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AKADEEMILISE SOUDMISE ISELOOMUSTUS

Akadeemi f iseks s6udmi sek s ehk lihtsalt sdudmi seks nimetatakse tdnapaeval

s6udmist paatides, mis on spetsiaalselt valmistatud maksimaalse liikumiskiiruse

saavutamiseks.

S6udmine k6ige Uldisemas m6ttes on vee peal edasiliikumise viis paatidel, selleks

kasutatakse lihasj6udu (too aerudega).

Spordialana h6lmab ta endas nii s6udmist kui aerutamist, mida sageli eristatakse v6i

hoopis samastatakse. Tegelikult on need erinevad s6udmise liigid. Vastavalt

paadittiubile h6lmab s6udesport jiirgmisi sporrdialasid: akadeemiline s6udmine, susta

ja kanuu aerutamine, s6udmine rahva-ja merepaatidel e jallidel ning stista-ja kanuu-

slaalom.

Sdudmisele on iseloomulik asjaolu, et aerud on kinnitatud paadi lailge tullide abil.

Istutakse paadis liikuvatel istepinkidel, selg liikumise suunas. Vastavatel paadiliikidel

kasutatakse ka roolimeest.

Eristatakse: a) tiksikaerulist (s6udja tOOtab tihe aeruga) ja paarisaerulist sdudmist

(s6udja tootab katreaeruga); b) soudmis roolimehega ja roolimeheta paatidel.

Kasutusel on jiirgmised paadiliigid e klassid:

a) paarisaerulised-tiheline, kaheline, neljaline.Viimane on roolimehegaja ainult

naisteklassis.

b) tiksikaerulised-kaheline, neljaline (roolimehega ja ilma), ning kaheksaline

roolimehega.

Paatg millel tullid on kronsteinide abil viidud pardast (paadist) viljapoole, hakati

nimetama akadeemilisteks.



AKADEEMILISE SOUDMISE teKKeloost

Allj tirgnevas peattikis tutvustaksin lahemalt akadeemili se s6udmi se kui spordiala

tekkelugu.

Kaasaegse sdudespordi stinnimaaks on Inglismaa. lTl5.a.korraldati Londonis

esimesed s6udev6istlused. V6istlustest osavOtjad olid kutselised paadimehed-

sOudjad (waterman), kes sSudepaatidega teenindasid inimesi Thamesi j6el. Nad

kuulusid kompaniisse (The Watermen*s Company), mis oli formeeritud 1555.a.

Elukutselise paadimehe paberid anti alles ptirast 7 aastast dppeaega, 18. Sajandi algul

oli neid Thamesil ktimne tuhande ringis. Need v6istlused peeti Inglise esimese

Hannoveri dtinastia kuninga George I troonile asumise esimese aastapieva

tiihistamiseks. Distants oli Londoni sillast Chelseani vastuvoolu. Kui algul toimusid

need v6istlused rahvapaatidel, siis ttnapiieval akadeemilistel paatidel. Inglased, kes on

tildse suured traditsioonide austajad, peavad seda, tiht vanemat traditsioonilist

spordivdistlust maailmas, niiv6rd tiihtsaks, et Esimese ja Teise maailmasdja aastatel

tirajiitinud vOistlused peeti ptirast s6da jiirele {1920 ja 1947 .a.).

lS.sajandil olid paljudel aadlikel ja kaupmeestel, eriti nendel, kes elasid Londonist

vtiljas, Thamesi tiiires isiklikud paadid-pargased palgaliste paadimeeste-s6udjatega.

Pargased olid vastavalt omaniku seisusele ja j6ukusele nelja, kuue v6i kaheksa

s6udjaga. Kui Northumberlandi hertsogil oli kaheksa mehega pargas, siis kuningal

koguni ktimne s6udjaga.

1844.a. ehitas Samuel Welsoncraft esimese (tihese) spoonkattega (6hukesest

puitlehest) ja sisemise kiiluga. 1847 .a. valmistas Harry Clasper Oxfordi tilikoolile

esimese neljase spoonkattegapaadi. 1857.a. ehitas ameeriklane James Charles

Babcock esimese libiseva pingiga paadi (tihese) ja andis selle katseks kaasmaalasele

Walter Brownile. Too ei osanud aga seda uuendust Oigesti hinnata ning leiutis ei

levinud. Alles 1869.a. vOttis libiseva pingi kasutusele Yale'I tilikooli neljane. 1880.

