Kilingi-Nõmme linnapäevade spordivõistluste VÕITJAD!
Alustan Kilingi-Nõmme linnapäevade spordiprogrammi kokkuvõtet tantsutreener Kristine
Veskimäe mõtisklusega võitmisest. Võitmise teema köidab enamikku levinud arusaamast, et
võita on oluline ja ilus. Seda rõhutatakse ja sisendatakse meile igapäeva elus liigagi. Kui
keegi on võitnud, on tavaline eeldus, et need, kelle üle võit saavutati, on kaotajad. Viimastest
räägitakse vähem ja kriitiliselt. Kuigi kaotustest saab õppida, ja tavaliselt palju rohkem kui
võitudest. Võitmine teeb õnnelikuks ja annab kindlustunnet, et ette võetud tegevus kannab
vilja. Edukogemus annab jõudu ja julgust edasi liikumiseks. Olgu tegemist spordi, kunsti või
muu valdkonnaga, võidu teema on aktuaalne. Need, kes ei tunneta oma tähtsust, võivad liiga
kergekäeliselt end kaotajate ridadesse arvata. Võiduvõimalusi on mitmeid. Medalivõidud ja
kuulsus on küll kõrvaltvaatajale eredalt tajutavad ja võiduna käsitletavad, aga kaugeltki mitte
ainsad võimalused. Unustame, et peale nn medalikohtade võib näiteks saavutada võidu
iseenda üle, võita võib südameid, auhindu ja mitte ainult…
Keerulisim ja olulisim on võit iseenda üle – see teeb ülejäänud võitudeni jõudmise
kergemaks…
2010 Kilingi-Nõmme linnapäevade viimase mehe/naise jooksu sära hoidsid üleval valdavalt
samad, kes möödunud aastal. Tore, et nooremates vanuseklassides osales igas vanuserühmas
vähemalt kolm võistluspaari. Kindlasti väärivad suurimat tänu nende laste vanemad, kelle
sportlikul eeskujul sirgub vääriline järelkasv. Lapsevanema rõõm on uhkusega tunda kui
lapsed on nende saavutustest mööda sirgunud. Küllap Ville Vinkeli rinnus peksles just see
õnnelik isasüda kui pidi lõpuruudustikus tunnistama poja paremust. Kuni seitsme aastaste
laste arvestusese olid kiireimad Tõnis Hendrik Tallo ja Grethe Karoline Kaljaste, teine koht
Karl Gustav Parm ja Berit Vahter, kolmandat kohta väärisid Timo Lilloja ja Marko Sikka.
Kõige rohkem ringe tuli läbida 7-10 aastastel võistlejatel, kus registreerus 5 paari. Esikoha
saavutasid Andrias Vahter ja Epp-Loviisa Pärtel. Neile järgnesid Simo Teearu koos HannaLiisa Peernaga, Ike Melnits koos Hannarin Melnitsaga, Rando Teearu koos Marie Kielasega
ja Oliver Kielas koos Maria Mägiga. 11-13 vanuseklassi tublimad olid Karl Maidle ja Luise
Maria Tallo, teine koht Madis-Mattias Lind ja Pille-Riin Oja, kolmas Roland Parm ja Sairi
Sutt, neljas Kermo Kaljaste ja Merlin Tallo. Laste arvestus lõpeb kaasaegsete Kilingi-Nõmme
linnapäevade viimase mehe/naise jooksus vanusega 14-16 aastased poisid ja tüdrukud. Selle
vanuseklassi parimad olid Kevin Kuturin ja Hanna-Eliise Mägi, teine koht Veiko ja Kristiina
Vinkelile ning kolmas koht Sanar Sutile koos Brith Marii Treialiga.
Absoluutarvestuses oli korraldajate suur soov tuua kodupubliku ette võistlema meie valda
esindavad jooksumehed ja -naised. Seetõttu muudeti ka formaati. Eelmisel aastal toimunud
paarisvõistlust otsustati katsetada individuaalvõistlusena. Konkurentsi ja vaatemängulisuse
huvides lubati seekord võistlema ka külalisvõistlejad. Sellele võistlusele sai suunatud ka
lõviosa auhinnafondist. Päris meie ootusi see ei täitnud ja küllap võtame seda kui vajalikku
õppetundi. Vahest kõige vaatemängulisemaks saab pidada meie ainsa külalisvõistleja Arvi
Alamaa soolojooksu esikohale ja isa-poja duelli Ville ja Veiko Vinkeli esituses kohtadele 5-6.
