Sportlikule saardelasele on 8 viimast aastat augusti esimene pühapäev meeldejääv
Kilingi-Nõmme triatloni toimumisega. Ühena korraldajatest, soovin eelkõige tänada
viimase triatloni õnnestumises Sven Koovitit. Temale omase melanhoolse rahulikkusega
korraldatud sekretarjaaditöö sujus plaanipäraselt nii järve ääres kui linnas asuvas
võistluskeskuses. Eelkõige Mari Treiali ja Ulva Tallo staaž muudavad pingelised
olukorrad lihtsamaks. Kuro Lingi ja Kaupo Tiidu mitmeaastased kogemused distantsi
tähistamisel ja ohutuse korraldamisel olid täiuslikud. Avo Sutiga eesotsas toetas seda
brigaadi lisaks 13 inimest.
Meelis Rist saateautoga ja Viive Linnuste med. teadmiste pagas tagasid taas julgestuse
võimalike ohtude näol. Peep Paimre ja Raivo Tõnisoni julgestus paatidest
ujumisdistantsil andsid kindlustunde nii mõnelegi algajale ujujale. Kilingi-Nõmme
politseikomando, päästekomando ja kiirabi iga-aastane valmisolek nr 1 on väga innustav
ja heatahtlik tunnustus meie ettevõtmisele. Mis me teeksime küll ilma DJ Siimuta.
Vaevalt jõudis end Kilingi-Nõmme linnapäevade tramburaist välja puhata kui juba
triatlon käes. Loomulikult SK Raudmees väsimatu eestvedaja Enn Kübar. Tulles alles
öösel Viitnas toimunud Eesti MV triatlonis, olles seal peakohtunik, oli ta asendamatu
kõige pisemate duatlonistide päeva rõõmsamaks tegemisel. Laste silmad särasid kui peale
võistlust jagas kõikidele kohaletulnud mudilastele kohukesi karvane Jänks isiklikult.
Eelkooliealiste laste duatlonil oli stardis korraga 18 last. Kõik startijad võisid end
võitjateks pidada, eelkõige isenda ja mittestartinute üle. Kohalikest lastest osales 1 km
pikkusel võistlusmaal Sander Statsenko, Tõnis Hendrik Tallo, Karl Kielas, Sten Stamm,
Grethe Karoline Kaljaste, Oskar Tallo, Laurits Meinson, Thomas Samuel Berg ja kõige
noorema võistlejana Niglas Meinson.
Pikemal duatlonidistantsil oli kõige enam võistlejaid noorimas vanuserühmas. 2001-2002
sünd P-E parim oli Simo Teearu Pärnust. Talle järgnesid Hans Robin Pelisaar
(Pärnumaa), Argo Raie (Harjumaa), Erkki Juhansoo (Pärnumaa) ja Kristjan Kielas
(Saarde). T-E klassi võit läks Pärnumaale – Paula Kübar, teine koht – Laura Kalvet.
Poiste D klassis konkurentsi puuduse tõttu võistles Karmo Kiviste ülejäänud vanuseklassi
võistlejatega. Sellele vaatamata vanuserühma esikoha auhind kuulub temale. Tüdrukute
D vanuserühmas jagasid auhinnalised kohad kolm kohalikku preilit: Marlin Tallo, EnelHelis Oja ja Anette Elken. Poisid C (1998-97) polnud ühtegi osalejat. Tüdrukute C klassi
kiireim oli nii nagu linnapäevade jalgrattasprindilgi Britt Marii Treial. Teine koht Sairi
Sutile.
Lühem triatlon oli mõeldud eelkõige neile, kes pelgavad veel nii pikka ujumisdistantsi
ette võtta. Ka jooksuring oli poole lühem. Paraku harrastajate vanuserühmas ei osalenud
ühtegi triatleeti. Küll tuli aga veteranide klassi kuuluval Jaak Kannistel klubi Raudmees
punktide kätte saamiseks läbida esmalt lühem triatlon, seejärel ootas ees Kilingi-Nõmme
triatloni pikem distants. Väike segadus rattaringide lugemisel ei lubanud tal tulla lühikese
triatloni absoluutseks võitjaks, aga veteranide parim oli ta sellegi poolest. Teine koht
veteranide arvestuses Jaan Keskülale. Selle distantsi kiireim oli poiste B vanuseklassis
võistlev Tallinna noormees Nikita Tšerdnitšenko. Samas vanuserühmas võistelnud
Tihemetsa poiss Karl Maidlele teine koht ja Pärnumaa meistritiitel. Kolmas koht Argo

Raiele Harjumaalt, kes võitis samat värvi medali paar tundi tagasi lõppenud pikemal
duatlonil. Sedapuhku B klassis võistlevad Kilingi-Nõmme tüdrukud Luise Maria Tallo ja
Pille-Riin Oja olid küll sitked, kuid Tallinnast võistlema sõitnud Elis-Helen Starkopf
suutis olla nobedam. Luise Mariale ja Pille-Riinile vasavalt Pärnumaa MV kuld ja
hõbemedal.
