
JUUNI 2011  nr. 2/124

Orienteerumiskevad
AMEERIKAS

Vello Viirsalu
dilemmad ja 
paradoksid



ORIENTEERUJA 2/2011 ORIENTEERUJA 2/2011

2 3

MÄ
LE

ST
AM

E MÄLESTAME

Kord möödunud sajandi viie-
kümnendate lõpupoole tuli Rakveres 
keskkooli 10. klassi uus poiss, kel 
Vello Viirsalu nimeks. Klassivend 
Ants Aosilla mäletab, et kaaslaste-
ga sobitus ta kiiresti ja võeti kohe 
omaks, ehkki mõnes suhtes eristus 
ta selgesti kõigist ülejäänutest. Teda 
iseloomustasid hea lastetuba, lahti-
ne pea ja huvide avarus. Temast sai 
Antsu isa eestiaegse raamatukogu 
kõige agaram lugeja. Aga talle ei 
meeldinud spikerdamine ja et mõ-
ned klassikaaslased seda ei kipuks te-
gema, kulutas ta hulga tunde nende 
järeleaitamiseks trigonomeetrias. Ta 
oli tasakaalukas ja suutis vaheme-
hena maha rahustada klassiga raksu 
läinud õpetaja. Mängis korvpalli 
ja suusatas, ei kogunud marke, vaid 
hoopis vanu Eesti kaarte. Armastas 
pildistada. Suvevaheajal võttis ette 
pikki rattaretki põhjaranniku kandis, 
kus piirivalve oli vähem valvas.

Pool sajandit hiljem esitleb halli-
kirju habemega ja kepi najale toetuv 
Vello Viirsalu ühte oma elutööd – 
raamatut pealkirjaga „Eesti orien-
teerumise sünd ja hiilgeaastad 
1959–1970.” Samas tutvustab ta 
väikeses bukletis mõne lausega ka 
enda isikut: 

„Mul on üheksa hobi: 
ajakirjandus,ajalugu, 

fotograafia,(maa)kaardid, 
loodus,orienteerumine, 

rändamine, sport ja 
suguvõsauurimine.”

Miks ja kuidas orienteerumine Vello teiste 
meelisharrastuste seast esile tõusis ja millal 
üldse ta orienteeruma hakkas, sellele polegi 
selget vastust.

Kui Eesti orienteerumise kaks algust on 
Vello ise täpselt ja vastuvaidlematult kindlaks 
teinud, siis enda isiku puhul pole ta asja amet-
likult üles tõstnudki. Ühes oma kirjas on ta 
vihjanud: enda orienteerumise algust dateerib 
iga mees ise.

Ikkagi millal? Mul on alles ligi sadakond 
Vello kirja või kirjakest, kuid sealt vastust ei 
leia. Võib-olla ma ei taibanud õieti küsida? Või 
pidas probleemi ebaoluliseks? (Teiste isikute 
puhul oleme mõne sündmuse aja või koha 
määramiseks vahel kuid või aastaid omavahel 
mõtteid vahetanud).

Teame, et pärast ülikooli lõpetamist 
1963. aastal asus Vello arstina tööle Missosse. 
Selle paigaga elas ta väga kokku. Sõbrad 
Henn Hollo ja Jüri Jagomägi teavad oma 
Misso-päevilt meenutada toda tema poolt 
korraldatud orienteerumisvõistlust Misso 
keskkooli õpilastele millalgi 1960. aastate 
keskpaiku. Vello ise on 20. juulil 2006 kirju-
tanud Orienteerujale: „Meie saime mõni aasta 
hiljem [eelnevalt oli juttu 1962. aastast] Jüri 
Jagomäega Võru sõjakomissarilt allkirja vastu 
1:50 000 sõjaväe värvikaardi, kus oli peal 
Lõuna-Võrumaalt Misso ümbrus...”

Siis tuleb Vello tegemisi jälgides 
täita lünk kuni 1972. aastani. Siia 
vahepeale jääb suure „kaardirevo-
lutsiooni“ aeg 1969–1970–1971, 
millest Vello tegi aastakümneid 
hiljem eriuurimuse ja avaldas selle 
Orienteerujas (september 2006).

1972. aastaks on 
Vello orienteerumis- 
spordi I kategooria kohtunik. 
Kohtunikutegevuse aastaruandes 
on tal ette näidata 8 võistlust, mida 
aitas läbi viia rajameistri, peakoh-
tuniku või peasekretärina. Ta on 
saanud küllalt tuttavaks orienteeru-
misspordi probleemide ja muredega. 
Võrumaal aastail 1972 ja 1973 koos 
Rain Lahtmetsaga võistlusi korral-
dades saab ta enda sõnul Rainilt 
innustust mõne suurema uurimistöö 
ettevõtmiseks, sest „kes siis, kui mitte 
meie, ja millal veel, kui mitte praegu” 
(aastakümnete pärast see „praegu” 
hakkab kõlama teisti). Vello enda 
järgi oli esimeseks tagasivaateks läbi 
kolme ajalehenumbri minev lugu 
pealkirjaga „Madis Arujast tänaseni” 
(1973).

Aastad möödusid väledalt. Vello 
on oma põhitöö (arst ja radioloog 
ju!) kõrvalt leidnud orienteerumi-
sele jätkuvalt aega. Tema töövõi-

me on kõrgem ja kohusetunne suurem kui 
enamikul teistel. Ta saadab välja küsitlusi, 
söödab ette uurimist vajavaid teemasid ja 
püüab kaasa haarata... Tal on missioonitun-
net. Kas tunnete selle tunde ära? Mis tunne?  
„Head kevadetunnet Sulle!”

