
 

Kokkuvõte Eesti käijate esinemisest Euroopa käimise 
karikavõistlustel Podebradys  
 

 

Eesti koondis oli karikavõistlustel esindatud 

viie sportlase ja treeneriga. Lend sujus 

tõrgeteta – Riias kiire ümberistumine ja 

maandusimegi Prahas. Tšehhi pealinnas 

ootasime tund aega teisi koondiseid ning 

võtsime seejärel bussiga suuna Podebrady 

poole. Poolesaja kilomeetri läbimiseks 

kulus umbes tund. 

Jõudsime võistluspaika päev enne starti, 

20. mail. Tugevamad koondised olid kohal 

juba 19. mail. Kohale jõudes suundusid 

sportlased koheselt võistlusrajale 

soojendust tegema, kuna ametlik 

treeningaeg oli peatselt lõppemas. Järgnes 

kiire õhtusöök, pisut vaba aega ja uinumine.             
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Kilomeetrine ring kulges puude varjus pargis. Sileda 

asfaldiga kaetud rajal olid mõned ebatasased 

üleminekud, kuid üldjoontes oli trass hea kvaliteediga. 

Võistluste korralduslik pool oli kõrge kvaliteediga ning 

kohtunike ja korraldustoimkonna töö laitmatu. Kõik 

hotellid paiknesid jalutuskäigu kaugusel 

võistluspaigast, mis tagas sportlaste ja esindajate 

sujuva ning kiire liikumise. Kõik võistlustega seonduv 

oli hästi organiseeritud ning oluline info koondise 

juhtidele korrektselt edastatud 

Foto: European Race Walking Cup Podebrady 2017 
 

Koondise varustus oli mugav ja vastas sportlaste soovidele. Puudust tundsime vaid nokamütsist, mis 

reeglina kuumades oludes peetavatel karikavõistlustel edaspidi kaasas olla võiks. Starti lasti aga ka 

oma peakattega, eeldusel, et mütsi logo on teibiga kaetud. 

Koondise esindajana sain kõigega ilusti hakkama, kuna aga võistlejaid jagus pea igale distantsile, oli 

päev pikk ja pingeline, samas väga huvitav. Tasemete vahed olid koondiste tugevusest ja suurusest 

lähtuvalt muidugi suured. Kui mina täitsin nii juhendaja, jootja, päevapiltniku kui ka asjaaja rolli, siis 

suurtel koondistel olid kaasas omad pressiesindajad, arstid, füsioterapeudid ja mitu treenerit, kes 

omavahel raadioside abil pidevalt suhtlesid. 

Koondise esinemine oli kokkuvõttes siiski pettumust valmistav. Kaks sportlast viiest esinesid hästi, 

ülejäänud kolme võistlus ebaõnnestus. 

Noormeeste U20 vanusegrupi 10 km distantsil startinud Ruslan Sergatšjov oli meie edukaim. Vanuse 

poolest veel U18 gruppi kuuluv tulevikulootus parandas kahe sekundiga isiklikku rekordit, saades 

ajaks 47.50 ja lõpetas 38 noormehe konkurentsis 30. kohal, mis on Eesti juunioride läbi aegade 

kõrgeim koht Euroopa karikavõistlustel.  

Neidude U20 vanusegrupi 10 km distantsil oli Angela Mandel 59.44-ga 37 osaleja seas 35. Kuna neiu 

2014. aastast pärinev isiklik rekord 10 000 m distantsil on 55.58,13, ei saa tulemusega väga rahule 

jääda. Jääb vaid loota, et vahepeal võistluspausi teinud ja nüüd rajale naasnud Mandel leiab endas 

motivatsiooni taas täie jõuga harjutama hakata! 

https://www.podebrady2017.com/en/galleries/20km-women-and-medals-by-ales-graf


 

Naiste 20 km distantsil võistelnud ja väga head tehnikat 

näidanud Anna Tipukina etteastet tuleb kiita, kuna isiklik 

rekord (2:07.37) paranes pea 9 minuti võrra; 52 konkurendi 

seas saavutatud 42. koht tuli resultaadiga 1:58.45.  

Siinkohal tuleb aga mainida, et kuigi poole lühemal maal hoiab 

Tipukina Eesti kõigi aegade edetabelis kõrget 4. kohta, tuleb 

20 kilomeetri distantsi tarvis veel mahtu koguda, kuna 

saavutatud resultaat on Euroopa mastaabis siiski nõrgavõitu. 
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Meeste 20 kilomeetri käimise stardis oli 68 käijat. Meie parimana lõpetas Virgo Adusoo  1:43.40-ga 58. 

kohal. Mehe eesmärk oli parandada 2007. aastast staadionilt pärinevat rekordit 1:39.55,14, mis 

paraku ei õnnestunud. Adusoo etteaste võib hinnata rahuldavaks. Ülikogenud Lauri Lelumehe võistlus 

ebaõnnestus. Poolel maal läks 39-aastase vanameistri samm väga raskeks. Katkestamise asemel 

otsustas Lelumees siiski distantsi vapralt lõpuni käia, saades kirja pettumust valmistava 1:47.26, mis 

andis lõppkokkuvõttes 59. koha. Meeste koondise esinumbril sattus olema väga must päev, sest paar 

nädalat varem Valgas 47.32,8-ga läbitud 10 000 m andis lootust püüda aega 1:37-39 vahel. Lelumees 

oli meie sportlastest ainuke, kellelt isiklikku rekordit oodata olnuks ebareaalne. Eesti kõigi aegade 

edetabelis 1:28.45-ga viiendat kohta hoidval veteranil on parimad spordimehe aastad seljataga. 

Meie täiskasvanud käijate etteastele hinnangut andes peaksime arvesse võtma asjaolu, et 

selleaastasel Euroopa karikal nõrku käimismaid kaasa tegemas ei olnud ning valdav enamus 

konkurente olid elukutselised sportlased. Kõik meie tipud harjutavad õhtutundidel töö ja pere kõrvalt. 

Koondis 

Tulemused 

Eesti käimiskoondise juht Margus Luik 
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