Pika triatloni kõige meeldivaks üllatuseks korraldajatele oli võistkondade rohkus. Kokku
8 võistkonda, neist 5 Saarde vallast. Kiiduväärt eeskuju kõigile teistele KNG õpilastele ja
ka õpetajatele oli 7-s A nime kandev tüdrukute team (Kristel Tallo, Marleen Parm, Kai
Triin Lensment). VK Githa (Margit Schmidt, Agnes Melnits, Keit Ilves) oli juba rajal
teist aastat järjest. Vaid õrnema soo esindajatest koosnevatest võistkondadest oli ta ka
kiiriem. Rajale jagus veel kolmaski naiskond. Ülevoolavalt õnnelikus meeleolus
võistelnud neiud olid enamuses šveitsist ja võistesid Kiipus Girls nime all (Kaisa
Sillamaa, Mara Bieler, Fabienne Bruttin). Küllap on naised endast märku andnud ja
järgmisel aastal oleme sunnitud tegema võistkonnaarvestuse eraldi meestele ja naistele.
Meeskondadest kiirem trio tuli Pärnust. Jaak Kanniste, Marek Sanderi ja Marek Kotsini
tempost kiirem suutis olla vaid üks mees. See oli kahe aasta tagune Kilingi-Nõmme
triatloni võitja ja Saarde ATLEET 2008 tiitli omanik veteranide arvestuses – Andres
Kübar Tartust. Tal kulus sama võistlusmaa läbimiseks sel aastal 1 min ja 46 sek vähem
aega. Vaat, mis aastad mehega teha võivad!
Eelmisel päeval Viitnas Eesti MV kolmanda koha võitnud Jaak Kannistele KilingiNõmme pikemal triatlonil teine koht ja Pärnumaa 2010 aasta meistritiitel meeste
konkurentsis. Üle 50 aastaste meesveteranide ülekaal lõppenud triatlonil oli ilmne. Meie
parimana ja individuaalselt kolmandana lõpetas SK Saarde võistkonna avaetapil ujunud
Gven Hallop, olles ühtlasi ka triatloni parim mees. Pärnumaa MV arvestuses temale teine
koht. Kolmas koht meeste arvestuses Allar Raja vennale Aigar Rajale. Küllap voolab
tema soontes rohkem kergejõustiklase verd ja võistlus ATLEEDI tiitlile tõotab tulla
huvitav. Kolmandale piedestaali astmele nii Kilingi-Nõmme triatloni veteranide
arvestuses kui Pärnumaa MV meeste arvestuse tõusis Meelis Kukk Pärnust. Neeme
Teearu oli küll jooksurajal kiiremate hulgas, aga veidike jäi siiski puudu, et medalile
jõuda.
Tüdrukute A vanuseklassi võit läks Raplasse. Kerti Kesküla (klubi Raudmees) teine
ujumise aeg, tubli rattasõit ja jooksuaeg säilitasid lõpuprotokollis absoluutarvestuses
individuaalselt neljanda koha. Lõpetades vahetult poiste A klassi võitja Oskars
Visovskise (Läti) ees, kellel kuulus ka päeva kiireim ujumise aeg.
Võistkonnavõistluse võitja sai juba mainitud. Toome ära ka ülejäänud meeskonnad koos
paremusjärjestusega. Teine koht SK Saarde (Gven Hallop, Arvi Tallo, Marek Kartau),
kolmas Kiired ja Vihased Pärnust (Reget Roomet, Hannes Kiipus, Taavi Palu), neljas
PÄÄSTE (Kermo Pelisaar, Tarmo Kaljuste, Kalle Koop) ja Lavi Team (Mihkel
Mändmets, Rando Sulg ja Rünno Sulg).

Sama suur tänu nagu korraldajatele, on viimaste poolt kõigile osalejatele. Tänu Saarde
Vallavalitsuse toetusele oli meie auhinnalaud rikkalikult kaetud Mizuno ja Asics
spordirõivastega Sportlandilt, kiviraidur Ivo Vaher-Vahteri (alias Morsk) kivist
karikatega, NP Foods Eesti OÜ – Everesti jookidega ja RUUKKI auhindadega.
VIII Kilingi-Nõmme triatloni, klubi Raudmees VI etapi ja Pärnumaa MV triatlonis saab
lugeda kordaläinud spordisündmuste hulka...

