Viljandi sisesõudjad kimbutasid Leedus sealseid parimaid
Leedu sõude-Meka Trakai külastamine on Eesti sõudjatele pea alati edukas olnud: Merevaigust
Aeru regatilt tuuakse iga aasta kamaluga medaleid, äsja naasis võistlusreisilt kuldsete
aurahadega viljandlastega mehitatud sisesõudjate esindus.
Põhjus, miks Viljandi sõudeklubi kaheksaliikmeline edurivi ja nende juhendaja, mänedžeri ja
bussijuhi rollis Robert Jürimaa bussinina lõuna poole pöörasid, peitus klubijuhist treeneri Ruth
Vaari sõnutsi võistluskalendris toimunud ümberkorralduses. „Kuna jaanuaris Rootsi
Jönköpingusse plaanitud EM tühistati koroonaviiruse tõttu, mängisime plaanid kiirelt ümber:
sportlaste hea vormi realiseerimiseks ja nende motiveerimiseks lähetasime nad hoopis
Trakaisse Leedu meistrivõistlustele,“ rääkis Vaar. Staažika juhendaja hinnangul pidi ta ise
istekohtade nappuse tõttu koju jääma, sest reisiseltskond moodustati põhimõttel, et sinna saaks
võimalikult palju kõrge potentsiaaliga tegijaid.
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Jürimaa sõnul kogeti edu, millest keegi unistada ei julgenud. „Koduteele asusime kolme Leedu
meistriga, lisaks pardal mitmed teised medalistid. Poleks osanud arvata, et meid saadab selline

edu,“ rõõmustas veteranide arvestuses isegi hõbedase auhinna kindlustanud Jürimaa.
„Võistlejaid oli meeldivalt rohkearvuliselt: näiteks poiste C-klassis pole Eestis vist nii palju
sõudjaidki võrreldes Leedus starti tulnutega,“ võrdles noorsõudjate abimees.
Tasemelt silmapaistvaimaks peab treener neidude arvestuses võidutsenud Doris Meinbeki
saavutust, kelle ajaks 2000 meetri distantsil ﬁkseeriti 7.07,4. Talle järgnesid kohalikud tegijad
Saulė Kryževičiūtė ja Ūla Jonušaitė, ajad vastavalt 7.14,2 ja 7.15,7. Niisamuti läks Meinbeki
tulemus arvesse naiste ja alla 23aastaste (U23) grupis, kus ta platseerus teisele kohale. Alates
U23-klassi arvestusest panid korraldajad mängu auhinnarahagi, mistõttu viljandlanna sai oma
osa sellestki. „Kes oleks osanud arvata, et võistlus lõpeb isikliku rekordi parandamisega
ligemale kaks sekundit ja kopsaka auhinnarahaga,“ jutustas 300 eurot teeninud Meinbek, kes
jõuproovi eel andis endale enda sõnutsi lubaduse, et kui juba nii kaugele sõita, tuleb võita.
Naiste absoluutkaalus kindlustas 7.01,5ga meistrikulla Dovilė Rimkutė.
Leedu meistriks krooniti ka U23-klassi atleet Leo Muiste, kes läbis 2000 meetrit 5.59,8ga. Vaari
hoolealusele järgnesid Aidas Greivys ja Saulius Aušbikavičius, ajad vastavalt 6.04,6 ja 6.12.
Meeste seas tagas sama resultaat Viljandi noormehele neljanda koha. Meistriks krooniti 5.44,7
kirja saanud internatsionaal Dovydas Nemeravičius. „Selle aasta alul sõitsin MMil paar sekundit
kiireminigi. Ehkki üks leedulane hoidis mulle pidevalt külje alla – vahel tema ees, seejärel mina
–, ei kujutanud ta otsest ohtu,“ rääkis mitmekordne maailmameister Muiste.
Tüdrukute B-klassis (15-16aastased) konkurentsis koges võidurõõmu Gerli Endrekson, kes sai
1000 meetril kirja 3.30,1. Järgnesid Saulė Butvilaitė 3.30,7 ja Augustė Šablinskaitė 3.34,4ga.
„Hommikul ärgates ei uskunud, et õhtul alustan koduteed võidukarikas taskus. Soojenduse ajal
vaatasin kerge aukartusega endast oluliselt võimsamaid konkurente,“ muljetas Endrekson, kes
vähem kui aasta tagasi toimunud koduse „Alfaga“ võrreldes parandas isiklikku tippaega
ligemale kaheksa sekundiga.
Ilusa soorituse tegid mitmed teisedki: C-klassis (13-14aastased) oli Iris Udu kolmas, Liisa Sindi
viies, Rainer Oras lõpetas A-klassis (17-18aastased) pronksil.
Jõuproovi tulemustega saab tutvuda siin.

