Heitjate Balti mats 2013 Alytus

Kolmas võistlus toimus sellel korral Leedus Alytuses. Sõit sinna oli päris pikk, kokku 670km ja 9 tundi.
Vaatamata sellele olid kõik asjaosalised rõõmsad ja positiivsed.
Elamine oli meil Solana hotellis, mis oli selline perehotell, kus perenaine oli nagu hea vanaema, kes
hoolitses kogu meie meeste võistkonna eest. Naiste koondis elas 200m eemal, kus samuti ilus ja meeldiv
hotell.
25.05 hommik võttis meid vastu sompus ilma ja kerge vihmaga, mis terve päeva jooksul ei läinudki üle ja
vaheldus tugevamate vihmavalangutega. Staadion oli meie hotellist 1km kaugusel asudes ilusas
metsatukas. Vasaraheide, nagu enamus staadionitel tavaks, toimus treeningstaadionil, mis oma korda
5min kaugusel.
Võistlus toimus väga meeldivas ja asjalikus õhkkonnas. Kõik sportlased tegid enda kohta korraliku
soorituse ning kogu päeva jooksul kokku püstitati 8 isiklikku rekordit. Arvestades ilmastikuolusid on see
väga positiivne. Kokku saavuts meie koondis 26363 punktiga kolmandat aastat järjest esikoha. Läti
saavutas teise koha 25871 ning Leedu kolmanda koha 25772 punktiga. Sel korral oli rebimine esikohale
pingeline, sest Läti koondis oli mitmel korral meist ees ja jälitas paarisaja punkti kaugusel terve päeva.
Lõpuks õnnestus meil neid edestada pea aegu 500 punktiga, Leedu koondis oli natuke kaugemal. Ehki
meil ei olnud kogu paremik kaasas,oli võistkonna komlekteerimisel peamine eesmärk, et ei oleks ühtegi
tühja kohta ning nagu lõpuks selgus, oligi see võidu võti.
Rääkides nüüd aladest eraldi, olid meie tulemused teistega võrreldes. Vasar(+280 punkti Lätiga ja +810
Leeduga ), kuulitõuge(+870 Lätiga ja + 210 Leeduga) ja kettaheide(+345 punkti Lätiga ja -100Leeduga)
ning odavise(-1050 Lätiga ja -500 Leeduga). Siit tuleb välja meie odaviske kandepinna nõrkus. Meil on
olemas mehed, kes heal tasemel, aga üle jäänud vanusegrupid väga nõrgad teistega võrreldes.
Positiivselt üllatas vasaraheide ning kuulid-kettad meil kogu aeg olnud heal tasemel.
Kokku võtteks tahan tänada kõiki sportlaseid, treenereid ja klubisid väga hea koostöö eest! Loodan , et
suudame seda head võistlust jätkata pikki aastaid!
Punktid vanusegrupiti:
I koht U-23

6687

II koht Senior

6629

III koht U-20

6563

IV koht U-18

6494

Naistest:

I koht Senior 3260
II koht U-23

3203

III koht U-20

3147

IV koht U-18 2930
Mehed:

I koht U-18

3564

II koht U-23

3484

III koht U-20

3416

IV koht Senior 3364
Naiste –Meeste võrdlus: 12540 - 13823

Heitealade vastutav treener: Ants Kiisa