Aastate algul v6ttis kanadalane Edward Hanlan oma tihesel kasutusele p60rduvad

tullid. Tema paadil olid ka pikemad r66pad ja aerudel laiad labad. M6lemad paadi

tiiiustused v6imaldasid sooritada pikemat tdmmet ja tulli uuendus t6stis aeru juhtimise

kindlust. Sellega oli akadeemiline paat labi teinud oma p6hilise arengu ja omandanud



tiinaptievase vdistluspaadi vtilimuse ning omadused. Vaiksemaid ttiiustusi on tehtud

pidevalt ja tehakse kindlasti edaspidigi.

Rahvusvaheline S6udmise FSderatsioon- FISA loodi 1892.a. Alates 1893.a. hakati

liibi viima Euroopa meistriv6istlusi (EM). 1962.a. toimusid esimesed Maailma

meistrivdistlused (MM) meestele. 1900.a. v6eti s6udmine Oltimpiamiingude-kawa.

Kuni XX Oltimpiamtingudeni osalesid seal ainult mehed. Alates 1976. Aastast

stardivad esmakordselt ka naised.

Eestisse j6udis s6udmine Ltiribekist Tartusse elama asunud noore kaupmehe Otto

Stieri initsiatiivil. Ouo Stieri idee, tuua sSudeklubi, leidis elavat vastukaja eriti Tartu

noorte kaupmeeste seas. Noorte kogunemisel kasitooliste seltsis Handwerker-Vereinis

(O. Stier oli firma "Vennad Brock"ametnik) viitas O.Stier sellele, et Saksamaal on

juba paljudes soodsate veekogudejuures asuvates linnades s6udetihingud. Emajdel

aga on pcamiselt kalurite paadid ja muudkohmakad+aadi{rtis teenivad vaid

majanduslikku eesmiirki. 17. VeebruariLl&75.a. toimus Handwerker Vereinis Tartu

s6udeklubi- Dorpqfer Ruder -Klub=asutroriskoosolek. 1 884. a. loodi Ptirnus

sOudeklubi. Esimene ametlik vdistlus peeti 1883.a. Tartus. Viljandi mainitakse

ajalooktisitluses esmakordselt iira 1889.a. seoses pikema paadimatkaga Tartust

Vilj andisse nelj apaadiga'Delfin".



l6ppsONe

Antud uurimuslikus referaadis loobusin sihilikult protokollide umbertri.ikkimisest ja

peensusteni faktide Eratoomisest. Tuginesin tulemustele kui teatud arenguetapi

pidepunktidele. Huvitav oli lugeda treeningpEevikuid, vanade sportlaste miilestusi ja

vestelda endiste ning praeguste tegijatega. Ptitidsin valja j6uda momentidele, mis

soodustavad v6i pidurdavad tihe v6i teise protsessi arengut. On vana t6de, et niisama

lihtsalt ei teki midagi. On hea, kui tihispingutuse ktiigus tekib meeskond. Meeskonna

arendamisel tulebki alguses rohkem tiihelepanu pdorata liikmete individuaalsele

arendami sele ning alles seej iirel uhtse mee skonnato6 valj akuj undami sele. Meeskond

ei ole kunagi kullalt arenenud ja valmis, sest keskkond ja konkurendid muutuvad

pidevalt. Arendamisele on igas kollektiivis vaja leida oma kindel koht. Kui seda ei

tehta, siis s6ob igapiievarutiin arengu niikuinii dra. Ydgatahtsaks osutub reaalse

motiivi leidmine ja isiku taktiliste omaduste viiljakujundamine.

Aastaid tagasi ilmavalgust niiinud esimesed aerut6mbed Viljandi jiirvel said hoo

sisse ja in muutunud kindlateks ning tugevateks. Inimesed, kes selle spordialaga on

tegelenud, on enamjaolt oma koha hilisemas elus leidnud ning samas ka sportlikeks

jiiiinud. Nad utlevad, et soudmine andis neile v6ime t6od teha, vastupidawse

eesmtirkide saavutamisel ning anahirisivOime oma tegemiste suhtes. See peaks olema

parim tunnustus neile, kes on ala arengusse suhtunud poolehoiuga ning arengut

soosivalt. Selle tile, et Viljandis tegeldakse sOudespordiga, v6ib ainult head meelt

tunda!
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