
Kilingi-Nõmme triatlon 
 

2. augustil toimusid Kilingi-Nõmmes põnevad spordivõistlused. Spordiklubi Saarde 

kuueaastane triatlonide korraldamise kogemus avaldas muljet Pärnumaa Spordiliidule ja 

klubile Raudmees. Kilingi-Nõmme triatloni raames toimusid ka Pärnumaa 

meistrivõistlused ja klubi Raudmees kuues etapp.  

 

Kahjuks polnud ilmaga vedanud. Võistluste ajal sadama hakanud vihm ei soosinud 

võistlejaid ega pealtvaatajaid, ammugi mitte korraldajaid. Kõige tugevamate sajuhoogude 

ajale sattus just pisemate laste võistlus. Kahe kuni seitsme aastased poisid ja tüdrukud 

võistlesid lühikesel duatlonil. 

Sajust hoolimata läks korraga starti 20 võistlejat, neist kuus olid kilinginõmmelased. 

Arvestust peeti küll vanuseklassiti, aga selle distantsi üldvõit läks siiski Pärnusse. Vaid 

kahe sekundiga pidi Hendrik Tali Kilingi-Nõmmest tunnistama Jörgen-Matthias Talviku 

paremust. Vaprad kohalikud olid veel Rando Teearu, Hanna Tali, Grethe Karoline 

Kaljaste, Tõnis Hendrik Tallo ja Thomas Samuel Berg.  

 

Pikemal duatlonil, kus toimus ka perevõistlus, oli kokku 25 osalejat. Kuue osaleva pere 

hulgas oli ka üks julge kohalik perekond - Berg. Perede arvestuses tuli neile tubli V koht. 

Individuaalne esikoht sellel võistlusmaal läks Lääne-Virumaale Laura Kallasele. 

Individuaalselt osales sellel distantsil kilinginõmmelastest kuus võistlejat: Luise Maria 

Tallo, Brith Marii Treial, Gerhard Gustav Pikkor, Marleen Parm, Roland Parm, Madis-

Markkus Lind.  

 

Korraldajad võtsid kuulda kohalike ettepanekut teha triatlon ka lühemal distantsil ja 

pakkusid sel aastal esmakordselt poole lühema võistlusmaa. Kahjuks polnud kohalike 

hulgas peale Greg Hallopi ühtegi julget osalejat. Vaatamata korralduses juhtunud apsule, 

lõpetas võistlusmaa siiski 19 sportlast 26 alustanust. Võidu sellel distantsil viis Raplasse 

Martin Tamm, kes möödunud aastal osales ka meie mitmevõistlusel. Nagu siis, oli ka 

nüüd tema trumbiks kiire jooks.  

 

Kilingi-Nõmme triatloni põhidistantsil sumas vette 37 võistlejat. Neist kaks osales 

võistkondlikul triatlonil. Suur rõõm on tõdeda, et mõlemad võistkonnad olid Saarde 

vallast: möödunud aastasele SK Saardele lisandus võimlemisklubi Githa esindus. Oma 

noortele võimlemistüdrukutele eeskujuks olles alustas ujumisetappi klubi president 

Margit Schmidt. Jalgrattadistantsil toetas neid Arvi Tallo, tubli jooksuajaga finišeeris 

Anelle Avaste. See võiks olla eeskujuks kõigile teistele Saarde valla spordiklubidele ja 

ettevõtetele…  

 

Juba mitmendat aastat võimutsevad meie triatloni üldarvestuses esikohal meesveteranid. 

Väga hea üldajaga saavutas sel aastal esikoha nii Kilingi-Nõmme VII triatlonil kui 

Pärnumaa meistritiitli Meelis Kukk (Pärnu). SK Saarde 2009 atleedi tiitli ja rändkarika 

võitmiseks on triatloni võiduga 23 punkti kogutud. Tuleb anda veel oma panus 29. 

augistil toimuval Kilingi-Nõmme VII mitmevõistlusel.  

 



Teine koht läks M veteranide arvestuses Jaak Kannistele (Jõulu SK – 20 p) ja kolmas 

Timo Tulnolale klubist Raudmees (18 p). Individuaalselt parim mees oli üldarvestuses 

teine – Mait Kuusik Tartust. Saarde valda esindas sel aastal vaid kolm julget ja parimaks 

tuli üldarvestuses viienda ning Pärnumaa MV arvestuses II koha saavutanud Neeme 

Teearu (SK Saarde). Raino Liblik esindas tänavu klubi Aberg ja tema pälvis 

üldarvestuses 9. koha. Kilingi-Nõmme triatloni meeste arvestuses aga kolmas koht ja 18 

punkti loovad Rainole suured eeldused võita endale sel aastal SK Saarde atleedi tiitel.  

 

SK Saarde esinduses olid veel distantsil väsimatu Arnold Schmidt (üld 18.) ja öiselt 

orienteerumisvõistlustelt naasnud Kristjan Pahk (üld 26.). Tänu neljale Läti Vabariigi 

esindajale on nüüdsest meie võistlus ka rahvusvaheline. Parima lätlasena ületas 

finišijoone üldarvestuses kümnendana Roberts Krumins.  

 

Väikestele viperustele vaatamata loodame lahkelt abivalmite saardelastega ka järgmistel 

aastatel korraldada samalaadseid võistlusi. Suur tänu kõigile abipakkujatele.  

 

Kohtume 29. augustil Kilingi-Nõmme VII mitmevõistlusel. Triatloni tulemusi ja infot 

mitmevõistluse kohta leiab iga huviline SK Saarde kodulehelt www.sksaarde.ee. 

 

Toivo Tallo 

http://www.sksaarde.ee/

