Augusti lõpu sportlik laupäev
29. augustil 2009 toimunud VII Kilingi-Nõmme mitvevõistlus oli senipeetuist kõige
osalejaterohkem. Esindatud olid kõik 8 vanuseklassi kokku 41 võistlejaga. Nii poiste kui
tüdrukute noorimas vanuserühmas domineerisid kohalikud julged osalejad.
12-14aastastest noormeestest võitis kindla esikoha 1887 punktiga Kristjan Pärn. Selle
vanuseklassi võistluste rekord kuulub aga eelmisest aastast 2400 punktiga Allan Sakala
nimele.
Tüdrukute 12-14aastaste vanuseklassi võistlus jääb meelde mitmel põhjusel. Võistluste
noorim osavõtja Britt Koger saab alles sügisel 8aastaseks. Ema eeskujul on aga
tütarlapsel spordipisik juba veres. Dramaatiline heitlus käis kuni viimase ala
lõpumeetriteni, kus lõpuks õnnestus Luise Maria Tallol võita esikoht 1784 punktiga.
Teine koht kuulus kolme alavõiduga Hanna-Eliise Mägile ja kolmas koht Annabel
Bergile.
Noormeeste M15-17 vanuseklassis võidutses kaheksast üksikalast neljal Sven Saarpere,
kes sai 3450 punktiga esikoha. Varasemate aasta võidutulemused on selles vanuserühmas
olnud paremad ja kõigi aegade edetabelis on Svenil kolmas tulemus (I koht H. Olde
3560p ja II koht A. Auväärt 3466 p). Tore, et selles vanuseklassis tulid võitjale
konkurentsi pakkuma veel 4 kohalikku noormeest: II koht Kaupo Koovit, III Mikk
Meeras, IV Cardo Õunap ja V Raido Mägi.
Sama vanade neidude arvestuses pole juba teist aastat Adeele Arnekile (SUKL Jõulud)
kedagi konkurentsi pakkumas, seda nii triatlonis kui mitmevõistluse aladel. Temale läkski
juba kolmandat aastat järjest SK Saarde Atleedi rändkarikas. Naiste hulgas leidub veel
julgeid kergejõustiku harrastajaid. Kohalikest oli võistlustules Kairi Rist. Tema julged
sooritused ning alavõit kuulitõukes andsid teist aastat järjest mitmevõistluses kolmanda
koha.
Nagu paljudel varasematelgi aastatel läks esikoht Annely Lihtnele (Tahkuranna), teine
koht sel aastal Maarit Kogerile (Surju) ja neljas Riina Rõale (Tahkuranna).
Naistveteanide suurepärase võidutulemuse kogus Marvi Arnek (Tahkuranna) – 1379
punkti.
Meeste konkurents oli kõigi aegade tihedam ja osavõtjaterohkem. Stardis oli 22 meest ja
esimest aastat ei mahtunud esikolmikusse Saarde valla sportlasi. Oma debüüdi nendel
võistlustel tegi Riho Raid (Mõisaküla) ja kohe esikohta vääriva tulemusega. 3537 punkti
ja vaid seitsmepunktine edu eelmise aasta võitja Martin Tamme (Rapla) ees viitavad väga
tasavägisele võistlusele. Kaks aastat tagasi teise koha saavutanud Timo Tints (Vändra)
pidi sel aastal leppima kolmanda kohaga. Esimesena ja ühtlasi parima saardelasena jäi
esikolmikust välja Henry Olde.
Meeste vanuserühmas oli veelgi tublisid kohalikke mitmevõistlejaid: Gven Hallop –

6. koht, Kristjan Pahk – 9. koht, Andri Tähiste – 12. koht, Neeme Teearu – 14. koht,
Günter Koovit – 15. koht ja Miko Kotšetov – 22. koht. Mitmevõistlejate hulgas oli ka
kaks võistlejat, kes osalesid VII Kilingi-Nõmme triatlonil. Seega oli oodata duelli Atleedi
rändkarikale kahe ala kokkuvõttes Neeme Teearu ja Kristjan Pahki vahel. Kristjanil siiski
ei õnnestunud Neeme triatlonilt saadud veenvat edu mitmevõistlusel tasa teha ja Atleedi
rändkarikas leiab aastaks Neeme Teearu auhinnariiulil koha.
Nagu naisveteranide nii ka meesveteranide kivist esikohakarikas läks väljapoole Saarde
valda, võitis Alo Pendin (Sauga) Jaanus Moppeli (Paide) ees.
Võistluste tulemustega saab lähemalt tutvuda SK Saarde kodulehel www.sksaarde.ee.
Suur tänu ligi 20 vabatahtlikule võistluste korraldajale ning Saarde vallavalitsusele
rikkaliku auhinnalaua täitmise, samuti kauplusele Petersport Atleet 2009 rahaliste
auhindade väljapanemise eest. Korraldajate tänu kuulub ka kõigile võistlejatele
meeldivalt sõbraliku ja sportliku õhkonna loomise eest Kilingi-Nõmme staadionil.

