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Pärnu jõel valitsev anarhia sundis võistluse ära 
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Sõudmise Eesti meistrivõistlused lükatakse edasi. MM-koondis peab rahulduma 

tavalise testisõiduga. 

Meenutus möödunud aastast, kui sõudmise Eesti meistrivõistluste toimumiseks polnud 
takistusi.
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Pärnu jõel valitsev anarhia, kus vastutustundetud kaatri- ja jetiomanikud ei pea 

millekski sõudmisvõistluse korraldajate märguandeid ja keelde ning kihutavad oma 

veesõidukitega võistlusrajal liikuvate paatide vahelt läbi, viis selleni, et 

nädalavahetuseks kavandatud Eesti meistrivõistlused viiakse üle Viljandi järvele ning 

need toimuvad plaanitust kaks nädalat hiljem. Muuhulgas on see suur löök Eesti 

tippsõudjatele, kes kavandasid riigi meistrivõistlustel teha MM-i eel otsustavat 

testisõitu.

Möödunud nädalavahetusel toimus Pärnu jõel karm vahejuhtum. Eesti U19 ja U23 

sõudmise meistrivõistluste finaali ajal põrkasid kokku võistluspaat ja samal jõel 

sõitnud lõbusõidualus. Vaid õnneliku juhuse tõttu pääsesid sportlased vigastusteta. 

Paraku pole see ainus viimasel ajal juhtunud ohtlik intsident. Sõudeliidu peasekretäri 

Robert Väli sõnul on kõige rohkem probleeme jetisõitjatega, kes reeglite järgi ei tohiks 

sõuderajale üldse sattuda. Ohtlike olukordade tõttu ei soovi sõudekohtunikud enam 

Pärnu jõel võistlusi läbi viia.

Eesti sõudekoondise peatreeneri Matti Killingu sõnul taltsutab uljaid paadiomanikke ja 

skuuteriga sõitjaid vaid politsei kohalolek, kui seegi. „Sellist seadust, mis lubaks jõe 

kinni panna, ei ole,” nentis Killing. „Võistluste korraldamiseks taotleme alati loa, kuid 
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seejuures peame ise tagama ohutuse. Paraku leidub ikka selliseid, kes võistlusega 

seotud inimeste punastest lippudest välja ei tee ja otse võistlusrajale sõidavad.”

Väli lisas, et aastaid kehtis Pärnu jõel maavanema korraldus, mis aitas sõudepealinnas 

kaasa võistluste korraldamisele ja ohutuse tagamisele. 2016. aastal see aga peatati. 

Pärast seda on olukord muutunud hulluks.

Võistlus toimub Viljandis

Peale õnnetuse ohu põhjustavad vastutustundetud lõbusõitjad ka ebavõrdseid 

tingimusi, kuna veesõidukid tekitavad laine, mis omakorda mõjutab sõudjaid. „Isegi 

kvaliteetseid treeninguid saab Pärnus teha vaid hommikul vara või õhtul hilja,” sõnas 

Killing.

Sõudeliidu juhatus otsustaski eile, et Pärnus Eesti meistrivõistlusi ei korraldata. Uueks 

võistluspaigaks valiti Viljandi, kuid seal saab võistelda alles kahe nädala pärast. 

„Viljandi järvel on võimalik võistlusrada kinni panna. Paraku võtab vajalike lubade 

taotlemine aega,” selgitas Killing. „Aidu karjäär on samuti üks võimalus, kuid seal pole 

veel vajalikku infrastruktuuri.”

Killingu juhitav sõudekoondis plaanis Eesti meistrivõistlustel korraldada MM-i eelse 

viimase testi. Tavaliselt sõidab esinduskoosseisus neljapaat seal kaheksapaatide 

vastu. „Nüüd jääb selline võimalus ära. Testi teeme ikka, kuid ainult koondise ringis,” 

selgitas Killing.
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