Vellol on verevähk. Nagu ka Rutt Aimla-
Koppelil. Vello heidab aastaid hiljem endale 
ette, et ta ei suutnud Rutti, kes lapsepõlve-
sõbrana oli orienteerujaist kõige lähedasem, 
aidata. Kuigi teab, et see vist poleks olnud 
võimalik. Saatus oli Ruti suhtes, kes oli alati 
nii rõõmsameelne ja keda kõik armastasid, 
tõesti ülekohtune. See kõik on ühteaegu ette- 
ja tagasivaates. Aastal 1997 Rutt elab ja Vello 
on haiglas ning pärast tööle enam ei naase. 
Vello hakkab ravima end kodus. „Lp aatekaas-
lane...” kirjutab ta. „Saadan Sulle lugemiseks 
ja parandamiseks... Kui Sa mõnele probleemile 
lahenduse leiad – olen väga tänulik. Loodan 

haiglast välja saada tuleval nädalal” (Nõos, 
17. novembril 1998). Jutt käib kunagistest 
Eesti orienteerumiskoondiste võistlustest.

Kell tiksub üha kiiremini. 

„Miks meil ikka Eesti 
orienteerumise ajalugu  

ei ole?” 

Vello kirjutab Nõos 19. jaanuaril 2000: 
„Lugupeetud orienteerumise juhtimisega seotud 
isikud! Härrased Leho Haldna, Endel Jõgioja, 
Ilmar Kask, Heino Mardiste, Rain Lahtmets, 
Tõnu Raid, Anto Raukas, Uno Semper, Kaljo 
Vaikjärv! Pöördun Teie poole nõu saamiseks. 
Mul on valmimas järjekordne peatükk... Ootan 
vastukajasid kuu aja jooksul...” Kõige kiuste, 
sellele vaatamata, et peale Vello ei tahtnud 
keegi uurimistööd ja kirjutamise vaeva kaela 
võtta, saab raamat „Sündmusi ja isikuid orien-
teerumise arenguteelt” valmis ja ilmub aastal 
2000.

 Vello liigub Nõo ja Tartu vahet – ülikooli 
raamatukokku, Spordimuuseumi või haig-
lasse; orienteerumisvõistlusi jälgima satub 
siis, kui tervis lubab. Ta saab ka keemiaravi. 
Kirjutamist ei jäta.

On aasta 2004 ja plaanid muutuvad. Vellot 
tabab aasta keskel ajurabandus ja halvatus. Ta 
ei anna alla. 21. septembril ta 
teatab lühidalt: „Minust rohkem 
kirjutajat ei ole, kuigi jälle kõn-
nin ja kõnelen... Mõte enam ei 
liigu. Ootan uut Haapsalu tuusi-
kut.” 28. oktoobril on Vello juba 
reipam: „Seekord saadan Sulle 
üle vaatamiseks kaks... fotot. Kas 
ülemise allkiri on sobiv ja õige?... 
Ja veel. Küsisin Enno Lelumehelt 
kuu aega tagasi tema orienteeru-
mise alguse kohta... 1959. aasta 
kevadel või kevadtalvel... Olen 
praegu niikaugel, et Eesti o-aja-
loo aastad 1963–1964 on uuesti 
arvutis üle loetud ja piltidega 
varustatud. Minu tervis läheb 
vähehaaval paremaks.”

Nõos 28. jaanuaril 2005: „... 
Lõpetasin ka kadunud Ruti loo. 
Sellele kirjutasid omapoolse lõi-
gu Kersti Vink ja Ülle Mõistlik, 
Mann lubas ka midagi... [veeb-
ruari lõpus jõuab üheksanda, 
sedapuhku küll viimase o-ajaloo 
köite Spordimuuseumile üle 
anda...] Uusi asju ette võtta ei 
plaani...”

Tegelikult kirjutab, viib lõ-
puni veel mitu raamatut ja lugu. 
Ning alustab uusi. Viljakaks 

ja meeldejäävaks kujunevad aastad 2006 ja 
2007. Kuigi... Vello: „Loodan pikkamööda ha-
kata kosuma keemiaravist. Eks see kuues kuur 
oli kõige raskem – palju mürki veres, organism 
eelnevatest kuuridest ära kurnatud, süda ka jõu 
kaotanud, magan pea kogu aja, midagi meeles 
ei püsi, kõva võim sellel mürgil – võttis naha 
pealt lõplikult kõik karvad maha.” (Nõos 25. 
aprillil 2007)

Nii see tõusude ja langustega käis. „Eile 
olin võrdlemisi grogi, täna juba parem” (17. 
septembril 2008). Ja Vello lohutab: „Ära minu 
tervise pärast muretse – eks ta ole nii, kuidas 
Saatus ette näeb... ise olen teinud kõik, ega siis 
saa parem olla kui on...” (20. septembril 2008).

Saabub ka aeg, mil Vello rohkem ei 
kirjuta. Ta teeb riiulid tühjaks ja annab 
kõik materjalid üle Spordimuuseumile. Ta 
peaaegu ei tõuse enam voodist. Mõnikord 
harva käisid vestlemas sõbrad.

Jõulukuul 2010 Nõos: „... pühad on 
möödas, aga hea jõulutunne jääb veel 
tükiks ajaks meiega... sain [meie pere kolme 
põlvkonna] jõulusöömaajast kuuldeliselt 
osa – uksed olid vahepealt lahti ja kõik tõid 
mulle voodisse head ja paremat... Esimese 
jõulupüha hommikuks oli Nõos meeletult lund 
maha sadanud... Eevi rääkis, et tore oli aknast 
vaadata... Tänan, et teil tuli nii hea mõte... 

võtta ette Nõo reis ja mulle äärmiselt suurt 
rõõmu valmistada. Elan selle eufooria tähe 
all siiamaani. Sa ei kujuta tõenäoliselt ettegi, 
mida see ühele haigele inimesele tähendab.”