Sama kindlalt võitis naiste arvestuses esikoha Katrin Vinkel. Võitjatele auhinnaks SK Saarde
poolt välja reklaamitud MIZUNO jooksusussid. Kuna ülejäänud võistlejate vahel loositi
teinegi paar sarnaseid jooksujalanõusid, siis toome välja ka Kalle ja Gerda Koop`i nimed. Nii
üllatav kui see ka ei tundu, aga mõlema jooksu võitjad loosisid just need nimed
loosiauhindade võitjateks. Kindlasti polnud see juhus, osaledes ka ise aktiivselt
rahvajooksudel on just Kalle see, kes hoiab meid pidevalt kodulehe kaudu kursis Saarde valla
jooksjate saavutustega.
Saarde Vägilase tiitlivõistlused olid täiskasvanute osas sel aastal pisut tagasihoidlikumalt
esindatud. Kohal olid tiitlikaitsjad – Riho Lentsment ja Marge Mägi. Konkurentsi pakkus

selle aasta uus paar – Madis Jõgi ja Kristi Vahi. Väga tasavägise võistluse individuaalselt
parim mees selgus alles viimase alaga. Saarde Vägilase tiitel koos kivist karikapaariga teist
aastat järjest Talile, Riho Lentsmendi ja Marge Mägi kodu. Nooremas vanuseklassis oli
võistlustules kolm võidunäljast paari. Pikalt juhtpositsioonil olnud tandem – Kaupo Koovit,
Ene-Ly Juganson olid viimaste aladega sunnitud tunnistama Edward Oksa ja Lotta-Marii
Kingla paremust. Kolmas auhinnale koht Hendrik Ennusaarele ja Hanna-Eliise Mägile. 13-15
aastased neiud näitasid raskuste tassimisega üllatavat sitkust ja olid sedakorda suureks
eeskujuks oma vanematele konkurentidele. Julgen arvata, et ka publik imetles nende kolme
neiu südikust ning avaldan kõigi kohalolnute nimel veel kord kõige suuremat tunnustust just
neile. Hanna-Eliise Mägile oli see jooksuvõistlustega kokku juba kolmandaks jõuprooviks
kuumal suvepäeval.
Ansambli Apelsin saatel Kilingi-Nõmme laululaval sai laupäeva õhtune linnapäevade
programm märkamatult pühapäeva hommikusse.
Spordihoone kõrval asuval palliplatsil asusid hommikul võistlustulle tänavakorvpallurid…
Pea samaaegselt korvpalliturniiriga algas Saarde Rannakuninga välja selgitamine KilingiNõmme liivavõrkpalliväljakul. Juhendi järgi pääses tiitlivõistlusele 8 saardelast: Karel Pais,
tiitlikaitsja Sven Saarpere, Toivo Tallo, Tarmo Kaljuste, Allan Klein, Aivar Pukk, Mikk
Meeras ja Riho Lentsment. Selline oli ka 2010 aasta paremusjärjestus. Kolm korda on
sellenimelist tiitlivõistlust Kilingi-Nõmme linnapäevadel peetud ja iga kord on selgunud uus
võitja. Sellel aastal graveeritakse kiviraidur Ivo Vaher Vahteri kujundatud rändkarikale Karel
Pais nimi.
Jalgratas…
Kõikide võistluste ametlike protokollidega ja pildigaleriiga on võimalik tutvuda SK Saarde
kodulehel www.sksaarde.ee
Kõik need spordisündmused vajasid ettevalmistust ja eelarvet. Valdavalt olid korraldajateks
SK Saarde liikmed, mille tarvis see klubi ju loodigi. Suur tänu kõikidele, kes korraldamisel
õla alla panid. Kõige suuremad tänud Saarde vallavalitsusele eraldatud vahendite eest
auhinnalaua täitmisel. Viimane polnuks kindlasti nii rikkalik ilma toetajateta: RUUKKI,
Sportland,
Üks sportlik nädalavahetus lõpeb ja peatselt on algamas uus. 1. augustil korraldab SK Saarde
järjekordse Kilingi triatloni. Nagu möödunud aastal, toimuvad ka nüüd meie triatloni raames
Pärnumaa MV ja klubi Raudmees VI etapp. Sellises mastaabis toimuva võistlusega kaasneb
lisaks aule ka suur vastutus. Seetõttu kutsume kõiki SK Saarde liikmeid ja teisi vabatahtlikke
korraldamisel appi. Andke endast teada spordihoone meiliaadressil spordihoone@sksaarde.ee
ja me võtame teiega kindlasti ühendust.
Tänud kõigile võistlejatele ja abilistele korraldamise juures.

