Väikeste paatide regatil võidutsesid Poolak ja Kõllo
Täna tõmmati Tartus väikeste paatide regatiga joon alla sõudehooajale. Meeste ühepaadil
võidutses Johann Poolak, naistest ei leidunud vastast Rachel Kõllole.
Meeste ühepaadil tegi kahepäevase jõuproovi kaasa 18 sõudjat, kelle seas leidus mitu Eestit
MMil esindanud spordimeestki. Mõlemal päeval pani paremuse maksma Poolak (Pärnu SK
Kalev), läbides 4000 meetri distantsi 14.48ga ja klassikalise 2000 meetrise võistlusmaa
6.56,1ga. Elar Lootki (SAK Tartu) näitas hoogsat minekut, sest kaotas võitjale pikal maal 7,5,
lühikesel 2,1 sekundiga. Kolmandaks platseerus Loodi kaaslane kergekaalulisest kahepaadist
Ander Koppel (Pärnu SK Kalev), saades aegadeks vastavalt 14.59 ja 7.07,2. Koondtulemuse
saamiseks mõlemad ajad liideti.
“Tänavu jäi konkurents veidi hõredamaks, sest teised neljasemehed ei osalenud,” rääkis Poolak,
kes enda sõnul aimas ette, et poodiumile tõusevadki mehed, kellega tal hiljem sinna asja oli.
“Tartus on alati mõnus võistelda, ilmaolud olid küll veidi keerulised, ent see polnud probleem,”
rääkis võitja.
Kuidas on neljapaadi eessõudja peale tipp-pingutust MMil taastunud?
“Võtsime puhkuse: igaüks liigutas vastavalt oma programmile, mis mõjus vaimule väga hästi,”
valgustas Poolak, kelle lemmikharastuseks neil puhkudel on sõpradega disc golf‘i mängida.
Sõudja märkis, et oktoobri lõpus lennatakse paadikaaslaste ja Ander Koppeliga Hispaaniasse,
kus toimub meresõudmise EM. Enne seda saavad tippsõudjad üle nädalate taas kokku, et grupis
treenima asuda.

Meeste esikolmik
Naiste seas oli konkurentidest peajagu üle koduvetel võistelnud Kõllo, kes sai kirja 17.01,9 ja
7.56,2. Teiseks-kolmandaks platseerusid tallinlanna Liisa-Marie Lääne (17.29,4+8.06,5) ja JaneRiin Nõmmsalu (Pärnu spordikool/Pärnu SK Kalev, 17.26,7+8,14).
Meeste üksikaerulisel kahepaadil olid mõlemal päeval parimad Mark Theodor Jalakas (TÜASK) ja
Rainer Oras (Viljandi SK), ajad vastavalt 14.32,5 ja 6.40. Teisena lõpetasid Uku Siim Timmusk
(Tallinna SK) ja Markus Uibo (SAK Tartu), ajad 14.37,5 ja 6.46, kolmandana Kaarel Kiiver (TÜASK)
ning Leo Muiste (Viljandi SK), 14.58,4+7.02,8.

Poiste esikolmik
Enim võistlejaid – 26 – tegi kaasa poiste A-klassi (17-18aastased) ühepaadil. Ehkki Aleksander
Jalakas (TÜASK) tunnistas pikal distantsil pärnaka Robin Hundi paremust (ajad vastavalt 16.05,5
ja 16.04,7), oli tema edu klassikalisel distantsil piisav, et Hundist üldarvestuses jagu saada
(7.21,6 ja 7.31,1). Kolmandaks platseerus Marcus Viks (Pärnu SK), saades aegadeks 16.14,4 ja
7.27,6.

Üksikaeruliste kahepaatide poodium
Sama vanade tüdrukute ühepaadil viis esikoha Viljandisse Gerli Endrekson, kes sai kirja 16.45,3
ja 7.59. Teisena ﬁnišeeris SAK Tartu esindaja Kaisa Olesk (7.11,1+8.17,3), kolmandana Pärnu
sõudeklubi liige Mariliis Aak (17.24,7+8.15,4).
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