Nõo kalmistul on Vello puhkepaik. 
Eestis on hulk paiku, mis võiksid aidata 
teda meenutada, mis ise teda meenutavad: 
Haanjamaa ja Misso, Virumaa ja Võrumaa, 
Kambja, Kaagvere või Vapramägi kõigi oma 
maakaartidega.

Vapramägi Elva lähedal on koht, kus Vello 
käis oma viimasel neljapäevakul, teades, 
et see jääb kindlasti viimseks. Käis kepile 
toetudes, kaart teises käes, vähemalt paaris 
kontrollpunktis. Oli 1. mai 2008.

Mehed mäletavad veel orienteerujat Boris 
Ogorodnikovi Moskvast (Vello on temast 
palju kirjutanud). Ogorodnikovilt sai Vello 
kord ühe Peterburi neiu orienteerumise 
auks kirjutatud oodi, mille pealkirjaks on 
„Лесные братья” („Metsavennad”). Vello 
tõlkes näeb see välja või kõlab nii:

Vello Viirsalu 
dilemmad ja paradoksid

ilmar kask

Vello oma orienteerumisraamatu esitlemisel
Eesti Spodimuuseumis 30.märtsil 2006

Oo, minu metsavennad!

Taltumatud hulkurid,

Läbi tihnikute tungijad,

mööda rajakesi tormajad!

Millist teedeta maastikku mööda

nüüd kannab teid kergemeelseid,

Ja millisesse abajasse homme saatus teid loobib!

Möödus tund, teine läheb... 

Kus te olete, jooksusärkide lõhkujad?

Kus te olete, punktivõtjad ja

kuuskede vahel pugejad?

Aga ilma teieta on veidi igav,

oo nukrate lauluviiside lauljad!

Võibolla kohtume soodes. 

Mets – nagu maailm, temagi on kitsas.

Eks ole! Aga mõte on ilus. Võib-olla oli 
vanasti orienteerumine huvitavam ka? 
 

 heino mardiste erakogu

 heino mardiste erakogu
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Alljärgnevalt püüab loo autor anda 
ülevaate Põhja-Ameerika kevadistest 
traditsioonilistest orienteerumisvõistlus-
test ehk “classic”-utest, olles ise kaasa 
löönud ühe hooaja esimese poole jõu-
proovidel nii Kanadas kui USA-s.
Olgu kohe öeldud, et tegu on täpselt 
kolme aasta taguse ajaga, mistõttu näi-
teks võistlustel saavutatud tulemused 
on kindlasti veidi oma aktuaalsust kao-
tanud, andes aga siiski aimu kohalikust 
tasemest. Samas üritab allakirjutanu läbi 
oma erinevate võistlusreiside välja tuua 
huvitavaid aspekte – mida põnevat ning 
erilist oli näha ja kogeda ameeriklaste ja 
kanadalaste orienteerumisüritustel.

Eellugu

Kuidas me Ameerika mandrile üldse 
sattusime? Nimelt on mu tüdruksõber – 
abikaasa Käti töötanud kaua aega meie välis-
ministeeriumis ning seoses oma tööga Eesti 
Suursaatkondades olnud aastaid pikkades 
välislähetustes: 2001-2005 Itaalia pealinnas 
Roomas ning 2005-2008 Kanada pealinnas 
Ottawas. Minul aga tippsportlasena pole ju 
olnud erilist vahet, kus täpselt elada ning alates 
2002. aastast, mil lõpetasin ülikooli, olen ka 
ise suure osa ajast resideerunud välismaal, vee-
tes siiski olulisi võistlus- ja treeningperioodide 
ka koduses Eestis.

Olgu öeldud ka, et suusakahevõistleja 
karjääri (1987-1998) järel olen alates 1999. 
aastast spetsialiseerunud algselt peamiselt 
suusa- ja hiljem rattaorienteerumisele ning 
tõsiseks orienteerumisjooksjaks pole ma end 
kunagi pidanud. Küll aga on orienteerumine 
põneva, vaheldustpakkuva ja ka tõhusa tree-
ninguna kuulunud paralleelselt kõikide nende 
aladega pikka aega mu ellu – nimelt tegin oma 
elu esimese o-stardi 8-aastase poisikesena ise 
käe kõrval juba 1986. aastal. Siiski on mu 

kokkupuude suvise orienteerumisega olnud 
läbi aastate veidi kaootiline – ulatudes vaid 
mõnest stardist kuni 30-40 korrani hooajal. 

Ka täiskasvanute klassis on sama tendents 
jätkunud ning tuleb tunnistada, et o-jooksu 
jõuproovidele olen viimastel aastatel sattunud 
peamiselt ratta-o hooaja eelselt kevadisel ette-
valmistusperioodil ning ka hooaja lõpufaasis 
oma ala tiitlivõistluste järel. Kindlasti olen 
veidi enam löönud tavaorienteerumises kaasa 
välismaal resideerudes, sest spetsiaalseid rat-
ta-o päevakuid - võistlusi meie kodulinnade 
läheduses pole eriti toimunud ning samas on 
erinevate riikide põnevad maastikud ja jõu-
proovid kutsunud end avastama.

Nii otsustasin hooajal 2008, mil oli käsil 
meie viimane aastaring Kanadas ning ka rat-
ta-o MM ja EM toimumas alles suve lõpus 
- sügisel, lükata erinevalt kahest varasemast 
hooajast Euroopa ratta-o võistluskarusselli 
naasmise hilisemaks ning lüüa selle asemel 
kaasa hoopis Põhja-Ameerika hooaja esimese 
poole o-jooksu jõuproovidel.

Lähetuse viimasel aastal sai Põhja-
Ameerikas palju reisitud

Kuna oma esimesel kahel Kanada-aastal 
panustasin ma väga tõsiselt tippsporti ning 
ratta-o tiitlivõistluste medalite jahtimisele, 
veetes palju aega ka Euroopas, sain ma koha-
likel o-jooksu jõuproovidel kaasa lüüa vaid 
sügiseti septembrist – novembri keskpaigani, 
mil seal siiski üsna palju jõuproove toimumas 
oli. Ka reisimine polnud siis suurim prioriteet.

