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Kaks võistlust, kaks paatkonda, sihiks MM-i pronks (1)
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Eesti paarisaeruline neljapaat võitis 2017. aasta MM-il pronksi. Ehk läheb tänavugi õnneks.
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Neljapaat ehk „püha lehm” läheb tänavusele EM-ile ühes, MM-ile teises koosseisus.
Sõudjate niigi segane aasta jätkub samas rütmis ja lootusega, et äkki saab mõni
koosseis neljapaadi liikuma. Seni pole saanud.
Hooaja algusest saadik liigutati mehi neljaste ja kaheste paatide vahel, nagu
välkmaletšempion liigutab nuppe. Kõik eksperimendid lõppesid ühesuguse
tulemusega – tulemust ei olnud. Viimasele MK-etapile Luzernis pandi välja kaks
neljapaati ja mõlemad põrusid, hõivates tagumised kohad. Ehk seis enne aasta
tähtsamaid starte – augustikuist EM-i ja septembris toimuvat MM-i – on pehmelt
öeldes kesine.

”

Kas just paanikaosakond tööle hakkas, aga
peatreener Matti Killing arutas asja tugevamate

Sten-Erik
Andersonile on vaja
võistlusi, kus
uhatakse nii, et
piimhapet kõrvust
pritsib.

sõudjatega (vehklejate süsteemi, kus alaliidu
juhatus koondise määrab, ei kasutatud) ning eile
kuulutati otsus – kummalegi tiitlivõistlusele
pannakse välja erinev paatkond.
Killing selgitas, et Tõnu Endrekson tahtis rahus
MM-iks jõudu koguda, mistap EM-ile ei lähe.
Taimsoo teatas otse, et Endreksoni soov oli

treenida Pärnus, kuid ettevalmistuslaager peetakse Viljandis. „Seega ei jäänud muud
üle, kui läheme EM-ile noorema seltskonnaga,” sõnas Taimsoo.
Nii tuleb taas kokku paatkond Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Allar Raja ja Kaur Kuslap,
mis 2014. aastal jõudis mõlemal tiitlivõistlusel finaali, ent mitte medalile. MM-il
vahetab Andersoni välja Endrekson ja nii moodustatakse kooslus, mis mullu samal
võistlusel pronksi võitis.

Ent kas on võimalus, et vahetust ei toimu?
„No selleks peaks paat Euroopa meistrivõistlustel lendama,” tõdes Killing. „Endreksoni
on meil vaja, ta on üks paadi mootoreist.” Taimsoo andis sõnale „lendama” tähenduse:
„Kui EM-il kulda ei saa, tuleb vahetus.”

Noorte kasvatamine
Killing lootis, et äkki saab mõlemad paadid jooksma, aga kui EM-i oma ei saa, pole
samuti hullu, sest mõelda tuleb ka tulevikule. „Andersonile on vaja võistlusi, kus
uhatakse nii, et piimhapet kõrvust pritsib. Töövarjuna on ta päris hea, aga läheb veel
aega, kui mees tõsiseks tegijaks saab.”
EM-il pannakse välja ka kahepaat Jüri-Mikk Udam ja Joosep Laos. Las korjavad
kogemusi ja on valveseisundis – äkki juhtub mõne neljapaadi liikmega miskit ja tuleb
välja vahetada.
Medalit EM-ilt ei oodata, aga finaalipääsu kindlasti. MM-il sihitakse pronksi, muigavad
sõudjad ise, sest kirkamat medalit pole neljane iial saanud. „Tegelikult ihkaks
pronksineeduse ükskord murda,” põrutas Killing.
Ent mida arvab Taimsoo selle aasta eksperimentidest? Äkki olnuks targem jätkata
mulluse medalinelikuga algusest lõpuni?
„See poleks olnud jätkusuutlik ega aus projekt,” selgitas Taimsoo. „Et ütleme noortele
meestele: vaadake ise, kuidas hakkama saate, sõitke kahest või mida iganes. Olen
tänavu tegelenud tulevase põlvkonna kasvatamisega – päris treenimiseks seda
nimetada ei saa. Väga tore oleks 2024. aasta olümpia järel, kui praegused noored
medali võidavad, uhkusega öelda: mul oli privileeg nendega ühes paadis istuda.”
Tänavune EM toimub 2.–5. augustini Suurbritannias Strathclydes, MM 9.–16.
septembrini Bulgaarias Plovdivis.

Jämsät hoitakse töös
Üheski tänavustel tiitlivõistlustel startivas paatkonnas pole neljapaadi raudvara Andrei
Jämsät. Kas tema võib aerud lõplikult keldrisse viia?
„Sugugi mitte!” tõrjub sõudekoondise peatreener Matti Killing. „Rääkisin temaga pikalt
ning soovin, et ta pidevalt töös oleks. Ehk tuleb ta MM-ile ka kahest sõitma.”
Killingu sõnul oli Jämsä oluline mees 2016. aasta olümpiapronksi võidus ja Killing
lootis, et ta on valmis end murdma ka Tokyo mängudele. „Pärast vigastusest tingitud
vaheaastat pole ta veel kosunud ega 2016. aasta vormi jõudnud, aga liigub sellele
pidevalt lähemale.”
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