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illine on Eesti silud-
miss hetkessi&
kuf v6tame hindu-
rnfse oluseks kolm

tuttsvut aspekti * tipud,
naored ia ifrrelkasv?
Eesti s6udmises on ajalooliselt olnud
paremaid aegu, kui on hetkeseis.
Alustades madalamalt on ehk olulisi-
maks ktisimuseks noored ja jirelkasv.
Sellega tuleb stistemaatiliselt tegeleda,

hoolimata sellest, et hetkel on meil
mitmed perspektiivikaid noori s6ud-
jaid. Murdepunktiks saab enamasti
giimnaasiumi l6petamine ja sealt
tulevad olulised valikud edaspidiseks

eluks. S6udmine ei ole paraku spor-
diala, millega keskptrasel rahvusva-
helisel tasemel ennast ja oma peret
tilal pidada.

Eesti suurusel riigil ei saagi olla iihe
kitsama spordiala l6ikes suurt hulka
maailma tipus olevaid sportlasi. Nii
on ka s6udmisega. Meil on hetkel
maailma tippkonkurentsis olev meeste

paarisaeruline neljapaat, mis tegi sel

aastal liibi m6ningase noorenduskuuri.

Samuti tippu ptirgiv meeste kergekaalu
kahene, seega sellega on hetkel histi.
Loomulikult tahaks ju alati paremat...

Paljud ilmselt ei m6ista, millest
koosneb tinapieval spordimaailmas
tippu j6udmine.

$inu k&ige
tfrhtsom iile**
anne sedo f,mgtit
vostu udttesjr
ala edEsijuhtides?
On kolm olulist tilesannet:
1. Tagada olemasolevatele

tippudele v6imalused, et v6istelda

tippkonkurentsis.
2. Niidata s6udmist kui elegantset ia

atraktiivset spordiala, mis kutsuks
noori sellega tegelema.

5. Tagada noor[e treeneritele piisavalt
motiveeriv too.
K6ik kolm n6uavad lisaks entu-

siasmile veel iiht olulist kompo-
nenti, mille mainimine on ammu
juba k6iki ira visitanud, kuid ilma
milleta hakkama saada pole vOimalik.

Endise tippsdudj ana, milles
peitub selle ala paamine vfilu?
Ma ei ole kunagi olnud tippsOudja.
Minu tegemised jaid iilikooliaas-
tatel Eesti koondise tasemele. Aga
see polegi oluline. S6udmine oli 19.

sajandil iiks populaarsematest spordi-

aladest maailmas. Tegemist on seega

iisna pikkade traditsioonidega spordi-
alaga, mille vaatamine on esteetiliselt
nauditav, sportlaselt aga erakordseid
ftiisilisi ja tehnilisi eeldusi n6udev.

Nagu paljude spordialade puhul on

as jatundmatule
seda keeruline sele-

tada, kuid need, kellel
kunagi s6udespordiga

lihem kokkupuude on

olnud, m6istavad, et tege-

mist on kuningliku spordi-
alaga.

KoE Eeetis on piisavult, kohti, et
edudmi,st hurraEtada?
Arvestades Eesti suurust ja s6ude-
spordiga tegelevate sportlaste arvu,
on s6udebaasid jaotunud tile Eesti
tisna m6istlikult - Pirnus kaks, Iisaks
Tartus, Narvas, Viljandis ja Tallinnas.
Alaga tegelemise v6imalusi on.
Valmimas on ka rahvusvahelistele
n6uetele vastav sdudekanal Audrus.

Millins on $inu enda hetke
sdudevo rm, ku| pikatt, tfiri
JsonEonile 2,AAA m kastsksid
jo kos iild*s?
Ma pole ise iile 10 aasta vee peal
kiiinud. Jiirile kaotaksin,,kalendriga"

- ta on praegu endiselt heas vormis.
Hoolimata sellest tegi ta mulle selle
aasta Eesti meistriv6istlustel, kus ta ise

osales iihepaadil, ettepaneku osaleda

temaga tuleval aastal paariskahesel.

See on kindlasti pakkumine, mis vddrib
kaalumist. ()
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