Janno ja Anu Sild tõid naisekandmise MM-ilt veteranide klassi
kuldmedalid!
3.-4. juulil peeti Soomes Väike-Maarja sõprusvallas Sonkajärvil 20. naisekandmise
maailmameistrivõistlused.
Eestit esindanud Viljandi paaril Janno ja Anu Sillal läks MM-võistlustel väga hästi veteranide klassis õnnestus neil võita kuldmedal!

Seega tuli üle mitme aasta naisekandmise MM-võistluste kuld taas Eestisse,
sedapuhku veteranide klassis. Viimati tulid eestlastest naisekandmise
maailmameistriks Alar Voogla ja Kristi Viltrop 2008. aastal.
Janno ja Anu Sild on naisekandmisvõistlustel osalenud 18 aastat. Seekord suutsid
nad end võistelda veteranide seas MM-i poodiumi kõrgeimale astmele.
Janno ja Anu Sild kokkuvõtvalt oma MM-il käigust:
„Alustasime oma sõitu reedel (3. juuli) kell 4.44 hommikul Viljandist, et jõuda kell 8
väljuvale laevale. Helsingisse jõudsime kell 10.30 ning veel tuli sõita ligi 500 km
kesk-Soome. Tegime mõned vahepeatused, et jalgu sirutada, aga teadsime, et pikalt
peatuda ei saa, sest sama päeva õhtul ootas meid ees naisekandmise
sprindivõistlus Sonkajärvil.
Kohapeal selgus, et võistluseni on aega vaid pool tundi ja tuli kohe hakata
soojendust tegema. Reedene päev oli päikesepaisteline ja 30 kraadi sooja ning vette
minek tundus täiesti mõnusalt jahutav. Sprindivõistlusel oli stardis korraga 4 paari.
Sprint õnnestus hästi ja tuli veelkord joosta - poolfinaalis.
Laupäeval (4. juuli) oli ilm jahedam ja vihmasem. Sellest hoolimata oli pealtvaatajaid
palju. Lisaks pealtvaatajatele oli ka erinevate riikide TV-kaameraid kohal: kohalikud
Soome kanalid, Venemaa oli kohal, BBC, RTL jt.
Kuna sel aastal toimus rahvusvahelised naisekandmised 20-ndat korda, siis
põhivõistluse osalejate arv oli üllatuslikult rohkearvuline, sinna oli registreerunud 65
paari.

Enamik registreerunuid olid Soome riigi esindajad, kuid külalisi oli tulnud ka
kaugemalt. Kaks paari olid Austraaliast, üks Jaapanist, Venemaad esindas 6 paari,
Saksamaad kaks paari. Kohal olid ka Kanada, Šweitsi, Norra ja Rootsi esindajad.
Leedut esindas üks paar ja Eestist olime meie samuti ainukese paarina.
Vastavalt võistluse reeglitele oli meil võimalik registreerida end seenior-klassi
jooksule. Selle klassi jooksjad startisid koos põhivõistluse jooksjatega, aga arvestust
peeti eraldi. Ühes stardis oli korraga kolm paari. Stardis olid peale meie veel Soome
ja Jaapani paar. Alates veetakistusest jäime teisele positsioonile ja hoidsime seda
kuni lõpuni. Meie jooksus finišeeris esimesena Soome paar, siis meie ja jaapanlased
jäid kolmandaks.
Kuna võistlejaid oli palju, siis oli ka võistluspäev pikk, mille käigus jõudis ilm muutuda
päikesepaistelisest vihmaseks ja ka vastupidi tagasi.
Kui võistlejad olid raja läbinud ja kohtunikud pingerea paika pannud, siis selgus, et
meie läbisime raja ajaga 1,31, mis oli seenior-klassi parim aeg. Seeniori arvestuse
teise koha võitis Soome paar ja kolmandaks jäid Venemaa esindajad.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et meil on seenior-klassi kulla üle väga hea meel, sest sel
aastal on 18. kord, kui me osaleme naisekandmise võistlustel. Seega 18-aastane
naisekandmise staaž tõi oodatud medali.
Südames oleme me tänulikud Väike-Maarja Vallavalitsusele, kes on Eestis 16 aastat
korraldanud naisekandmise võistlust. Kui Väike-Maarjas poleks aastal 1998 esimest
Eesti naisekandmise esivõistlust korraldatud, siis me ei oleks jõudnud tänase
kullani.“
Pilte Janno ja Anu Silla võistlemisest Sonkajärvil:

Fotod:
Pekka Honkakoski ja Naisekandmise Facebook
Janno ja Anu Silla MM-il kantud võistlusvormil kajastub kogu nende
naisekandmisvõistlustel osalemise ajalugu:
1998-2013 - Eesti esivõistlused naisekandmises Väike-Maarjas
2014-2015 - Naisekandmise MM-võistlused Sonkajärvil.

MM-võistluse esikolmik:
1. Ville Parviainen, Sari Viljanen, Soome, 01:02.76
2. Taisto Miettinen, Kristiina Haapanen, Soome. 01:05.37
3. Dmitri Sagal, Anastasia Loginova, Venemaa, 01:05.86
Veteranide klassi esikolmik:
1 Janno Sild, Anu Sild, Eesti, 01:31.76
2. Lari Halonen, Susan Halonen, Soome, 01:33.10
3. Georgi, Kostiukov, Jana Bessolitcyna, Venemaa, 01:38.69
Tulemused

