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SISSEJUHATUS
Eesti soudmises
K[esolev miniuurimus klsitleb alates 1960-ndatest tiinap[evani
ja argislEngi' Eesmtirgiks on
kasutusel olnud ja olevat erialast terminoloogiat
samuti v?ilja tuua
talletada soudeveteranide m?ilus siiilinud vanem sonakasutus,
ja viiljendid'
moningad uuema aiaLatgoonis kasutusel olevad s6nad
etteantud teemat' s'o
Kokkuleppel juhend apgaei jiirgi uurimus t?ipselt tilesandes
sonadest v6i viiljenditest'
koostada tilevaade opitava eriala mingi valdkonna

ja huvitavam' kuna
Autori arvates on voetud tilesande koostamine keerukam
erialast terminoloogiat
erinevalt opitavast erialast ei ole soudmises kasutatavat
eesti keeles seni kusagil publitseeritud'

e-kirjaga saadetud meililist
Miniuurimise koostamise peamine vahend oli
inimesele' Vastuseid laekus
sduderingkondadele, kokku umbes 50-1e
viiljendit' Kiiesolevas
sisaldades kokkuvSttes ca. 50-60 s6na v6i
ktimmekond,

t66s esitatakse n6iteid neist'
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s0uavARA
I0 tugevat - vahespurt vSistlusdistantsil

2-,

4-,

2x jne - ltihinimetused erinevatele paadiklassidele

Balloon

- paadi nina v6i tagaosa vee- ja ohukindel sektsioon

Banka (ka banotska) - PaadiPink
Eessdudja - s6udja kes istub paadi sabale kdige liihemal

Ekipirovka

varustuse j agamine (meeskonnale)

-

Efl.^{

Emapuu - puupaatide p6hja pikipuu j[ikuse tagamiseks
Ettes6it - t6mbeks ettevalmistumine liikumisega paadi saba suunas

Forteks

-

laba otsa kinnitatav reljeefne plastikust riba aeru

stabiilsuse

saavutamiseks t6mbel
Haare - aeru vette asetamine t6mbeks

Hark

-

paatide t6stmiseks/laadimiseks kOrgetele riiulitele v6i paadiveoautole

Hingede ostmine - varustuse jagamine kevadel ja

stigisel nla-( l,re(,1

Kahekordne t6mme - aerulaba ebastabiilne tiles-alla liikumine t6mbe ajal

Kanna pael

- jalaste

(susside) kannaja paadi vaheline tihendusndor tagamaks

j algade ktittesaamise paadist

Umbermineku korral
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Katlaktida

- kanuumehed (oma labidat meenutava

aeru t6ttu)

Karu nahk - selja kaitseks kasutatav spetsiaalne lambanahast lai riba

Kazanka- kitsas mootorpaat, oli kasutusel 70 - 8O-ndatel enamikul treeneritest
Kitse tegema - roolimeest ahistama ebaeetilisel moel

Kolmnurk - tullide k6rguse miiiiramise riistapuu, varustatud joonlauaga
Konka (ka gonka) - vanema aja v6ljend v6istluse kohta (venep5rane)
Konn - aeru kinnijfl[mine vette t6mbe l6pus
Korpus / pool korpust - paadi pikkus/pool pikkust (visuaalne hindamine,

milline

ja kui palju

paat

ees

v6i taga oli)

Krae - aeru j6u6la piiraja

Kriipsurohi - joonistati ruudukesed seljale ja ravis suurepiiraselt! Koosnes joodi,
sipelgapiirituse, parafiini ja kindlasti midagi veel segust, millel oli soojendav (kui

finalgooni ei olnud) ja muidugi raviv toime. Ka randmetele pandi, sest kevadel ja
stigisel said randmed ktlma.

K6rbevallutaja - tiks eriline paadiveo auto N-Liidus , mis oli
ehitatud Erich Seileri poolt vanast veoautost ja kasti asemel

Kiipad

-

distantsklambrid

Ktirss, kult - vanem meesterahvast treeneri htitidnimi,

-

bussi kabiin

pingi ktiljes viiltimaks pingi irdumist paadist

iimbermineku v6i transpordi ajal

Ktite vahe

oliLAZ

tullide k6rgusvahe
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Lambajalatehnika

kasutatakse

kellegi ebakorrektsete

iseloomustamiseks

L

s6udmisoskuste

<bna"

Liblikas - aeru t6stmine enne t6mbe algust; variant 2 ialatoe kinnituspolt
Lohutussdit

- eels6idu jZirgsed vahes6idud neile, kes otse poolfinaali

ei p[tisenud.

