Koondise juhi Heiko Väädi kokkuvõte U18 ja U20 Balti mitmevõistluse
meistrivõistlustest (9-11.03.2018 Kuldiga, Läti)
Võistkonnad komplekteeriti Eesti U18 ja U20 talvise mitmevõistluse MV baasil. Kutse said oma
vanuserühma MV esikolmikusse kuulunud sportlased. Võistlusformaat lubab võistkonnas osaleda
neljal sportlasel. Võistkonna neljas number sai valitud talvist mitmevõistluse MV silmas pidades ja
U20 noormeeste neljas liige sai valitud 2017 a. suviste mitmevõistluse MV tulemuse põhjal.
Võistkonnaga soovis liituda ka kolm individuaalsportlast. Erinevatel põhjustel jäi neil talvistel Eesti
mitmevõistlustel osalemata või võistlus ebaõnnestus.
Seega kujunes koondise suuruseks 16+3 sportlast ja 7 treenerit.
U18 neiud:
Emely Karhu 2. koht 3825p (i.r), parandas oma rekordit 194 punktiga, parim tulemus kõrgushüppes
175cm. Tegi väga tubli võistluse!
Lilian Turban 4. koht 3634p, tegi 126p vähem kui Eesti MV-l. Palju punkte andis ära oma
lemmikaladel – hüpetes ja kuulitõukes. Kaotas kolmandale kohale 2 punktiga!
Liis Grete Atonen 7. koht 3317p (i.r) , parandas oma rekordit 116 punktiga, parim tulemus
kaugushüppes 5.45, oma trumpalal 800m jooksuks oli energia otsas ja kui oleks suutnud joosta
esimestega võrdelt, poleks see teda kõrgemale kohale tõstnud.
Johanna Soover 9. koht 3050p, tegi 49p vähem kui Eesti MV-l. Suutis teha paremad tulemused
esimesel neljal alal, kuid viimaseks alaks 800m jooksuks olid energia varud otsas ja jooks kujunes väga
raskeks.
IND. Pippi Lotta Enok – 3490 p , üldarvestuses oleks jaganud kuuendat kohta. Võistles väga südikalt,
60m tj pidi jooksma üksinda. Teised alad kulgesid hästi, eriti kuulitõuge, kus i.r paranes ühe meetriga
ja 800m jooks, kus rekord paranes 11 sekundiga.
U18 noormehed:
Eerik Haamer 2. koht 4831p (i.r), parandas oma rekordit 31 punktiga. Jooksis 60m ja 60m tj rekordid
ja kuulitõukes parandas oma rekordit 54 cm-ga.
Igor Andrejev 3. koht 4643p – tegi 90p vähem kui Eesti MV. Rekordi parandused kõrgushüppes ja
60m tj. Suurim punktikaotus tuli kuulitõukes.
Enrico Hänilene 5. koht 4416p – tegi 112p vähem kui Eesti MV-l. Jooksis rekordid 60m ja 60m tj
jooksudes, kaugushüppes ja kuulitõukes saavutas samad tulemused mis Eesti MV-l. Palju punkte
kaotas 1000m jooksuga.
Taavi Verbo DNF - katkestas peale teivashüppe „O“ ja 1000m jooksu enam ei läinud.
IND. Deniel Kedrov – 4902p – üldarvestuses oleks see andnud teise koha. Kuna Deniel sai Eesti MV-l
teibas „O“, siis tema osalemine koondise eest oli võistkonna komplekteerimisel küsimärgiga.

