Euroopa mitmevõistluse karika Superliiga kokkuvõte.
Torun, 5-6. juuli 2014.a.
Eesti mitmevõistluskoondis saavutas Superliigas V koha, 39015 punktiga.
Saavutati maksimaalne koht, kuna vigastuste tõttu ei võistelnud Mikk Pahapill,
Andres Raja, Karl-Robert Saluri. Muudel põhjustel ei saanud Eestit aidata
Maicel Uibo, Kristella Jurkatamm, Linda Treiel.
Superliigas võistelnud võistkondadest oli Eesti väiksem riik.
Koondise komplekteerimine.
Euroopa mitmevõistluse karika Superliiga koondis komplekteeriti
katsevõistluste põhjal. Katsevõistlusteks olid Leksi 44 viievõistlus ja EestiSoome-Rootsi mitmevõistluse maavõistlus. Katsevõistlustest olid vabastatud
G.Sadeiko, M.Klaup,M.Pahapill, A.Raja. Hanna-Mai Vaikla ja J.Kilumets
arvati koondisse mitmevõistluse treeneritega läbi rääkides.
Koondise ettevalmistus.
Koondise ettevalmistus toimus ettevalmistusperioodil individuaalselt. Enne
Toruni sõitu said koondislased harjutada koos Kadrioru staadionil. Tallinna
mitmevõistlejatel oli toitlustus(30.juuni-3.juuli) organiseeritud Vesivärava
kohvikus ja Tartlastel Turu tn. Konsumi bistroos.
Logistika.
Võistkond lendas lennukiga Varssavisse ja sealt edasi tellitud bussiga Toruni.
Teibad sõitsid mööda maad koos Sven Andresooga. Tagasisõit toimus samal
marsruudil.
Võistlus toimus Toruni keskstaadionil mondo rajakattega staadionil.
Harjutusväljaku kvaliteed jättis natuke soovida(tavaline, väsind tartaan).
Võistluse korralduslik pool.
Võistlus sujus esimesel päeval täpselt ajagraafikus. Teisel päeval kohalikud
põllumehed soovisid vihma. Teivashüppe ajal hakkas tugevalt sadama ja tuli
korralik äike, mistõttu võistlus läks kaks tundi pikemaks kui oli ettenähtud.
Kahjuks naiste odaviset ei katkestatud ning Grit ja Mari pidid oda viskama
tugevas vihmas. Kohtunikud suhtusid sportlastesse ja treeneritesse väga
mõistvalt. Esimest korda kohtunikud lubasid teivashüppe ajal nii eest kui tagant
numbrid ära võtta. Samuti sai äikse tõttu kannatada ka TIC keskus.

Võistlejate esinemine.
Kogu võiskonna esinemisega võis väga rahule jääda. Kõigil oli säde silmis ja
võistkonna sisekliima oli väga hea. Palju püstitati isiklikke rekordeid ja hooaja
tippmarke.
Grit tegi väga hea võistluse 6128punkti ja IV koht. Tõkkejooksus oli kerge
vastutuul, aga aeg korralik(13.45) kõrgushüppes oli väga lähedal isiklikule
rekordile. Kuulitõukes tuligi isiklik rekord(12.76). Kugushüppe segas keerutav
tuul, oda viskas lausvihmas. Oli näha kuidas Grit ei julgenud kiirelt hoolt visata.
800m püstitas suurepärase isikliku rekordi(2.16,60).
Mari kindlasti ei jäänud oma võistlusega rahule ja kindlasti teevad
emaga(treener) võistlusjärgse analüüsi. Vihmasajus peetud odaviskes tegi Mari
küljele haiget kuid ta ütles, et läheb kindlasti 800m jooksma. Tänud talle selle
eest!
Nooruke Hanna-Mai, kelle lülitasime viimasel minutil võistkonda tegi
suureärase võistluse. Kahjuks oli tal paju ebaõnne eriti jooksudes, kus puhusid
väga tugevad vastutuuled.
Tubli oli ka Mari-Liis, kellel võistlus kõige paremini ei õnnestusnud aga võitles
vapralt 800m jooksuni, kus vaatamata haigele seljale lubasime peale esimest
ringi katkestada. Pärast võistlust ütles, et kui oleks väga vaja olnud oleks lõpuni
jooksnud.
Janek oli väga heas sportlikus vormis aga kaugushüppe kolmandal katsel põrutas
tugevalt tõukejala kanda. Tänu tugevale tahtejõule võistles Janek lõpuni ja
püstitas veel kolm isiklikku rekordit. Kuulitõukes 14.01, kõrgushüppes 2.04 ja
1500m jooksus 4.35,33. kokku – 7515p. Kahju, et Janek EM-le ei saa sõita!
Ramo tegi väga hea võistluse. Kahju, et 100m puhus 4,8m/s vastutuul.
Kaugushüppes(7.05) 400m jooksus(50,63), 110mtj.(14,83), kettaheites(43.73)
on noormehe uued isiklikud rekordid. Kokku kogus 7486p. Tubli!
Kaarel tuli kindlasti Euroopa MV normi tegema, kuid kahjuks jäi normist palju
puudu. Kidlasti teevad treeneriga võistlusest analüüsi ja järgmine võistlus
parandab oma isiklikku rekordit.Jõudu Kaarel!
Juhan, kes arvati koondisse viimasel minutil võib oma esinemisega väga rahule
jääda. Püstitas rida isiklikke rekordeid, kaugushüppes(7.05), 400m
jooksus(51,54),110mtj. (15,55), teivashüppes(4.40). Juhanil on veel palju reservi
ja järgmine võistlus peaks tulemus juba hakkama 75... Edu Juhanile.
Treenerid.
Tervikuna saab koondise esinemist hinnata suurepäraseks ja alahinnata ei saa
treenerite head tööd. Treenerite ja sportlaste omavaheline suhtlemine oli väga
profesionaalne. Suur panus koondise heal esinemisel oli kindlasti füsioterapeudil
Risto Jamnesel, kes on endine mitmevõistleja.

Tänud kõigile koondislastele, treeneritele ning taustajõududele.
Võistkonna juht,
Tõnu Kaukis

