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Kollasest kaardist napilt pääsenud sõudjad jõudsid medalimängu
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Eesti neljapaat pääses Florida MM-il A-finaali ja täitis treeneri seatud esmase eesmärgi.

Sõit oli ilusalt ühtlane ja veenev. Eesti juhtis poolfinaali 1700 meetrit, aga siis möödus peafavoriidiks peetav Leedu nelik. 

Lõpujoonel tulid ohtlikult lähedale norralasedki, kuid Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap olid siiski 18 

sajandikku kiiremad. Finaalikoht lunastati kindlalt.

Lõplik järjestus: 1. Leedu 5.48,61, 2. Eesti 5.50,10, 3. Norra 5.50,28, 4. Uus-Meremaa 5.52,60, 5. Venemaa 5.58,66, 6. Saksamaa 

6.01,48. Teisest poolfinaalist pääsesid edasi Suurbritannia (5.47,63), Holland (5.49,16) ja Poola (5.49,67).

Valestart oli lähedal

Eessõudja Taimsoo avaldas, et enne starti elati üle ärev hetk. Raja tegi väikese ennatliku nõksu ja teised sõudjad olid valmis 

kohe kaasa tõmbama. „Õnneks paat edasi ei liikunud ja kõik läks hästi. Kui ametlik piiks ära käis ja valestarti ei registreeritud, oli 

isegi veidi naljakas,” sõnas Taimsoo, kinnitades, et sõudmises tehakse valestarte väga harva. „Mul on korra juhtunud.”

Sõudmise reeglid ei ole nii karmid nagu kergejõustikus, kus tuleb pärast esimest valestarti asju pakkima minna. Kehtib süsteem, 

kus teine eksimus tähendab mahavõtmist. Kusjuures kollaseid kaarte võib saada ka näiteks soojendusalas reegleid eirates. 

Seega ei ähvardanud eestlasi iseenesest otseselt diskvalifitseerimine, kuid sõidule võinuks kollane kaart jälje jätta.

Üldjoontes jäi Taimsoo etteastega väga rahule, nurises ainult iseendaga, sest viimasel sajal meetril sai jaks otsa. „Eks lõpus on 

kõigil alati raske,” ütles Endrekson. Tema sõnul anti lõpus küll maksimum, kuid veri-ninast-välja-käik hoiti laupäevaseks finaaliks. 

„Hulluks polnud praegu mõtet ajada, tähtis oli kindlalt lõpuni tulla, vältida poisid ja „konna”.”

Treener Matti Killingu seatud esimene eesmärk sai MM-il A-finaali ehk esikuuikusse jõudmisega kenasti täidetud. Finaal tuleb 

väga ühtlane, väikese eelise võiks seni nähtu põhjal anda Leedule ja Suurbritanniale, kuid medalivõimalused on kõigil.

Eesti paarisaeruline neljapaat (sinises) on USA-s Floridas toimuval MM-il kindlalt esinenud. Foto: worldrowing.com



Sten-Erik Anderson ja Jüri-Mikk Udam kahepaati jooksma ei saanud, C-finaali koha eest võideldes jäädi viimaseks ja langeti 

D-finaali, kus konkureeritakse Kuubaga.

See leht on trükitud DELFI internetiväravast
Aadress http://sport.delfi.ee/archive/article.php?id=79665110 