Oma lähetuse viimasel aastal aga otsusta-
sime vaadata Ameerika mandril rohkem ringi 
ning juba 2007. aasta sügisel sai planeeritud 
väga põnev kahenädalane reis USA Mehhiko 
piiriäärsetesse lõunamaise kliimaga California, 
Arizona ja Nevada osariikidesse, kus küll suur-
te metsatulekahjude tõttu jäid ühel nädalava-
hetusel ära o-võistlused Los Angelese lähedal 

mägedes, samas sai aga proovitud teisel nädalal 
orienteerumist kõrbemaastikul California 
pealinna Sacramento lähistel vanadel kulla-
kaevanduste maadel.

2008. aasta talvel tegin aga juba 2009. 
hooaja Jaapani suusa-o MM-i ja come back´i 
silmas pidades paariaastase pausi järel ka mõ-
ned pikemad ja tõsisemad suusa-o võistlusrei-
sid ja seda Põhja-Ameerika pinnal. Jaanuari 
lõpus – veebruari alguses käisin USA-s 
California suusa-o 4-päevasõidul kõrgel 
Sierra Nevada mägedes maalilise Lake Tahoe 
ääres, kus muide 2012. aastal on toimumas 
suusaorienteerumise Maailma Karikasarja 
avaetapid. Veebruari lõpus – märtsi alguses 
osalesime aga koos abikaasaga Kanada lääne-
rannikul mägises British Columbia provintsis 
kahel järjestikusel nädalavahetusel toimunud 
4-päevasel suusa-o festivalil, mille raames peeti 
maha ka Kanada suusaorienteerumise 2008. 
aasta meistrivõistlused. Võistluste vahelise aja 
veetsime tulevases olümpialinnas Vancouveris 
ning kuulsas Whistleri mäesuusakeskuses.  

Kevadine avastart omapärasel han-
dicap-võistlusel Toronto lähistel

2008. aasta kevadist orienteerumisjooksu 
hooaega alustasime 10-päevase kombineeri-
tud puhkuse- ja võistlusreisiga märtsi lõpus 
veel üsna talvisest Kanadast, kust suundusime 
ühe väiksema võistluse järel USA Kesk-Lääne 
osariikidesse, kus järgmisel nädalalõpul oli 
ameeriklastel Cincinnatis kavas tõsine 3-päe-
vane orienteerumisvõistluste programm.

Hooaja avastardi tegime aga juba reisi käi-
gus 30. märtsil Kanada ja ka Põhja-Ameerika 
ühe suurima metropoli Toronto lähistel huvi-
tavas formaadis peetud üritusel, mil nimeks 
“THOMASS Eliminator”. “THOMASS 
Winter Adventure Running Series” on 
Toronto ja tema lähiümbruse orienteerumis-
klubide ühisjõul korraldatav läbi talvekuude 

kestev umbes kümnekonna jõuprooviga o-
liiga, kus ürituste läbiviimise kord klubidel 
käest-kätte käib. Nimi “THOMASS” on 
kujunenud piirkonna suuremate linnade esi-
mestest tähtedest: Toronto, Hamilton, Orillia, 
Mississauga jne, aga tähendab ka seda, et kõik 
võistlused peetakse mass-stardist. Samas on 
ürituse formaat väga põnev ning handicap-
meetodil võivad konkureerida võistluse ül-
desikohale kõikide vanuseklasside võistlejad 
alates kõige noorematest tüdrukutest vanima 
naisveteranide klassini välja. Laiemas mõttes 
tähendab see sundvalik-orienteerumist, kus 
siis handicap-koefitsiendi suurusest sõltuvalt 
tuleb lihtsalt osadel klassidel vähem punkte 
võtta, aga igal osavõistlusel on täpne formaat 
veidi erinev.

Sel korral oli tegu väljalangemis-võistlu-
sega, mis koosnes kolmest paarikilomeetri 
pikkusega rajast, millest igaüks kulges kaardi 
eri osades. Iga rada algas ja lõppes suundorien-
teerumise etappidega, kuid selle keskel olid 
punktikobarad, kus siis vastavalt handicapile 
tuli tugevamatel läbida rohkem ja nõrgematel 
vähem KP-sid vabas järjestuses, mis toimis ka 
hajutusena. Esimesest jooksust pääses edasi 
12 esimesena lõpetanut ning teisest ringist 
sai finaali 6 kiiremat. Järgmise jooksu start oli 
eelmise finišis ning väikese puhkuse järel anti 
uus ühis-lähe. Väljalangenud võisid treeningu 
mõttes läbida ka ülejäänud ringid, kuid amet-
likust konkurentsist olid nad väljas.

Iga THOMASS-i rajameister püüab ra-
jad alati nii teha, et kõikide vanuseklasside 
võistlejatel oleksid võrdsed võimalused, kuid 
kõiki faktoreid on siiski raske arvestada. Kuna 
seekord oli tegu üsna raskete talviste oludega 
ning lund poolde säärde, siis pääses tugev 
füüsis lõpuks ikkagi maksvusele ning etteotsa 
tulid meessoo esindajad. Põhiklassi esindaja-
tele võit siiski ei läinud, see au kuulus ühele 
vanema vanuseklassi poisile, kellele mina järg-
nesin selge vahega ning kolmas koht kuulus 
kogenud Kanada koondislasele Jon Torrancile. 
Võistlejaid oli poolesaja ringis.

Kuna tolle nädalani olin raskete jõusaali 
treeningute kõrval teinud peamisi vastupida-
vus treeninguid suusatades, käies vaid korra 
nädalas rattaga sõitmas ning korra jooksmas, 
oli esimene eriti intensiivse formaadiga 
orienteerumisvõistlus päris raske, kuid kind-
lasti hea lahtijooks järgmise nädalavahetuse 
jõuproovideks.