U20 neiud:
Katre Sofia Palm 1. koht 3700p (i.R) parandas rekordit 95 punktiga. Väga hea stardiga 60m tj tuli aeg
8,80sek. Ka 800m jooks kulges väga heas rütmis ja rekord sai ületatud 4 sekundiga.
Leanne Siimumäe 2. koht 3632p (i.r) paranes 310 punktiga. Leannele kohe sobis see Kuldiga maneež ,
sest igal alal saavutas ta paremad tulemused kui Eesti MV-l. Rekordid sündisid kõrgushüppes,
kuulitõukes, 60m tj.
Anna-Maria Vjazemski 7. koht 3063p. Eesti MV võrreldes 180punkti vähem. Võistlusel ei toimunud
ühelgi alal eneseületust, natuke häiris võistlemist eelnevatel võistlustel saadud kannapõrutus.
Marite Ennust - meie kindlat kolmandat numbrit tabas Riias peale Lidos toimunud lõunapausi
toidumürgitus ja kõik need 3 päeva veetis ta hotellis end ravides.
U20 noormehed :
Hendrik Lillemets 2. koht 5085 p (i.r), parandas rekordit 96 punktiga. Väga hästi läksid jooksud, mis
olid kiiremad kui Eesti MV-l ja hea tulemus sündis veel teivashüppes.
Marttin Lepaste 4. koht 4988 p (i.r), parandus 50 punktiga. Rekordid 60m ja 60m tj jooksus ning
teivashüppes.
Grat-Magnor Kuris 7. koht 4692 p (i.r), parandus 122 punktiga. Korralik punktilisa tuli teivashüppes ja
1000m jooksus.
Kevin Sakson 9. koht 4535p (i.r), rohkema tuntud kui kuulitõukaja, kuid oma pikkuse, heade kiiruslike
omadustega ja hea hüppajana võiks tegeleda mitmevõistlusega. Antud võistlusel vedas teda alt
tõkkejooks, mis osutus tehniliselt keerulisemaks.
IND. Mihkel Holzmann 4632p, rekordid kõrgushüppes ja teivashüppes. Tulemus oleks andnud
noormeeste arvestuses 8. koha.
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Kokkuvõte. Arvestades hetkel võistelnud noorte taset, siis igas vanuses olid meie kaks esinumbrit
esimese nelja seas ja kolmas- neljas number toetas koondist vähemalt 7. kohaga. Tänu U20 neidude
kaksikvõidule ja U18 noormeeste 2. ja 3. kohale tuli üldvõit Eesti koondisele.
Palju tuli kriitikat Eesti treeneritelt, meie „individuaalsportlaste“ mitteliitmisele koondise nimekirja.
JAH, kindlasti oleks võinud meie koondis saavutada rohkem punkte, kui me oleks koondisesse

kolmandaks-neljandaks numbriks kinnitanud „individuaalsportlased“. Kuid, kõik see on tagantjärgi
tarkus! Kas me teadsime ette, et parima tulemuse U18 noormeestest teeb Deniel Kedrov, ületab
kolmel alal oma rekordid ja edestab oma eelmist mitmevõistluse tulemust 500 punktiga? Ei teadnud!
Koondise komplekteerimisel lähtusime katsevõistlustel näidatud tulemustest, võib-olla peaksime
tulevikus jätma sellise formaadiga võistluste jaoks ühe koha lahtiseks ja selle koha saab sportlane ,
kelle määrab või valib saavutusspordi komisjon või noortespordi komisjon.
Transport. Tallinnast Kuldigasse toimus EKJLi partneri „HG KURRE Bussid“ väga mugavas bussis.
Pärnus tehti vahepeatus, kus liitusid veel mõned sportlased ja treenerid.
Elamine. Majutus ja toitlustus oli meil organiseeritud hotellis Jekaba Seta, mis asus 5 min. kõnni
kaugusel maneežist.
Treeneritest. Peaks ekstra ära mainima Epp Maasiku ja Andres Laide, kes suutsid oma õpilaste
juhendamise kõrvalt leida aega veel teiste sportlaste abistamiseks. Tänaksin ka teisi treenereid
(Allan Elerand, Leonid Brjuhhov, Mihkel Lembit, Pauliine Siimumäe), kes jagasid oma tähelepanekuid
sportlaste treeneritega.

Suured tänud sportlastele ja treeneritele!

Heiko Väät

