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U18 vanuseklassi talvised Balti meistrivõistlused toimusid sel korral Võru Spordihallis. Eesti koondis
komplekteeriti peamiselt Eesti U18 talviste meistrivõistluste tulemuste põhjal. Võrus ei teinud kaasa
kaks haigestunud sportlast – Carina-Renne Valdek ja Kristian Otlot. Neile leiti asendaja. Teised
koondisesse arvatud sportlased olid rivis.
Eesti koondis saavutas Läti ja Leedu järel kolmanda koha. Paraku tuli meil kahel alal piirduda ühe
sportlase punktisaagiga. Tüdrukute 60 meetri jooksus tegi Ann Marii Kivikas valelähte ja
diskvalifitseeriti. Poiste 800 meetri jooksus kukkus Robert Pekin, kahjuks otsustas ta jooksu sellega ka
pooleli jätta.
Tüdrukute arvestuses saavutati üks alavõit – Marleen Mülla jagas teivashüppes esikohta. Poiste
arvestuses saavutati neli alavõitu – 60 meetri jooksus Ken-Mark Minkovski, 60 meetri tõkkejooksus
Kenro Tohter, 3000 meetri jooksus Robert Telpt ja teivashüppes Eerik Haamer. Poodiumile jõudsid
poisid kokku 11 korral ja tüdrukud 7 korral.
Hooaja tippmarkide võrdluses püstitasid meie sportlased Võrus 6 hooaja tippmarki (poisid 3 ja
tüdrukud 3).
Võistlused toimusid Võrus, mis peaks tegelikult organisatoorse poole lihtsamaks tegema. Ent koduse
võistlusega kaasnesid ka omad probleemid. Koondise ühtekuuluvustunne oli äärmiselt tagasihoidlik.
Koondisekaaslasi toetati vähesel määral või ei toetatud üldse. Põhjused – koondis ei liikunud
võistluspaika koos ja kohapeal ei tekkinud võimalust sportlasi vajalikul määral motiveerida ja
ühtekuuluvustunnet tekitada (aeg kulus koondise varustuse kätte andmiseks, tehnilisele koosolekule,
teiste jooksvate küsimuste lahendamisele). Suvel toimuvad U18 Balti meistrivõistlused taas Võrus.
Koondise juhina näen siin suurt parandamise ruumi. Seekord oli võistlustel olukord, kus tekkisid
väikesed sõpruskonnad, kes omavahel suhtlesid. Ühtset koondist (nagu oli meie lõunanaabritel) meil
seekord ei eksisteerinud. Suvised Balti meistrivõistlused – enne võistluse algust peab olema
võimalus ja aeg koondis kokku võtta ja rahulikult selgeks kõigile teha, mis on oluline ja kuidas peab
antud võistlusel käituma.
Kuna võistlused toimusid meie kodus, siis võistluste korralduse üle midagi kurta ei saa. Võistlused
olid korraldatud kvaliteetselt ja korrektselt.
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