Tõsine hooaeg algas USA meistrivõist-
lustega Ohio osariigis

Peale THOMASS-i suundusime juba sa-
mal päeval üle Kanada-USA piiri Ameerika 
auto-pealinna Detroiti (asuvad seal ju nii 
Fordi, Chrysleri kui ka General Motorsi 
peakorterid) Michigani osariigis ning juba 

Orienteerumiskevad Ameerikas
margus hallik

järgmisel päeval sõitsime edasi läbi Indiana 
ja Illinoisi USA suuruselt kolmandasse linna 
Chicagosse, kus veetsime neli päeva tutvudes 
aastakümneid New Yorgiga maailma kõrgei-
mate hoonete püstitamises võistelnud võimsa 
suurlinna kaasaegse arhitektuuri ja vaatamis-
väärsustega. Kuna mul oli planeeritud selleks 
ajaks puhkenädal, olid kavas vaid jooksutree-
ningud, mida tegin siis kas varahommikuti või 
hilisõhtuti.

Juba reedel ootas meid Chicagost 500 ja 
Ottawast juba pea 1500 km kaugusel Ohio 
osariigis Cincinnatis kohaliku orienteerumisk-
lubi poolt korraldatav igakevadine populaarne 

3-päevane jõuproov “Flying Pig”. Sel aastal 
oli tegu aga eriti kõrgetasemelise võistlusega, 
sest reedel kavas olnud lühirajal võõrustati 
ühte kolmest 2008. aastal USA-s aset leidnud 
Maailma Edetabelisse kuuluvast jõuproovist. 
Laupäeval aga oli kavas USA meistrivõistlused 
sprindis ning pühapäeval jagati meistritiitleid 
orienteerumis-maratonis.

Sealseid tavadistantside maastikke iseloo-
mustasid pea kogu kaardi ulatuses sügavad ja 
järskude nõlvadega ovraagide süsteemid, lisaks 
oli suur osa metsast kaardile kantud rohelise-
ga, mis varakevadel ei olnud siiski igal pool 
kõige kehvema läbitavusega.

4
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Ühendriikide kevadhooaja üks traditsioo-
nilisemaid võistlusi koos kaalukate startidega 
World Rankingu ja USA MV näol oli kohale 
meelitanud ka mitmeid Kanada koondislasi 
ning sain seetõttu end proovile panna päris 
korralikus kohalikus konkurentsis. Põhja-
Ameerika multikultuurse ühiskonna näitena 
oli seal osalemas ka sportlasi, kelle koduriigiks 
WRE-protokollis kirjutati näiteks: Austraalia, 
Hong-Kong, Ukraina, Hispaania, Šveits, 
Rootsi. Tegu ei olnud USA kodanikega, vaid 
seal õppijate-töötajatega.

Mu sooritused andsid lühirajal põhiklassi 
43 mehe konkurentsis 4 min allajäämisega 8. 
ja USA maratoni MV-l veidi enam kui kahe 
tunni pikkusel distantsil 30 mehe seas 14 min 
kaotuse juures 7. koha. Füüsiline tase oleks 
seejuures lubanud isegi vaatamata vähesele 
jooksukilometraažile kindlasti enamat, kuid 
seda pärssis olematute o-jooksu alaste kaar-
ditreeningute valguses veidi krobeline ning 
aeglasevõitu navigeerimine. 

Minu tähetund saabus aga USA MV sprin-
didistantsil, kus tulemus saadi hommikuse 
ülikooli linnakus kulgenud jõuproovi ning 
pealelõunase rohkem metsamaastikul kulge-
nud võistluse aegade liitmisel (mõlemal juhul 
oli tegu 15 min kestusega rajaga). Jooksuvorm 
on mul lapsest saadik tugev olnud ning 
sprindis on ka orienteerumine palju lihtsam, 
mistõttu sain oma füüsisest pea 100% kätte. 
Hommikune teine ja õhtune neljas aeg and-
sin USA avatud osavõtuga meistrivõistlustel 

Kanada koondise ühe liidri Mike Smithi järel 
38 mehe konkurentsis teise koha, millega ise 
väga rahul olin.

Ühe huvitava tehnilise lahendusena jäi 
nondest võistlustest meelde SI-vaheaegade 
väljatrükk finišis kleebispaberile, mille abil sai 
need pärast võistluskaardi külge kleepida. 

Kokku päris mitmetuhande kilomeetri 
pikkune reis viis meid tagasiteel veel läbi 
Kentucky, Pennsylvania ja New Yorgi osa-
riikide. Pea juba kahekümne kraadises suve-
soojuses kulgenud võistluste järel USA-s, sai 
koduses Ottawas tagasi olles teha veel päris 
mitu suusasõitu, enne kui lumi Kanadaski 
aprilli teiseks pooleks lõplikult ära sulas.

USA meistrivõistluste II etapp (lühira-
da ja teade) Rochesteris

Kuna 2008. aasta oli Põhja-Ameerikas 
erakordselt lumerohke (näiteks niigi üsna 
lumerohkete talvedega õnnistatud Ottawas 
sadas toona maha lausa 4,37 meetrit lund, mis 
on Kanada ilmavaatluste 150 aastases ajaloos 
kõigi aegade teine tulemus, ületades keskmist 
aastanormi rohkem kui 2 meetriga), siis jäid 
päris mitmed Kanada kevadised o-jooksu 
üritused ära või lükati edasi, sest vaatamata 
juba soojadele ilmadele oli lund metsa all veel 
meetrijagu.

