
 Kokkuvõte Eesti noortekoondise võistlemisest Balti noorte maavõistlusel 

   23.jaanuaril 2013.a Kuldigas (Läti). 

 

Koondise komplekteerimine. 

 Noortekoondise komplekteerimine toimus Eesti noorte “A”vanuseklassi siseMV tulemuste 

põhjal, järgisin ranget sportlikku printsiipi ning ala kaks paremat said kutse noortekoondisse. 

Võistluste ajal 19.-20.jaanuaril Lasnamäe hallis vestlesin kõigi sportlaste ja nende treenerite-

ga, et nad oleksid teadlikud ning valmistuksid võistlusteks. Lisaks “A” vanuseklassi 

sportlastele said koondisekutse ka kaks “B”vanuseklaasi sportlast: H.-C.Hausenberg teivas ja 

kaugus ning M.Kalk teivas. Koondise kutsest loobus (järjekordselt!) Karina Kabrits 

(Tallinna”Kalev”), kes alustas nendel päevadel pikka reisi USA-sse. Kuna võistluste kalender 

oli aegsasti paigas, on erinevate reiside planeerimisel alati võimalus sellega arvestada! Sellega 

seoses teen EKJL juhtkonnale ettepaneku mitte arvestada Karina Kabritsat Euroopa noorte 

olümpiapäevade võistkonna kandidaadiks. 

 Enamus sportlasi võistles maavõistlusel ühel alal, kahe ala tegijate (K.Verlin, M.Meri, 

K.Jurkatamm, M.Paakspuu, H.-C.Hausenberg, C.Alekand) puhul tuli arvestada võistluste 

ajakavaga. Koondise koosseis sai maksimaalselt tugev ja eemalejääjaid polnud. 

 Talvisele ajale kohaselt olid mitmed sportlased enne maavõistlust kimpus erinevate 

külmetushaigustega, kuid võistlusteks olid peaaegu kõik korras. Ainult kuulitõukaja Artjom 

Nikitin pidi viimasel hetkel haigestumise pärast võistlemisest loobuma, keda asendas Eesti 

MV III saavutanud Toomas Vokk. 

 Koondisse kutsutud sportlaste (16 tüdrukut ja 17 poissi) ning 9 treeneri nimekiri, logistiline 

info oli esitatud EKJL koduleheküljel aegsasti. 

 

Organisatsiooniline, logistiline osa võistlusreisist. 

 Vastavalt planeeritule alustasime reisi 22.veebruaril kell 9.00 Tallinnast. Tegime vahepeatuse 

Koigil, Tartus ja ettenähtud ajal, kell 13.00 jõudsime Valka. Peale lõunasööki hotelli “Metsis” 

restoranis alustasime veel ligi 5 tundi kestnud sõitu Kuldigasse. 

 Majutusime kohaliku spordikeskuse hostelis, kus oli korraldatud ka toitlustamine. Majutus- 

tingimustega – tüdrukutel 8 inimest toas narivooditel, kogu maja peale ainult üks tualett ja 

pesemisvõimalus – said noored kogemuse võrra rikkamaks. 

 Peale saabumist sõitsime halli, kus tegime kerge soojenduse. Võistlushall jättis väga hea mulje 

– uus ja kaasaegne, “Mondo” rajakattega. 

 

Võistluse korralduslik pool. 

   Kuigi suvisel maavõistlusel Jekabpilsis sai juba kogetud korraldajate teatud saamatust võistluse 

läbiviimisel, kogesime taas puudusi: 

 Ei toimunud esindajate koosolekut, vajaliku info (võistlejate kogunemiskoht, algkõrgused jne) 

hankimine toimus jooksvalt enda initsiatiivil. 

 Vastavalt tavale toimub võistluste avaparaadil  võistkondade väljamarss tähestikulises 

järjekorras ja korraldaja riik on traditsiooniliselt viimane. Siin toimus kõik täpselt vastupidises 

järjekorras : LAT-LIT-EST. 

 Puudus võistlejate kogunemiskoht, võistlejad suundusid iseseisvalt otse võistluspaika. 

 Informaator teadustas ainult läti keeles, ainult mõned tulemused edastati ingliskeelselt. 

