Kokkuvõte U18 Euroopa MV Györ 2018.
Võistlusele kvalifitseerus 23 sportlast. Kus juures 2 sportlast oleksid saanud tulla osalema talviste
tulemuste põhjal, kuid nad loobusid. Abipersonali oli sellise koondise peale 6 treenerit ja füsio –
Risto Jamnes. Personaalse treeneripassiga olid kohapeal veel Romet Mihkels, Mihkel Lembit ja Ivar
Bagge.
Reis oli koondisele organiseeritud kahes grupis. Lennud toimusid Tallinnast Viini, kuna see oli üks
ametlikest lennujaamadest. Sealt sõitsime 1h bussiga Ungarisse, Györi.
Probleeme oli teivastega, kuna need ei olnud jõudnud selleks ajaks kui meie saabusime. Lõpuks
probleem lahenes ja spordivarustus toimetati võistlus staadionile.
Majutus oli Györi Tehnika Ülikooli ühiselamus - väga kitsad toad ja kuna sattusid olema sel ajal ka
väga soojad ilmad, siis toad olid ka väga palavad.
Organisatoorselt oli korraldajate poolt palju puudujääke – hommikusöök venis 45min pikkuseks, kuna
järjekorrad olid meeletud. TIC-is sai järgmise päeva start listid alles peale lõunat (õnneks tehti
võistkonnajuhtidele sotsiaalmeedias grupp, kus sai infot reaalajas vahetada). Bussitransport ligadi
logadi.
Esimesel võistlus hommikul buss soojendusstaadionile üldse ei väljunud ja Annika Emely Kelly pidi
vasaraheite soojenduse tegema põhistaadioni kõrval sussikotiga pöördeid tehes. Eelvõistlusel
heidetud tulemus 61.56 viis ta 11-na edasi lõppvõistlusele ja seal heidetud 61.22 andis 9. koha mis oli
piisav, et saada võistlema noorte OM’ile Buenos Aireses.
Pippi Lotta Enok – 7-võistluses 5135p(IR) 11. koht. Ärev olukord tekkis odaviskes, kui kohtunikud ei
lugenud Pippi teise katse tulemust. Pika kisamise peale ja protesti esitamise peale lõpuks mingi
umbkaudse tulemuse nad mõõtsid 41.49 mis lõpuks ka protokolli kanti. Väga tubli esinemine kahel
päeval.
Jekaterina Mirotvortseva – 5000m käimine – sattus olema väga palav päev ja Jekaterina ei võtnud
esimesel 2 kilomeetril endale juua ja see mõjutas tema lõpptulemust 25.26,71 ja 17. koht. Pool
distantsi kõndis väga südikalt esimestega koos. Teine pool oli väga raske. Peale finišit minestas ärameedikud ja Kristel Berendsen turgutasid teda päris pikalt.
Carina-Renne Valdek – 100m start oli kesine ja jäi kohe viimaseks pakkudelt ära minnes, distantsi
keskel liikus juba päris ilusasti ja esimestega vahe pikemaks ei läinud. Ajaks 12,46 ja 26. koht.
Ann Marii Kivikas – sai kohe hea stardi ja ajaga 12,12 sai ½ finaali. Seal jooksis ajaks 12,18mis andis
kokkuvõttes 20.-koha. Ann Marii tegi kaasa ka 200m jooksus - seal liikus ta 24,78(IR)samuti ½ finaali
kus jooksis end 14-ks ajaga 24,83. Selle kohaga tagas ta endale koha noorte OM’ile Buenos Aireses.
Liisa-Maria Truupõld – piirdus kaugushüppes 5.63ga mis andis 16. koha.
Marleen Mülla- teivashüppes eelvõistlusel 3.80 ületas 13 sportlast, kõik need ületajad said edasi.
Võistlus algas muidugi närvesöövalt, kuna korraldajad olid unustanud tuua välja 3 riigi sportlaste
teibad, nende seas ka Marleeni teibad. Finaalis läks loteriiks, kes mis suguse vastu tuule endale saab.
Marleenil vedas ja 3.90 (IR) andis 7-koha ja koha noorte OM’ile Buenos Aireses.