Nii tuli aprilli keskel suund võtta taas 
Ühendriikidesse ja sedakorda Ottawast vaid 

400km ja 4-5 tunnise autosõidu kaugusel 
asuvasse Rochesteri, kus oli toimumas USA 
meistrivõistluste teine etapp – kavas lühiraja 
ja teate. Rochesteri näol oli muide tegemist 
meie kodulennujaamaga, kust me Põhja-
Ameerika piires lennureise tehes pea alati 
alustasime, sest USA lennukompaniid pak-
kusid pileteid Kanada omadest lausa kordades 
odavamalt (kõige kurioossemal juhul sai isegi 
Ida-Kanadast riigi läänerannikule reisitud 
USA kaudu niimoodi, et sõitsime oma auto-
ga Rochesteri, kust lendasime Vaikse ookeani 
äärsesse Seattlisse Washingtoni osariigis ning 
sealt rendiautoga tagasi üle Kanada piiri).

USA meistrivõistluste lühirada peeti 
Letchworth State Parkis, mis ümbritseb paar-
ikümne kilomeetri pikkuselt kuni 170 meetri 
kõrguste kaljuseinte all sügavas kanjonis voo-
lavat Genesee jõge. Võistlustele pääsuks tuli 
lunastada pargi-pilet, aga kanjoni äärelt avane-
vad maalilised vaated olid ka seda väärt. Aasta 
varem olime korra siin ka suusaorienteerunud.

USA MV lühirada kulges suures osas tõsise 
reljeefiga väljakutseid esitaval metsikul kaljusel 
maastikul ning vääris oma nime. 38 mehe kon-
kurentsis saavutasin 3 min kaotusega 9. koha. 
Kuna eksimusi kogunes mitme minuti jagu, 
siis rahul olla ei saanud.

Põhja-Ameerikas tavapärase orienteerumis 
nädalavahetuse programmi kohaselt: laupäeva 
hommikul lühirada, õhtupoolikul sprint ning 
pühapäeval tavarada, joosti siingi laupäeval 

teise distantsina sprinti. Sprindid on muide 
Ühendriikides üldse väga populaarsed, neid 
on igal pool kerge korraldada ning USA-s 
on ka kogu aastat läbiv üleriigiline sprindi 
Karikavõistluste arvestus. Lisaks sellele on ka 
nende koondislased jaganud ära, et eurooplas-
tega on neil MM-ide väga tehnilistel tavadis-
tantsidel raske konkureerida ning seetõttu on 
mitmed ameeriklased valinud sprindikallaku 
ning see on end ka ära tasunud – näiteks USA 
koondise naised on jooksnud ka mitmekesi 
MM-võistlustel sprindi finaalis. Puhas jooks-
mine kui spordiala on Ameerikas üsna popu-
laarne ning seetõttu on ka füüsilise treeningu 
alaseid teadmisi ja koolkondi sealmail küll. 

Ise saavutasin kasvanud jooksukilometraaži 
toel pikimal sprindirajal ülekaaluka 45-sekun-
dilise võidu. Kuna sel distantsil osalesid ka 
vanemad poisid ja nooremad meesveteranid, 
siis oli mul konkurente seekord lausa 88 tükki.

Pühapäevane USA MV teatevõistlus pee-
ti aga hoopis teises kohas – täpsemalt Mendon 
Pondsi järve ääres, mis oli siiski samuti üsna 
tehnilise reljeefiga künka-lohu maastik. USA 
teate MV on aga eriti huvitavate võistlusklas-
sidega – kokku on vaid 3 erinevat kategooriat, 
kõik 4-liikmelistele klubide võistkondadele. 
Seda süsteemi on ameeriklased aastaid ka-
sutanud ning neid klasse nimetatakse 4, 8 ja 
12-punkti kategooriateks. Põhimõtteliselt on 
siis igal vanuseklassil oma koefitsient – M21 
“0”, M17-20 ja M35-49 “1”, M15-16 ja 
M50-59 “2”, M14 ja nooremad ning M60 ja 
vanemad “3”, N21 “2” ning kõigil ülejäänud 
vanusegruppide naistel “2” + meestega sarna-
selt veel vanuse koefitsient.

Selline süsteem on loodud konkurentsi 
tihendamiseks ja võimaldab ka väiksematel 
klubidel vähemalt mingigi võistkonna välja 
panna. Reeglite kohaselt tohib siis kõige 
pikemate ja raskemate radadega 4-punkti 
kategooriasse välja panna võistkonna, kelle 

nelja liikme koefitsiendid anna-
vad kokku minimaalselt 4 punkti, 
teistel klassidel siis vastavalt 8 ja 
12. Kui näiteks tahta välja panna 
3 põhiklassi meest koefitsiendiga 
“0”, peaks neile lisanduma vähe-
malt üks 15-16 klassi tüdruk või 
vanuses 50-59 daam. Samas on 
võimalikud ka kõik teised va-
riandid – näiteks kaks põhiklassi 
meest ja kaks N21 naist.

Kõikides kategooriates on 
4 vahetust, mis kõik ka veel 
omakorda eri raskusastmega: 
ankruetapp kõige pikem ja tehni-
liselt keerukaim, I ja III vahetus 
keskmised ning II kõige lühem 
ja lihtsam. Nii, et taktikalist pea-
murdmist enne võistlusi on kõigil 
omajagu.

Igal juhul ei saa selle süsteemi puhul kurta 
konkurentsi puudumise või vähese põnevuse 
üle – 4 punkti kategoorias oli osalemas näiteks 
18, 8-punkti omas 16 ja 12-punktiliste seas 
12 neljaliikmelist võistkonda, lisaks toimus 
võistlus veel kaheliikmelistele laste võistkon-
dadele. Paljudes klassides käis tuline võistlus 
lõpujooneni. Kõik rajad olid mitmeringilised 
ja pikemad ka kaardivahetusega, mistõttu oli 
võistlus vaatemänguline.