 Antud võistluse puhul oli esmatähtis võistkondlik paremusjärjestus, kuid kahjuks kogu 

võistluse aja puudus vastav info. Polnud võistkondlikku seisu lõpptulemuste stendil, ei 

kajastanud seda informaator. 

   Vaatamat korralduslikele ebatäpsustele, keeleprobleemidele olid meie noored alati õigel ajal 

kohal, käitusid asjalikult ja võistlesid süvenenult. 



 

Meie koondise võistlemisest. 

 Kogu koondis võistles ühtses lühikese ja pikas dressis – sellega me erinesime vastastest. 

Pean ühtse koondisedressi omamist äärmiselt oluliseks koondise ühtsuse, võitlusvaimu 

sisestamiseks. 

 Noored võistlesid hasartselt, innustunult ja teineteist toetavalt. Olime organiseeritud, 

motiveeritud, asjalikud. 

 Kokku tegid noored 40 võistlusstarti ja püstitasid 14 isiklikku rekordit. Kindlasti 

märkimisväärne saavutus, sest talvine võistlusperiood hakkab ju lõppema, kaasneb teatud 

väsimus. 

 Eeldatavalt olime Leeduga enam-vähem võrdsed. Kuid kuna puudus täpne info võistkond-

likust seisust, tuli endal hakata punkte kokku arvutama. Kolm ala enne lõppu olimegi 

leedukatega võrdses seisus. Kuna Leedu poisid kõrgushüppes edestasid isiklike rekordite 

poolest meie võistlejaid 10 cm, siis kippus kaalukauss leedukate poolele kalduma. Meie poisid 

Railand Liiv ja Kaarel Ernits said hakkama tõelise eneseületamisega, parandasid oma isiklikke 

rekordeid vastavalt 7cm ja 5cm võrra ning lõid kõik eeldused meie koondise võiduks! 

 Juhendi järgi oleks pidanud toimuma eraldi arvestus tüdrukute, poiste võistkondade osas ja 

lõpuks kokkuvõte, millegipärast eraldi arvestust ei peetud. Kuid tegelikult oli siin seis selline: 

 

Poisid 1. Leedu 85  Tüdrukud 1. Eesti 102 

  2. Läti  84    2. Leedu 85 

  3. Eesti 78    3. Läti  62 

 

 Nii et meie tüdrukud kindlalt parimad! 

 

 

Kokkuvõttes 1. Eesti 180 

   2. Leedu 170 

   3. Läti  146 

 

 

  Leedu kergejõustikuliidu leheküljel oli toodud ajaloolist statistikat noorte talvise Balti 

maavõistluse kohta: 

 

1994  1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

1995  1. Leedu 2. Läti 

1996  1. Läti  2. Eesti 3. Leedu 

1997  1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

1998  1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

1999  1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2000  1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

2001  1. Eesti 2. Läti  3. Leedu 

2002  1. Läti  2. Eesti 3. Leedu 

2003  1. Läti  2. Eesti 3. Leedu 

2004  1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2005  1. Eesti 2. Läti  3. Leedu 

2006  1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2007  1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2008  1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2009 ei toimunud 



2010 1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

2011 1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

2012 1. Leedu 2. Eesti 3. Läti 

2013 1. Eesti 2. Leedu 3. Läti 

 

Seega läbi aastate oleme olnud meie naabritest selgelt paremad: kokku meil 9 üldvõitu, Leedul 

7 ja Lätil 3. Lisaks oluline ka asjaolu, et me kordagi pole olnud viimased!  

 

Kokkuvõtteks 

 Usun, et noored said selle võistlusreisiga meeldiva ja kasuliku kogemuse ning nende jaoks 

on ka edaspidi pääs Eesti koondisse suureks stiimuliks. 

 Kindlasti oli meil kõigil uhke tunne seista tribüünil, kui võitnud võistkonna auks mängiti 

hallis Eesti hümni. Jääb ainult soovida, et võimalikult paljud Kuldigas olnutest kogevad 

sellist ülevat hetke veel oma edaspidisel sportlasteel. 

 

 

 

 

 

        Valter  Espe 

                                                                            noortekoondise esindaja maavõistlusel 


