
Nagu juba tavaks saanud, avavad Eesti sõudjad hooaja taas Horvaatia Openil.

Eesti sõudekoondise peatreener Matti Killing soovib tänavu kokku panna nii 

konkurentsivõimelise kahe- kui ka neljapaadi. Kuus tasemel sõudjat on olemas, kuid 

nüüd tuleb leida õiged kooslused. Seejuures on eesmärk, et kahel viimasel MM-il ja Rio 

de Janeiro olümpial pronksmedali võitnud neljapaat ei jääks mingil juhul nõrgemaks. 

Igatahes proovitakse 14.–15. aprillini toimuval Horvaatia Openil koosseisu, mida ei ole 

varem tiitlivõistlustel joonele seatud.

Nagu Zagrebis peetaval jõuproovil tavaks, saavad 

kõik nii ühe-, kahe- kui ka neljapaadis oma võimeid 

proovida. Eile tuligi Killingul koosseisud üles anda. 

Hooaja esimesel võistlusel istuvad 

esindusneljapaati Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu 

Endrekson ja Kaur Kuslap. Viimati mainitu on 

eessõudja rollis.

Teises neljapaadis istuvad kindlasti Jüri-Mikk 

Udam, Sten-Erik Anderson ja Kaspar Taimsoo. 

Viimase koha saab endale Martin Kivilo või Oskar Kuzmin. Sõidetakse ka kahepaate. 

Duod moodustavad Jämsä ja Endrekson, Raja ja Kuslap, Anderson ja Taimsoo ning 

Kivilo/Kuzmin ja Udam. „Kui tervised püsivad korras, siis niimoodi sõidame,” avaldas 

peatreener.

Nagu Killing on varem tõdenud, oleneb paadi liikuma saamine eelkõige eessõudjast. 

Siinkohal pidi olema kaks head valikut: Taimsoo ja Kuslap. Kui võtta meie praegused 

kuus tippsõudjat, tähendab hooaja esimene katsetamine, et neljapaat on Jämsä, Raja, 

Endreksoni ja Kuslapi ning kahepaat Andersoni ja Taimsoo päralt.

Viimane aeg katsetada

„Mõte on selles, et üle aastate oleks meil kaks hästi liikuvat paati,” põhjendas Killing 

eksperimenteerimist, mis viis Kuslapi praegu Taimsoo asemel neljapaadi eessõudjaks. 
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Eelmisel hooajal istusid MM-il Eesti neljapaadis Kaspar Taimsoo (vasakult), Tõnu Endrekson, 

Allar Raja ja Kaur Kuslap. Tänavuse hooaja avavõistlusel katsetatakse kooslust, kus Kuslap 
kolib Taimsoo kohale ja Kuslapi senise positsiooni haarab varem sel koha
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”



„Noorematel meestel on hea end Taimsoo taga koolitada. Eks hooaja kulg näitab, kas 

siit võib midagi tulla. Selge on see, et katsetama peab.”

Katsetamise teeb Killingule lihtsamaks tõsiasi, et erinevalt eelmisest hooajast on 

Jämsä täisjõuga treeningutel tagasi. Praeguseks juba paar nädalat kestnud Skradini 

laagris oli just tema esimene, kes keerulistes ilmaoludes paadiga veele läks. „Ta on 

juba praegu päris hea. Eessõudja koha pealt võiks tema vajaduse korral kolmas variant 

olla,” tõdes Killing. „Midagi ei ole kivisse raiutud. Viimaseks MK-etapiks (toimub 13.

–15. juulini Luzernis) tahaks koosseisud lõplikult paika saada, siis oleks hea 

tiitlivõistlustele vastu minna.”

Tänavune hooaeg ongi sõudjatele sisuliselt viimane aeg katsetada. Järgmisel aastal 

hakatakse jagama Tokyo olümpiamängude pääsmeid ja siis ei ole eksperimentideks 

enam nii palju ruumi. „Järgmisel aastal peavad olema selgemad mõtted, sest 

olümpiapileteid ei ole just ülemäära palju. Konkurendid mõtlevad täpselt samamoodi,” 

tunnistas Killing, et järgmiste kuude jooksul tuleb katsetamistööd teha mitut hooaega 

silmas pidades.

SÕUDMINE

Sõudehooaja võistluskalender

1.–3. juuni I MK-etapp Belgrad

22.–24. juuni II MK-etapp Linz

13.–15. juuli III MK-etapp Luzern

2.–5. august Euroopa meistrivõistlused Glasgow

9.–16. september maailmameistrivõistlused Plovdiv

See leht on trükitud DELFI internetiväravast

Aadress http://sport.delfi.ee/archive/article.php?id=81664509 