Eesmflrgiks anda keerulistes oludes, niiiteks ilmastikust v6i loosimisest tingitult
ebavordsesse olukorda sattunud v6istlej aile teine v6imalus edasiptiisuks.

Lohv

v6istlusjal gratta kummidest valmistatud paadi sidumisvahend (ei

sooninud paadip6hja jalgi)
Ludistamine - lohakalt s6itmine
Mansett - aeru keeramiseks ja paigalhoidmiseks plastmassist tciopind tullis

Mulli tegemine - aeru sihilik mitteefektiive t66
Mriridalddk - vee mittetabamine t6mbe alguses
Nahk - sama mis mansett, aganahast (oli kastutusel vanemat ttitipi puuaerudel)

Nippel (ka

tulli nippet) - tulli v6lli kinnitusmutter, ka peale pandav plastikust

kate

Paadi kumm(rihm)

-

sidumisvahend paatide transpordil, tehtud vanast

v6idus6iduratta balloonkummist
Paadiraam - eraldi konstruksioon paatide transpordiks autol v6i haagisel
Paarisaer - Uldistavalt kahe aenrga v6istlusalused
Paati pa(a)rlanksi panema

-

paati loodima

Pealttulek - aeru tulek veepinnale t6mbe ajal, tingitud valest reguleerimisest
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Perserula

-

sdudepingi tZihenduses kaasaja s6udenoorte argoos

Pingi kelk - istepingi veermiku paralleelsuse siiilitamiseks kasutatav raamistik
Plott

-

paadisild

Prigitka

- katsevdistlus

Puka, ka pukk (puki)

-

paadi hoidmisalus puidust vdi metallist

Rooliga paat - eraldi roolimees paadis

faa s

baSt+a"

Roolijalg - sOudja kelle Ulesandeks on roolida paati
Roolita paat - ilma eraldi roolimeheta paat
Selga sditma - paadis rtitmi mittetabamine ja etteruttamine meeskonnapaadis

Siinid - pingi liikumisteed
Stardiplott

- ujuv stardisild

Supinahk

-

sdudjate spetsiaalne iileriietus, seljaosa tuule-

ja veekindel, rinnalt

vabalt hingav riie.
Sussitassija

- treener moepiirast, vOistlusel viib jalanOud vtiljamineku

sisllalt

sissetuleku silda

Tavott - mineraalne m[tirdeaine (Solidool) libestusainena aerunaha m66rimiseks
poriratavuse kergendami seks

Tonn

- 1 kilomeeter

Tormilaud

t?ihisena v6i pikkusena

- lauad kokpiti eesosas kaitseks tile paadi esiosa tulvavate lainete eest

Trenerskaja

-

treenerite tuba
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Tulli kang - tulli jligastamiseks kasutatav lukustatav metallkang
Tuulekas

-

impregneeritud riidest spetsiaalne s6udmise pluus, kus esiosa ja

tagaosa sai jalge vahelt kokku kinnitada ,et selg ei liiheks paljaks ja eest ei segaks
kortsus tuulekas t6mbe l6pu sooritust

Uppumine (aeru) - tOmbes liiga siigavale minev laba
Vahesoit - voistluse kiiigus kvalifitseerumiseks vaj alik osav6istluss6it

Veff alla ajama - v6istlusdistantsil eesoleva paatkonna aerulaba poolt tekitatud
veekeeriste siittimine taga oleva vastase paadi

voruZonka-anneev6istlus \/o'^,

alla

dotllt-

* , l(,,

\

Ya jo

Uksikaer - igal s6udjal on Uks aer, jaguneb parema ja vasaku poole aeruks
Ulekate

-

paarisaerulisel aeru kflepidemete kattumispikkus
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KOKKUVOTE
Kiiesolevas tri6s vbljatoodud s6udeterminoloogia

kujunenud N6ukogude
kohandused

Liidu ajastul.

ja mugandused

Seetdttu

ja sliing on suures osas vtlja
on palju vdljendeid sisuliselt

vene keelest. Niitid,

kui

iseseisev Eesti

riik on

eksisteerinud 20 aastat, on huvitav jalgida uusi s6nakasutusi ja tuletisi valdavalt
eesti, agaka inglise keelest.

Kokkuvotteks peab autor oluliseks selleteemalise uurimistod liibiviimist, kuna

siin sai talletatud oluline osa Eesti n6ukogudeaegse s6udmise ajal stindinud
oskussdnastikust.
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