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Eestist kaks sportlast ja tervelt 
üks võistlusareen. 
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Rahvusvahelise kergejõustikuliidu poolt 17.- 20. 
märtsil Portlandis korraldatud 
sisemaailmameistrivõistlused kannaksid 
järjekorranumbrit 16, kui neid oleks komme 
nummerdada.   
Ligi 30 aastat tagasi ellu kutsutud võistlused 
paistsid eelnevatega võrreldes silma mitme 
eripäraga. 

       

Üheks mainimisväärseks erinevuseks varasemaga oli kindlasti Venemaa kergejõustiklaste võistlustelt 

eemalejäämine, mis on seotud erinevate raskete dopinguvaldkonda puudutavate süsteemsete 

probleemide ilmsikstulekuga. Portlandi sise-MM oli esimene suurem rahvusvaheline võistlus, mille 

tulemustele see võistluskeeld kindlasti mõju avaldas. Esialgu on Venemaa kergejõustiklaste nii-öelda 

ajutine rahvusvaheline võistluskeeld kehtiv vähemalt 17. juunini 2016, mil Rahvusvahelise 

kergejõustikuliidu nõukogu seda küsimust arutab. 

Teiseks suuremaks eripäraks, mille poolest lõppenud maailmameistrivõistlused eelnevatest eristusid, 

oli võistlusprogrammi ja võistluste läbiviimise muudatused. Võistlused algasid tavapärase reedese 

päeva asemel juba neljapäeva õhtul, mil areen oli maailma parimate teivashüppajate päralt. 

Sportlased pakkusid neile head tingimused taganud korraldajatele kõrgetasemelise võistluse - nii 

naiste kui meeste teivashüpe võideti sisemaailmameistrivõistluste rekordiga. 

Võistlejate tutvustamisel olid kohalikud korraldajad kaasanud võistkonnaaladest tuttavaid atraktiivseid 

elemente: finaalide ja lõppvõistluste osavõtjate esitlemiseks kustutati valgus, kõlas tavapärasest 

valjem muusika ning iga sportlane sai tavalisest veidi pikema tähelepanu osaliseks. 

Väljakualade puhul viidi kõikide võistlusele kvalifitseerunud osavõtjate vahel läbi vaid lõppvõistlus. Kui 

kõrgus- ja teivashüpe toimus harjumuspärasel viisil, siis teistel väljakualadel jäid peale esimest kolme 

katset võistlema kaheksa paremat. Peale kolmandat katset paika pandud tugevnevas 

paremusjärjestuses hüppasid sportlased neljanda ja viienda katse ning viimaseks kuuendaks katseks 

anti võimalus vaid neljale paremale, kes siis selgitasid medalivõitjad. Arvesse läksid kõik 

tulemuseväärilised katsed. Selliselt korraldatud väljakualade kulminatsioon oli huvitav, mitmel alal 

vahetus viimaste katsete puhul võistluse liider või parandati senist tulemust.  

 
 

 
Eesti sportlasi asus maailmameistrivõistlustel 
võistlustulle kaks – Marek Niit 400 m jooksus ja Ksenija 
Balta kaugushüppes.  
 
Marek oma aja(47.39) ja lõpptulemusega (18.koht) 
rahule ei jäänud ning tunneb vajadust midagi muuta 
treeningettevalmistuses, et kogu distants ühtlasemalt ja 
loomulikult kiiremini läbida.  
 
Ksenija saavutas kõrgetasemeliseks kujunenud naiste 
kaugushüppes 7. koha tulemusega 6.60 ja tunnistas 
heameelt, et sai üle kuue aasta taas 
maailmameistrivõistluste tipptasemel seltskonnas 
kaasa teha.  
 
Lisaks Marekile ja Ksenijale said kutse 
maailmameistrivõistlustel osalemiseks ka 
mitmevõistlejad Maicel Uibo, Grit Šadeiko ja Mikk 
Meerents, kuid erinevatel põhjustel otsustasid nad 
võistlemisest loobuda.  
 

 



 

 

Portlandi sisemaailmameistrivõistluste võistluspaigaks oli Oregoni osariigi konverentsikeskus. 

Keskuse ruumidesse oli üles pandud sisevõistluste areen koos teisaldatavate tribüünidega, sportlaste 

soojendusruumid, korraldajate ning tehnilise personali ametiruumid ja pealtvaatajatele mõeldud avalik 

ala informatsiooni- ning müügipunktidega. Palju positiivset tähelepanu pöörasid nii korraldajad, 

võistlejad kui tehniline personal rohelise rajakattega võistlusareenile, mille Eesti teivashüppe 

rekordiomaniku Valeri Bukrejevi ettevõte Kanstet Eestis valmistas ja kohapeal võistlusteks paigaldas. 

Samas võistluspaigas viidi nädal varem läbi ka USA talvised meistrivõistlused kergejõustikus ning ilma 

suuri sõnu tegemata – mõlema võistluse tulemused, hooaja ja sisemaailmameistrivõistluste rekordid, 

annavad tunnistust Eesti firma heast tööst. Lõpliku koduasupaiga saab antud rada Iowa osariigis. 

 

 

 

Kokkuvõttes saab tunnistada, et vaatamata ameeriklaste suurele ülekaalule medaliarvestuses ning 

mõne kindla medalipretendendi puudumisele, olid veidi uuenenud võistlused kõrgel tasemel. 

 

Lingid: 

Ksenija Balta intervjuu ETV spordisaates: 

http://sport.err.ee/v/kergejoustik/30a1b210-748b-4c58-88ec-d662a8b1f855/ksenija-balta-tana-

spordisaates-seitse-meetrit-on-kindlasti-jalas 

Portland 2016 tulemused: 

http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships/iaaf-world-indoor-championships-

5681/timetable/byday 

Kuidas paigaldati Portlandi sise-MM-i võistlusrada: 

http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships/news/world-indoor-portland-2016-

track-construction 
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