Kuna USA meistrivõistlused on avatud ka 
Kanada klubidele, kes medalitele ametlikult 
siiski ei heitle, saime meiegi oma koduklubi 
– “Ottawa Orienteering Club´i” ridades 
siin kaasa lüüa. Minu soov oli küll heidelda 
avavahetuse võidu eest, kuid klubi treeneri 
soovil tugevdasin meie II võistkonda kõige 

pikemas viimases vahetuses (I võistkonna ank-
rut jooksis kaks nädalat varem USA maratoni 
MV võitnud Jon Torrance). Esimese vahetuse 
spetsialistina üksi joostes mu võistlus kõige 
paremini ei sujunud, näitasin ankruetapil 
alles 7. aega ning platseerusime ka teiste võist-
konna liikmete mitte kõige paremate soori-
tuste juures 11. kohale, olles siiski klubi parim 
võistkond tugevaimas kategoorias, kuna meie 
esinduskoosseisu tulemus tühistati. 12-punkti 
kategooria meie klubi aga võitis koosseisus: 
üks päris noor poiss, üks veidi vanem tüdruk 
+ kaks vanemat meesveterani.

Võistlemas Guelphis - Kanada orientee-
rumise eestlasest “isa” kodupaigas 

Nädal hiljem viisin laupäeval Ontario pro-
vintsi orienteerumisklubide Assotsiatsiooni 
“Orienteering Ontario” palvel läbi ratta-o tee-
malise koolituse, mis koosnes ca 4-tunnilisest 
teooria ja ning 2-tunnisest praktilisest osast 
kaardil. Kuna olime selleks taas sõitnud ca 500 
km kaugusele Toronto külje alla, siis lõime 
pühapäeval juba kaasa ka “Guelph Gators´i” 
firmavõistlusena võõrustataval igakevadisel 
ühe-mehe teatel. Guelphi ülikooli profes-
sorina töötas muide aastakümneid Kanada 
orienteerumise “vaimne isa” – sõja-ajal Eestist 
emigreerunud Aleksander Peepre, kelle 
mälestuseks korraldab Kanada o-föderatsioon 
siiani igal suvel “Sass Peepre” nimelist noorte 
orienteerumislaagrit.

Meesteklassi kolme-ringiline “Farsta-
Event” (nagu nad seda ise rootslaslikult 
kutsuvad) kulges suuremalt jaolt tõsise mik-
roreljeefi ja piiratud nähtavusega alal. Tegin 

Vestlusringis Kanada koondislastega (vas. Brian Graham, Jon Torrance, Wil Smith)

Eesti lipuga USA sprindi MV finišis

 m.halliku erakogust

 m.halliku erakogust

USA Sprindi MV ülikoolilinnakus
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võistluse käigus ka mõned keskmise suurusega 
vead, kuid kuna eksisid teisedki, siis finišeeri-
sin teisena ülikogenud Kanada koondislase 
Nick Duca järel (Rumeenia emigrant, kes on 
oma endise ja praeguse kodumaa eest kokku 
võistelnud aastatel 1991-2010 kõigil viimase 
kahe kümnendi vältel peetud 14-l o-jooksu 
MM-il).

Pealelõunasel sprindil, mis kulges 100% 
avatud, kuid rikkaliku künkliku reljeefi tõttu 
piiratud nähtavusega karjakoplites, tegin põ-
neval künkaid ja lohke täis pikitud maastikul 
praktiliselt veatu ja kiire jooksu, millega kaas-
nes taas ülekaalukas võit selles distsipliinis.

Põhimõtteliselt polnud mul plaanis igal 
nädalavahetusel võistelda ning selleks veel ka 
pikki maid maha sõita – ettevalmistusperioo-
dil on piisav teha seda iga kahe nädala tagant, 
sest vahepeal on vaja ka rahulikult treenida, 
kuid seekord olin ma kutsutud esinema.

Kodulinna Ottawa o-hooaja 
avaüritused

Mai alguses hakkas kevadine orienteeru-
mishooaeg peale ka Kanada pealinnas ehk 
meie kodupaigas Ottawas. Tavapäraselt oli 
esimeseks kevadiseks ürituseks “Welcome 
Meet”, kus eriline rõhk oli varasema mit-
mekülgse reklaami abil kohaletulnud uutele 
potentsiaalsetele orienteerujatele ala tutvus-
tamisel ja neile esmase kogemuse pakkumisel. 
Muide, tihti leidusid uued orienteerumisest 
huvitunud persoonid teiste “outdoor” spordi-
alade harrastajate seast (jooksjad, triatlonistid, 
kanuutajad-aerutajad, matkajad). Kui paljud 
aktiivsemad klubiliikmed olid hooaega alus-
tanud juba võistlustega USA-s, siis osadele oli 
see alles aasta esimeseks stardiks. Nädalasisese 
tööpäeva õhtul aset leidnud üritus toimus 
ühisstardist 1-tunnise kontrollajaga valiko-
rienteerumisena, kus siis uued tulijad said va-
nade tegijatega koos startida ning juba kasvõi 
ühegi kontrollpunkti võtmisel ka tulemuse 
ametlikult kirja. Hea ja kiire jooksuga (alla 5 
min/km) ma teistele suurt sõnaõigust seekord 
ei andnud võttes ühena kolmest võistlejast ära 
kõik 33 KP-d. 

Antud üritus toimus muide väga harva 
erandina inglise keelse provintsi Ontario 
poolel, kus asub ka miljonilinn Ottawa 
(kolme aasta jooksul jooksime siin vaid 
paar korda). Kui Ottawa-Gatineau linnastu 
Ontario-poolsete metsamassiivide näol on 
tegu enamasti linnalähedaste tasaste, soostu-
nud ja võsaste maastikega, siis kohe üle laia 
suurlinnastut poolitava Ottawa jõe prantsus-
keelsesse Quebeci provintsi sõites leiab linna-
lähedasest ülisuurest Gatineau looduspargist 
eest maailmatasemel skandinaavialikke suurte 
kõrgustevahega kaljumaastikke, kus siis valdav 
enamus orienteerumisüritustest toimub.

