
A-klassi Balti matš 8.03.2014 Šiauliais 

Võistkond. 

Nii poiste kui ka  tüdrukute võistkonnad said komplekteeritud A-klassi  vanuseklassi Eesti 

meistritiitlite omanikest ja enamus hõbemedaliste said ka kutse. Koondist tugevdama võeti kaasa 3 

B-klassi noort võistlejat-  Johanna Ilves, Emilia Palgi ja Margit Kalk.  

Võistkond sai võimalikult tugev (19 tüdrukut+17 poissi) Oli teada, et leedukad hooaja tulemuste 

põhjal annavad kõva lahingu ja lätlasi me ka alahinnata ei tahtnud. Mitmed statistiliste numbrite 

austajad pidasid kõiki võistkondi võrdseteks ja eestlastele kindlat esikohta ei ennustatud.  

Tuli ette ka viimase hetke haigestumisi ja pisivigastusi, mis tekitas natuke ärevust. Aga see olukord 

lahenes meie kasuks, siinkohal suured tänud kiirelt reageerinud ja hädast välja aidanud treeneritele 

ja noorsportlastele! 

Teekond Šiauliaisse. 

Teekond Tallinn-Tartu- Valga- Šiauliai kulges väga hästi. Valgas pakuti meile lõunat. Olles üle piiri 

saanud, terve võistkond bussi peal, võis kergemalt hingata, et keegi maha ei jäänud ja kõrvale 

vastutusest hiilida enam ei saanud. 

Sõitsime suunaga võistluspaiga poole. Kohale jõudes oli noortel võimalik vajadusel kerge soojendus 

järgmiseks võistluspäevaks teha. Kuigi leedukad polnud selleks üldse valmis, aga kuidagi sai see teoks. 

Õhtusöögiks korralik õhtusöök. Infominutid peetud.  Käes võistlusvormide välja jagamine. Kõik  

võistlejad olid väga õnnelikud ühtse vormi üle ja parajaid numbreid jagus. 

Võistluspäeva algus. 

Hommikusöögile kokke lepitud ajaks jõudsid kõik koondislased. Hommikusöök oli super ja valik lai,  

igale maitsele!  Koosolekul sai püstitatud ühine eesmärk:  vaid esikohta tunnistatakse. Kuna hooaeg 

on noortel olnud pikk, siis kõik soovisid anda endast parima. Igale võistlejale sai ülesandeks võita 

vähemalt ühte leedulast, ühte lätlast ja ka ühte eestlast. Treeneritele konkreetsed ülesanded 

jaotatud ja asetused ette näidatud võistlussektorites, võisime asuda võistlustulle. 

Võistlus. 

Võistluspaika jõudes panime üles Eesti lipu.  

Toimus Teamleaderite infokoosolek. Algkõrgused, kogunemiskohad ja lipukandjad said kokku lepitud. 

Keeruline hetk, kuidas 300m distantsi joosta (leedukatele tundus see koht endalegi keeruline)? 

Peeter Randaru oli ka õnneks Leedus ja samas hallis, loomulikult sai ta kaasa haaratud sinna 

koosolekule. Lõpptulemus- ühisele rajale mindi peale 2 kurvi.  

Võistluse algus oli eestlastele tagasihoidlik. Punkte mitte jälgides, tundus, et meil läheb päris hästi. 

Sündinud oli hulgaliselt isiklikke rekordeid ja kohad polnud ka kõige hullemad, poodiumikohad ja 

palju kohti esikuuikus. Saabus hetk, kus sai vaadataud punktitablood. Selgus tõsiasi: lätlastega meil 

sama palju punkte, aga leedukad oldi pääsenud millegipärast 20 punktiga ette. Ega me sellepärast 



veel käega löönud. Noored jätkasid isiklike rekordite püstitamist ja eneseületusi. Punktiseis paranes, 

lätlased raputasime maha ja leedukate ees saavutasime mõned väga magusad võidud.  

300m jooksudes loositi meile neljas rada, kõrged kurvid ilma julgestusäärteta.  Loosiõnn mis muu.  

Enne teatejookse oli seis väga põnev. Kõikide alade punkte poldud veel kokku liidetud, aga peast 

arvutades saime aru, et liigume leedukatega võrdselt ja mõneti ka paar punkti eespool. Teadsime, kui 

tahame võita, siis teatejooksud peavad õnnestuma. Loosiga või mitte loosita saime taas 4nda raja.  

Kokkuvõttes saavutasime 171 punktiga esikoha, leedukad teised 168 punktiga ja kolmandad lätlased 

134 punktiga. Kokku tuli 10 alavõitu, palju isiklikke rekordeid ja üks uus Eesti U18 vanuseklassi rekord 

poiste kaugushüppes 7.22, autoriks Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Esikohad saavutasid 

eraldi arvestuses nii poiste kui ka tüdrukute võistkonnad. 

Võistluspäeva lõpp. 

Võidukarikad käes, võistkonna pilt tehtud, algas tagasisõit kodumaale. Käisime peale võistlust veel 

ühiselt söömas.  

 

 

 

 

Suured tänud kõigile treeneritele, kes valmistasid ette Balti matši koondisesse kuulunud noored 

sportlased. Suured tänud tublidele võistlejatele.  

 

Võistkonna juht, 

Kristel Lääts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


