
IV Kilingi mitmevõistlus  

26. augustil toimunud IV Kilingi mitmevõistlus tõi staadionile rahvast nii võistlema kui kaasa elama. 

Rõõmustas uute entusiastide kaasalöömine. Samavõrra on kahju loobujate pärast. Sellegipoolest oli 

võistlejate kollektiiv selleks võistluspäevaks täpselt paras. Mitmevõistlejate sõbralik seltskond ja 

imeilus suvepäev tõotasid häid tulemusi. Võistluse käiku vahendas ja kommenteeris mahlakate 

hüüdlausetega Paavo Ruzitš. Kogu võistlust koordineerisid kolm kohtunikebrigaadi ja sekretariaat 

(eesotsas kehalise kasvatuse õpetajatega Kilingi-Nõmmest ja Tihemetsast). Suured tänud neile ja 

kõigile teistele sõpradele, kes aitasid IV Kilingi mitmevõistlust korraldada.  

Mõne reaga tulemustel peatudes häirib jätkuvalt meie koolinoorte vähene osavõtt. Alustades 

tütarlastest, oli meie piirkonna ainuke esindaja Keit Ilves. Sel aastal pakkus talle tihedat konkurentsi 

Tahkuranna tüdruk Karmen Stimmer, kuid esikoht jäi sellelgi aastal koju. Võiduga triatlonis ja 

mitmevõistluses tagas Keit ka järjekordse üldvõidu koos ATLEEDI rändkarika ja -särgiga. Naistest 

andis võimsa lahingu triatloni võitja Kadri Sõggel eelmise aasta mitmevõistluse võitjale Annely 

Lihtnele ning tuli sel aastal esikohale ka mitmevõistluses. Temalegi järjekordseks aastaks koju 

ATLEEDI tiitlit sümboliseeriv rändkarikas. Meie mitmevõistluse ajalukku läheb IV mitmevõistlus veel 

tänu Sirje Kõresaarele Tahkurannast, kes on esimeseks naisveteraniks selles võistlussarjas. Otse 

loomulikult oli ta konkurentsitult parim oma vanuseklassis. 

 Poiste osas on kahju tõdeda, et juba enne võistlust sai selgeks kolme rändkarika nurka tolmuma 

jäämine. Vendade Marten ja Edward Oksa kiiduväärt esinemine triatlonis andis võimaluse võita 

mitmevõistlusel osalemisel ATLEEDI rändkarikas aastaks enda koju ja graveerida neile oma nimed, 

kuid ... .Sama ka meesveteranide rändkarikaga, mille loovutas selle vanuseklassi ainuke triatlonist 

Andrus Karotamm. Ainsaks meesveteraniks IV mitmevõistlusel jäi Sven Koovit, pakkudes tugevat 

konkurentsi ka meeste arvestuses. Tänuks esikoht siiski veteranide vanuserühmas. Nooremate poiste 

seas näitab jätkuvalt võistlejaindu Kaupo Koovit. Noormeeste seas oli kindel võidumees Talilt pärit 

Andre Auväärt. Talle järgnesid Henry Olde ja Kristjan Pahk.  

Kõige osalejaterohkem vanuseklass on olnud läbi aegade mehed vanuses 18-39 aastat. Nii ka tänavu. 

Sel aastal on selles vanuserühmas hulk uusi nimesid, mis tähendab ka paljude vanade loobumist. Ei 

ole halba heata. Lisaks vanadele sekkus esikoha- heitlusse sel aastal Erki Pruul. Mõned 

ebaõnnestumised ei lubanud siiski enamat kolmandast kohast. Ettepoole tulid Tarmo Tamm ja Toivo 

Tallo. Viimaste vahel käis ka rebimine 2006 ATLEEDI rändkarika nimel. Toivo Tallo võit 

mitmevõistlusel andis üldarvestuses võrdse punktisumma ( 20 punkti), kuid mõlema võistluse 

üksikalade kohad tagasid sel aastal napi üldvõidu Toivo Tallole. Kolmanda koha kahe võistluse 

üldarvestuses saavutas triatloni võitja Mikk Sõggel. Tulemustega saab täpsemalt tutvuda Saarde valla 

kodulehel.  

Tulemused, kuidas kellelgi, mõni on rahul, mõni mitte. Mõnele jätkus traagikatki. See ongi sport. 

Kõige selle nimel tänan Saarde Vallavalitsust, Lodja Trahterit, Ankru Baari, Restot, Kohvikut. Esile 

tõstmata ei saa jätta fantastiliste eriauhindade valmistajat Ivo Vaher Vahtrat, milleks olid sel korral 

kivist ja metallist valmistatud mõõdulint-karikad.  

Jätkuvat liikumisrõõmu kõigile!  

Toivo TALLO 