Triine Marie Land – 100 mtj jooksis 14.00ga, kokkuvõttes 26. koht.
Liis Grete Atonen – 400 mtj – aeg 1.05,02 ei olnud see tulemus mida oleks soovinud , start oli
aeglane ja kogu jooks arglik. Kokkuvõttes 27. koht.
Sofia Marlene Haug – kõrgushüpe 164cm, 25. koht. Tippvorm jäi Eestisse.
Eliise Anijalg – kolmikhüpe 11.91 andis 22. koha.
Marilis Remmel – terve soojenduse aeg ja ka võistlusareenil olles oli väga keskendunud ja kuulas
täpselt nõuandeid mis talle anti. Esimesel katsel visatud 51.35 (IR) viis kohe edasi lõppvõistlusele ja
seal esimese kastega kohe uus IR 54.48 andis lõpuks 5. koha. Kuni 4 viske vooruni oli Marilis
kolmandal kohal , kuni ta lõpuks pjedestaalilt välja tõrjuti. Marilis jäi väga rahult oma kohaga eriti
tulemusega, kuid seda õnne varjutas tõsiasi, et noorte OM Buenos Aireses saab riiki esindad ainult
üks sportlane ja selleks osutus Gedly Tugi, kes viimase katsega viskas end pronksile.
Gedly Tugi – eelvõistlusel odaviskes 50.82ga kaheksandana edasi ei olnud selline tulemus, mis oleks
rahulolu pakkunud. Lõppvõistlusel näitas Gedly külma närvi, sest enne viimast 6. katset oli ta
kaheksandal kohal. Hoovõtu raja alguses seistes peatati võistlus medali tseremooniaks ja alles peale
seda sai ta sooritada oma viske, mis osutus pronksi viskeks 55.28(IR), ja preemiaks sõit noorte
OM’ile Buenos Aireses.
Poistest oli esimesel päeval võistlustules kohe kolm heitjat, kes kõik esinesid alla oma tulemuse.
Maksim Mihhailov – kuulitõukes viimane koht 15.93ga. Ometi oli tal ette näidata eelnevatest
võistlustest pea 2m paremat tulemust.
Enrico Hänilene – võistluspaigas olles oli närviline, ei saanud hoojooksu klappima ja piirdus
võistlustel kolme x-ga. Tulemust ei lasknud mõõta.
Rasmus Roosleht – odavise 54.83, tulemuse tingis kehv hoojooks. Jõudis liiga joone lähedale ja ei
saanud lõdvalt visata. kokkuvõttes 28. koht.
Eerik Haamer – Teivastega eelvõistlusel sama probleem nagu Marleenil – teibaid ei toodud platsile.
Eerik hüppas tagumisele matile ja sammumärki treenerid ei näinud, sama probleem oli ka
Marleeniga, kohtunik jälgis kuhu samm tuli. Lõppvõistlusele viis tulemus 4.80, mida ületas 13
sportlast. Finaal oli Eesti sportlastele rõõmustav, kuna samal ajal, kui Eerik ületas oma ja Eesti U18
vanuse tähistava rekordi tulemusega 5.10, tuli staadioni teises otsas pronksile Gedly Tugi. Eeriku
rekord tagas Eestile järjekordse kolmanda koha ja sõidu noorte OM’ile Buenos Airesesse.
Kenro Tohter – 110 mtj eeljooksus olime valmis minema juba uuesti protestima, kuna Kenro pandi
oma jooksu viimaseks, tegelikult oli kolmas ajaga 14,25. ½ finaalis Kenro koperdas ja aeg 23.32 edasi
ei viinud.
Ken-Mark Minkovski – keskendus 200m jooksule. Eelringis kohe uus Eesti U18 rekord 21,58 mis viis
ta seitsmendana edasi. ½ finaalis oma jookus kolmas 21,34 uus Eesti U18 rekord. Finaalis sattus
Kenile esimene rada. Oma pikkusega ta sinna kurvi väga hästi ei mahtunud ja pidi kinkima vastastele
väikse edumaa. Normaalselt sai ta jooksma alles peale 60-70 meetrit. Aeg 21,56 tagas osaluse
noorte OM’il Buenos Aireses , tulles kuuendale kohale.

Jack Patrick Bagge – 800m jooksus oli kohe hea tempo jooks, Jack jäi oma jooksus 7-ks ajaga 1.54,25
tulemus, mis edasi ½ finaali kahjuks ei viinud.
Taavi Verbo – 400mtj jooksis isikliku rekordi 54,25 hea jooks , mis andis kokkuvõttes 19. koha.
Deniel Kedrov – 6832p tubli IR, kümmet ala kokku sobitades tegi Deniel rekordid kõrgushüppes,
400m jooksus, odaviskes . Oli väga enesekindel ja keskendunud. Kokku 16. koht.
Igor Andrejev – rekord 10-võistluses 6405p, üksikaladel rekordid kõrgushüppes, 400m jooksus,
1500m jooksus. Igor tuli selle punktisummaga 24 kohale.

Kokkuvõtvalt saab öelda ,et isikliku rekordi tegi 23-st sportlasest 11, millest Eesti U18 rekordid KenMark Minkovski 200m jooksus 21,34, Gedly Tugi odaviskes 55.28 ja Eerik Haamer teivas hüppes 5.10.
Eesti sai oma kahe pronksmedaliga ja 8 parema hulka tulnud sportlastega 20. koha. Väga
ühtehoidev ja sõbralik koondis . AITÄHH!
Suured tänud meie taustajõududele : füsioterapeut – RISTO JAMNESele, treeneritele Leonid
Brjuhhovile, Hennit Küppasele, Jarko Koortile, Kersti Virule ja Harry Seinbergile.
Võistkonna juht
Heiko Väät

