Tänavune naisekandmisvõistlus pakkus pinevust ja
traagikat
1. juunil koguneti Väike-Maarjas XVI Eesti esivõistlustele naisekandmises.
Harukordselt ilus ilm soosis nii võistlejaid kui publikut. Kui varasemalt on
naisekandmist tihtipeale saatnud vilu ilm ja vihmasabinad, siis seekordse ilusa ilmaga
oli näiteks veetakistuse läbimine võistlejaile pigem meeldiv võimalus kui ränk
katsumus.
Kohal oli aastatega juba tuttavaks saanud naisekandmisvõistlustel osalejaid, aga oli ka
uusi proovijaid.
Eesti naisekandjatele oli konkurentsi pakkumas ka kolm Soome võistlejat mitmekordsed maailmameistrid Taisto Miettinen ja Kristina Haapanan ning Mikko
Hakala. Varemgi Väike-Maarjas võistelnud valitsevatel maailmameistritel seekord
siiski võita ei õnnestunud. Pingelises võistluses tuli neil Eesti parimatele alla vanduda.
Esimesena anti start naisekandmise võistkonnavõistlusele. Võistlema asus 5
neljaliikmelist võistkonda. Kohe esimeses stardis said kokku juba põlised rivaalid Väike-Maarja ja Tamsalu valla võistkonnad. Tamsalu oli välja pannud noored
kergejõustiklased, kelle nobedusele seekord mõnuga võistlust võtnud Väike-Maarja
vastu ei saanud.
Reformierakonna ja Keskerakonna duellis jäi peale Reformierakond. Vallavanem
Indrek Keskülal õnnestus esimeses vahetuses veetakistus edukalt läbida ja kindlutada
sellega piisav edumaa, mida suudeti lõpuni hoida. Keskerakonna viimases vahetuses
võistlusrajale asunud Hans Kruusamägi kandis juba tuntuks saanud Ninasarviku
kostüümi ning Siret Kotkal jätkus aega publikut kommidegagi kostitada. Tore, et
võistkonnavõistluses osales ka Väike-Maarja gümnaasiumi võistkond, kellel jagus
kiirust ja vastupidavust küllaga, aga veepudeli tühjendamine tahab veel harjutamist.
1. Tamsalu vald - Eiko Laine, Kristjan Nurmsalu, Karel Eesmaa, Marleen Kippar
2. Väike-Maarja vald - Raul Veia, Ants Einsalu, Raimo Maasik, Aule Rebane
3. Reformierakond - Indrek Kesküla, Raivo Kuusemägi, Mehis Lepa, Elis Lahesalu
4. Maarja Gümnaasium - Thomas Tammus, Rauno Kuusemets, Argo Metsalu, Gerda
Palmits
5. Keskerakond - Raul Veia, Lauri Laasi, Hans Kruusamägi, Siret Kotka
Vabastiilis asus võistlusrajale 7 paari. Esikoha eest kulges võistlus äärmiselt
pingeliselt kuni finišijooneni välja. Oli ka traagikat, sest mõlemad peafavoriitideks
olnud paarid kukkusid lõpusentimeetreil. Seekord oli rohkem õnne Alar Vooglal ja
Kristi Viltropil ning neil õnnestus napsata võit ning jätta põhivõistluse esikoht üle
mitme aasta taas Eestisse. Valitsevatele maailmameistritele Taisto Miettinenile ja
Kristina Haapanenile lisas kukkumine ka veel 5 trahvisekundit, mis jättis nad
kokkuvõttes esikolmikust välja. Kuigi juhendi järgi lisati tänavu kukkumise, õigemini
naise kaotamise eest varasema 15 trahvisekundi asemel vaid 5 sekundit lisaaega, oli
konkurents nii tihe, et see võimaldas Kristjan Karul ja Kärol Männikul ning Ahti
Männikul ja Moonika Orusalul soomlastest mööduda ja jõuda esikolmikusse.
Ainsa paarina kõigil senistel naisekandmisvõistlustel osalenud Janno ja Anu Sild olid

selgi korral reipalt võistlusrajal, ikka rõõmsad ja mõnusad. Päris palju kordi on
osalend ka Margus Kõiv ja Agnes Lõssova, kes on publikule meelde jäänud sellega, et
Agnes võtab sitke naisena ka ise Marguse kukile ja kannab ta finišisse välja. Nii ka
seekord, sprindidistantsil.
Väike-Maarja valla esindajatena pakkusid konkurentsi samuti juba teenekad
naisekandmisvõistlustel osalejad - Hans Kruusamägi ja Siret Kotka. Nemad suhtuvad
võistlusesse alati väga rahulikult ja muhedalt, on kostümeeritud ja pakuvad publikule
meelelahutust.
Vabastiili paremusjärjestus:
1. Alar Voogla - Kristi Viltrop
2. Kristjan Karu - Kärol Männik
3. Ahti Männik - Moonika Orusalu
4. Taisto Miettinen - Kristina Haapanen
5. Margus Kõiv - Agnes Lõssova
6. Janno Sild - Anu Sild
7. Hans Kruusamägi - Siret Kotka
Sprindirajale asus 4 paari. Alar Vooglal, Kristi Viltrpolil õnnestus siingi teistest
nobedamad olla ja tulla esikohale.
1. Alar Voogla - Kristi Viltrop
2. Taisto Miettinen - Kristina Haapanen
3. Mikko Hakala - Kristina Haapanen
4. Margus Kõiv - Agnes Lõssova
Maratonidistants nõuab võistlejailt teistest alaldest suuremat vastupidavust. Kolm
paari siiski otsustas selle katsumuse ette võtta. Siin õnnestus kõik väga hästi
põhivõistluse kolmanda kohaga lõpetanud Ahti Männikul ja Moonika Orusalul ning
neile tuli teenitult esikoht. Hans Kruusamägil ja Siret Kotkal, kellel see oli juba
kolmas start, jätkus vaprust lõpuni ning tulemuseks teine koht. Kolmas vapper paar oli
Janek Zavatski ja Agnes Männik, kellel naisekandmisvõistlustel osalemine uus
kogemus.
1. Ahti Männik - Moonika Orusalu
2. Hans Kruusamägi - Siret Kotka
3. Janek Zavatski - Agnes Männik
Õiguse esindada Eestit Soomes Sonkajärvil 5.-6. juulil toimuvatel naisekandmise
maailmameistrivõistlustel said vabastiili parimad Alar Voogla ja Kristi Viltrop ning
Tamsalu valla võistkond Eiko Laine, Kristjan Nurmsalu, Karel Eesmaa, Marleen
Kippar.
Hoiame pöialt, et nad seal maailma parimaile naisekandjaile edukalt vastu astuksid ja
püüaksid ka maailmameistritiitli üle mitme aasta Eestisse tagasi tuua!
Ilve Tobreluts

