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Kergejõustiklased tegid
medalirohke avastardi

Tallinnas peetud Eesti noorte A- ja B-vanuseklass i, juunioride ning noorsoo

kergejõustiku meistrivõist lustelt tõid läänevirulased 19 medalit ja uuendasid

maakonna noorterekordit.

Nädalavahetusel Lasnamäe hallis  peetud Eesti noorte talvistel kergejõustiku

meistrivõist lustel võits id Lääne-Virumaa noored atleedid seitse kulda, kuus

hõbe- ja kuus pronksmedalit.

Lääne-Virumaa kergejõustikujuhi Jaak Vettiku sõnul võinuks s isehooaja

avastardi saak ehk suuremgi olla, sest nii mõnigi medal jäi seekord kas

sportliku ebaõnne või vähese (suur)võistluskogemuse taha.

Medalisaagile lisaks põrmustas B-vanuseklass is  tulemusega 11.84

kolmikhüppe võitnud Rakvere kergejõustiklane Kerli Kivimägi Lääne-

Virumaa 15-16aastaste senise rekordi. 

Kaugushüppes oli ta tulemusega 5.17 neljas, medal jäi tarmukal neiul vaid

1 cm kaugusele.

Egle Rebane (Rakvere) oli samas vanuseklass is  teine nii 60 m

tõkkejooksus (aeg 9,22) kui kaugushüppes (5.31), Markko Etverk

(Rakvere) võit is  1500 m jooksu (4.39,19) ja oli teine teivashüppes (3.60),

Toomas Keskküla (Rakvere) oli kolmas nii teivashüppes (3.50) kui 60 m

tõkkejooksus (9,14), lisaks veel kuues 60 m jooksus (7,87). Risto
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Põlluste (Vinni) sai teise koha 600 m (1.35,36) ja kolmanda koha 1500 m

jooksus.(4.52,72).

Finaalikohtadele es ikaheksasse jõudsid ka Cätlin Okas (Tamsalu)

kuulitõukes (10,76), Laura Marton (Rakvere) 600 m jooksus (1.51,59),

Laura Lannusalu (Rakvere) kuulitõukes (10.05).

Peale nimetatute oli samas vanuseklass is  Linnar Tark (Väike-Maarja) viies

200 m (25,70) ja seitsmes 60 m jooksus (7,92), kuuenda koha said Taavi

Kilki (Rakvere) 1500 m jooksus (5.04,31) ja Aleksander Lavrinenko (Tapa)

kuulitõukes (11.67). Railand Liiv (Rakvere) oli seitsmes kõrgushüppes

(1.47) ja Ragnar Piirjõe (Vinni) 1500 m jooksus (5.04,63). Kaheksandale

kohale tulid Sven Uue (Tapa) 60 m jooksus (7,96) ja Kaupo Saarman

(Tamsalu) kuulitõukes (10.80).

A-vanuseklass is  võit is  Kaidi Kivioja (Rakvere) väga võit lus liku jooksuga

tasavägise 800 m jooksu (2.21,06) ja suure ülekaaluga 1500 m jooksu

(4.55,82). Laura Liisa Lankei (Kadrina) võit is  teivashüppe tulemusega

3.10, Marleen Plõks (Rakvere) oli kolmas kolmikhüppes (11.58) ja kuues

60 m tõkkejooksus (9.34), Marii Uduvee (Rakvere) oli teine teivashüppes

(2.90) ja seitsmes kuulitõukes (10.49).

Martin Johanson (Rakvere), kes es imesel vabariiklikul võist lusel osaledes

parandas oma kuulitõuketulemust enam kui meetriga, oli 14.03ga neljas.

Neljas oli ka Egle Helene Ervin (Rakvere) 1500 m jooksus (5.26,71).

Aimur Takk (Kunda) sai viienda koha teivashüppes (3.50), Rauno Saapar

(Aluvere) kuuenda 60 m tõkkejooksus (8,65). Seitsmenda koha said

Eerika Jakobi (Rakvere) 60 m (8,35) ja Kille Nevolihhin (Laekvere) 1500 m

(5.30,00) jooksus, Ricco Tammsaar (Rakvere) oli kaheksas kõrgushüppes

(1.75).

Juunioride vanuseklass is  võttis  oma tavapärased es ikohad Laekvere tubli

jooksuneiu Kelly Nevolihhin 800 m (2.23,10) ja 1500 m (4.57,87) jooksus.

Grete Õunas (Rakvere) oli kolmas kolmikhüppes (11.54), Veiko Aunapuu

kolmas teivashüppes (4.20) ja seitsmes 60 m tõkkejooksus (8,66).

Terje Kaunissaar (Rakvere) oli neljas kõrgushüppes (1.60) ja viies 60 m

tõkkejooksus (9,55), Kaarel Kilki (Rakvere) oli viies 300 m jooksus

(36,53) ja kaheksas teivashüppes (4.00).

Anton Basmanov (Vinni) oli viies 3000 m jooksus (9.32,63), Karel Eesmaa

(Tamsalu) oli kuues kõrgushüppes (1.96), Margus Õun (Tapa) oli seitsmes

kuulitõukes (14.17), Mers in Võrno ja Rasmus Zarubin (mõlemad Rakvere)

olid kaheksandad vastavalt 300 m (36,98) jooksus ja kuulitõukes (13.74).

Noorsoo vanuseklass is  võit is  läänevirulastest hõbemedali Tamsalu

kergejõustiklane Lenar Rünk 800 m jooksus ajaga 2.04,11. Paula Karoliina

Tõeväli (Rakvere) oli neljas teivashüppes (3.10) ja Georg Vladimirov

(Rakvere) kaheksas 60 m tõkkejooksus (8,51).
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