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Kuus tippsõudjat ja kaks paati. Kuidas edasi?
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Viimasel kolmel MM-il on Eesti neljapaat sõitnud alati erinevas koosseisus. Seekord tõid medali Kaspar Taimsoo (vasakult), Tõnu
Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap.
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Eesti sõudmises jaguks mehi ka hea kahepaadi tarbeks, kuid seni ei ole head lahendust leitud.
Tipptasemel kahepaat oli Eestis viimati eelmisel kümnendil. Esmalt duo Tõnu Endrekson ja Jüri Jaanson ning seejärel Allar Raja
ja Kaspar Taimsoo. Kui esimene oli regulaarselt medalil, siis teine võitis 2009. aastal MM-pronksi ja jäi kahel järgmisel aasta
suurimal jõuproovil A-finaalist välja. Seetõttu aetigi 2011. aasta sügisel „püha lehm” taas kuurist välja ja edasi on suuri tegusid
tehtud neljapaadil. Häid mehi jaguks ka kahepaati, kuid seni ei ole suudetud head kooslust leida.
Neljapaat on 2012. aasta Londoni olümpiast alates sõitnud alati aasta kõige tähtsamal jõuproovil finaalis. Lõpptulemustena on
ette näidata kolm pronksmedalit, üks 4. ja kaks 5. kohta. Nende kuue aasta jooksul on koosseisudes pööritatud kuut meest: Allar
Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo, Andrei Jämsä, Kaur Kuslap ja Sten-Erik Anderson.
Kõik kuus on endiselt rivis ja tahavad ka järgmisel aastal suuri tegusid teha. Tänavu seljavigastusega hädas olnud Jämsägi
treenib taas. Seega on selge, et nimetatutest kaks neljapaati ei mahu. Aga kuna tegemist on tasemel meestega, võiksid
ülejäävad kaks ju tipptasemel kahepaadi moodustada.

Raskustes kahepaadid
Aga asi ei ole nii lihtne. Nende aastate jooksul on palju kahepaate proovitud. Endrekson ja Jämsä jäid 2014. aastal mõlemal
tiitlivõistlusel pidama C-finaali (MM-il 16. ja EM-il 14. koht).
Anderson ja Kuslap olid 2015. aasta MM-il D-finaali viimased (24. koht). 2015. aastal prooviti ka Kuslapi ja Jämsä kahepaati,
tulemuseks EM-i 16. koht. Kuna samal ajal ei liikunud absoluutselt ka Raja, Andersoni, Endreksoni ja Taimsoo neljane, lõpetati
selline eksperiment kiiremas korras. Nimetatud neljast prooviti teatavasti ka tänavu, kuid taas edutult.
Katsetamise kõrval on päevselge, et eduka kahepaadi nimel ei taheta ohverdada head neljapaati.
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Tänavu said kahest proovida Raja ja Endrekson. Tegemist oli kõige potentsiaalikama paariga
pärast Raja ja Taimsoo duot. Parimaks tulemuseks jäi Belgradi MK-etapi B-finaali võit ehk 7.
koht. Kahjuks ei saanud terviseprobleemide tõttu neist sel paadil lõpuks täit pilti ette, kuid hiljem
tunnistas peatreener Matti Killing, et maailmameistrivõistlusi silmas pidades võiksid nad olla Aja B-finaali piiril, kuid medali püüdmine oleks ülimalt keeruline.
Ent Jämsä vigastuse tõttu jäi sel ajal proovimata Kuslapi, Jämsä, Andersoni ja Taimsoo neljane,

nii et ei ole teada, kuidas oleks selline kooslus meie pikaaegsele esipaadile mõjunud.

Taimsoo kahepaati?
Millised variandid on proovimata? Aastaid on räägitud, et hea kahepaadi võiksid moodustada Endrekson ja Taimsoo.
Rahvusvahelisel areenil ei ole neid aga kordagi koos nähtud. 2015. aasta kevadel istuti ühte paati koduseks treeningul toimunud
katsevõistluseks.
Treeningukaaslastega heideldes oldi loomulikult parimad. Raja ja Jämsä jäid väidetavalt maha paari sekundiga. Lõpuks
otsustati selle peale kokku panna hoopis Jämsä, Raja, Endreksoni ja Taimsoo neljapaat, mis tõi meile Rio de Janeirost
olümpiapronksi.
Katsetamistega on selgeks saanud, et kaks suurt meest ehk Endrekson ja Anderson koos neljapaati ei mahu. Seega võiks ju
proovida ka Andersoni ja Taimsoo kahepaati. See duo sõitis sel kevadel ka treeningutel, kuid siis jäädi Rajalej a Endreksonile
alla.
Kui Taimsoo peaks emma-kumma suure mehega kahepaadi moodustama, tekib jällegi küsimus, kellest saab neljapaadi
eessõudja. Variantidena tuleksid ilmselt kõne alla Jämsä ja värske medalimees Kuslap. Eelolevaks talveks Killingul mõtteainet
igatahes jagub.
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