline spordiklubi) ning Leo Muiste (Viljandi sõudeklubi). Avapäeval, 7. augustil Eesti aja
järgi kell 4 varahommikul peetud eelsõitudest (kokku 4) pääses edasi neli duot, kõik ülejäänud
jätkavad vahesõidus. Kolmandas eelsõidus startinud eestlased alustasid tagasihoidlikult ning
ﬁnišeerisid viimasel, kuuendal kohal (6.47,36). Ainsana liikus poolﬁnaali võitja Itaalia 6.34,5),
järgnesid Prantsusmaa (6.37,95), Uus-Meremaa 6.40,65), Tai (6.41,68) ja Eesti ees viiendana
Ungari (6.41,86). Lisaks Itaaliale lunastasid poolﬁnaalikoha esimesest eelsõidust Austraalia
(6.27,17), teisest Venemaa (6.38,09) ja neljandast Saksamaa (6.35,76).
Eesti paari jaoks pole võistlus veel kaugeltki lõppenud: Jalakas ja Muiste võivad jätkuvalt 12
parema hulka jõuda, kui suudavad vahesõidus vähemalt teisena lõpetada. Treener Ruth Vaari
juhendatavad stardivad 8. augusti varahommikul Eesti aja järgi kell 5.10, vastasteks Hiina,
Prantsusmaa, Taani ja Läti. Tulevases olümpialinnas noormehi juhendava Vaari sõnul võib siiski
esimest starti edukaks lugeda. „Aegu vaadates oleme konkurentsivõimelised. Kui vaid poisid
selle kuumaga toime tuleks. Mark Theodor vajas peale sõitu veidi turgutust, Leoga oli siiski kõik
hästi,“ rääkis treener.
Vaari sõnul elatakse noorte olümpiakeskuses, kust kanali äärde sõiduks kulub sõltuvalt liiklusest
40-60 minutit. Kõik on täpselt planeeritud ning korraldajatel jagub külaliste suunas lahkeid pilke
ning abikäsi. „Kõik käib siin üli- ja ülehoolitsuse tähe all. Bussigi ei saa ise minna, vaid sind
juhendatakse sinna siis, kui kogu tiim on koos. Toit on jaapanipärane ning enamus sellest on
fritüürist läbi käinud,“ teadis Vaar ning kurtis, et värsket õhku nappivat. Ka jäi juhendajale silma,
et olümpiakanali ehitus alles käib ning hoolealuste starti seetõttu vaatama ei pääsenudki.
„Kanali äärde minek oli keelatud ning jalgrattaga võistluse jälgimine välistatud. Meile räägiti, et
olümpiakülagi on hetkel üks suur ehitusplats – kraanasid täis ning mitte midagi ütlev.“
Kogu info tiitlivõistluste kohta on leitav siit.