Kohe samal nädalavahetusel oligi võimalus 
proovida neid tohutu suures Gatineau pargis 
asuvaid suurepäraseid maastikke 2008. aasta 
esimesel Ottawa o-pühapäevakul – nimelt 
toimusid neil päevakulaadsed üritused võist-
lusperioodi väliselt pühapäeviti. Huvitava 
seigana on tollest üritusest meeles jooks piki 
kõrgusjoont üle ühe kitsa pikliku järve – tegu 
oli nimelt võimsa kopratammiga, mis alandas 
järve veetaset allpool seda oluliselt.

Kanada kevadhooaja tähtsaim jõu-
proov koduses Ottawas

Oma 2008. aasta kevadhooaja viimasteks 
suuremateks ja tähtsamateks o-startideks 
maikuu keskpaigas ei tulnud enam kusagile 
kaugele sõita, sest meie koduklubi oli Ottawa 
lähistel võõrustamas “National Capital 
Orienteering Festivali”, mis Kanada 

siis suurema füüsise osakaaluga sprindis ning 
tavarajal pakkusin kõigile tugevat konkurentsi.

Kui siiani olid mul kõik kevadised sprindi-
võistlused üsna hästi õnnestunud, siis seekord 
oli minek veidi raske ning tegin ka liialt vigu, 
saavutades kokkuvõttes töövõiduna siiski 
kolmanda koha – ülekaalukalt võitis Patrick 
Goeres ning 2 sekundiga pidin alla vanduma 
ka Mike Smithile. Häbi ma siiski tundma ei 
pea – järgmisel nädalavahetusel juba Euroopas 
aset leidunud ratta-o World Ranking etappi-
de tarbeks olin nädala sees vaid rattatrenne 
teinud ning konkurentideks olid siin ka 
Ameerika mandri väledaimad orienteerujad 
– 2006. aasta Põhja-Ameerika sprindimeister 
Goeres näiteks jooksis 2 kuud hiljem o-jooksu 
MM-il finaalis näidates seejuures eeljooksus 8. 
aega ning Mike Smith oli mäletatavasti võit-
nud kuu aega varem USA sprindi MV.

MM-koondise katsevõistlusena oli kutsunud 
osalema kogu o-eliidi üle riigi. Kõik kolm 
võistlust toimusid Quebeci provintsi suure-
pärastel maastikel – lühirada ja sprint joosti 
laupäeval Montebellos, kuhu oli tehtud esma-
kaardistus. Pühapäevane tavarada peeti aga 
umbes 40 km pikkust ja 10 km laiust suurust 
mäemassiivi hõlmava Gatineau pargi kõige 
tagumises ja metsikumas nurgas - Riviere la 
Peche kaardil, kus oli näiteks 1996. aastal 
peetud Kanada meistrivõistlusi.

Maastikud olid tolle kevadhooaja kõige 
karmimad – leidus palju nii kaljuseid mägesid 
kui ka pehmeid soid ning mets oli seejuures 
suures osas üsna halvasti läbitav, mida iseloo-
mustasid ka võitja-ajad: lühirajal veidi üle 7 
ning tavarajal lausa 8 min/km kohta.

Kui tehnilisel lühirajal ei suutnud ma kro-
belise orienteerumisega enamast 7. kohast, 

Pühapäevasel füüsiliselt väga raskel tava-
rajal tegin aga selle kevade parima soorituse 
tavadistantsidel – hästi alustades püüdsin 
kinni lausa 2 min varemstartinud eelmise 
päeva võitja Goeresi ning olin hoidmas veel 
enne raja viimast kolmandikku teist kohta, 
kuid püüdes siis temalt eest ära joosta, eksisin 
ise suurelt ning finišeerisin alles viiendana, 
Patrick lõpetas samas kolmandana.

Hüvasti Kanada! Lähetusaja täitsa 
viimane start

Minu neljanädalase Euroopa turnee järel, 
kuhu mahtusid ratta-o võistlused mitmes eri 
riigis, tegime tolle kevadhooaja ja üldse oma 
kolme aastase Kanada-missiooni viimase 
orienteerumisstardi täpselt 2008. aasta jaani-
päeval Ottawa “Trailhead Summer Solstice 

Series” finaaletapil. See sari kujutab endast 
ühe vaba-aja spordivarustust müüva suurpoe 
“Trailhead” poolt sponsoreeritud igakevadist 
juunikuu teisipäeva õhtuti toimuvat 5-etapilist 
ühis-stardiga ühetunnise kontrollajaga vali-
korienteerumise seeriavõistlust, kus kasutusel 
populaarne handicap-süsteem. Meeste põhik-
lassivõistlejatel tuleb alati võtta ära kõik 25 
KP-d ja teistel siis vastavalt oma koefitsiendile 
vähem – näiteks maksimaalne handicap N80+ 
klassile on 9 (selliseid võistlejaid muide on!). 
Lisaks antakse vähekogenud orienteerujatele 
ehk täiesti uutele tulijatele veel lisa handicap 
punkte -  näiteks varasemalt vaid kuni kaks 
korda elus orienteerumas käinu võib vahele 
jätta veel viis, 3-10 korda korda orienteerunu 
kaks kontrollpunkti (hinnang omal aususel).

Kuna tegu oli piiratud nähtavausega ja keh-
va läbitavusega raske võsase maastikuga, siis 
õnnestus mul seekord üsna puhta orienteeru-
mise ja kiire jooksuga lüüa kõiki konkurente.

Peale autasustamist, kus tavapäraselt oli 
suurem rõhk loosiauhindadel, toimus ko-
haliku kevadhooaja viimase ürituse järgselt 
võistluspaigas ühine pizza söömine ning vest-
lusring. Klubi president teatas kõigile ka meie 
peatsest lahkumisest ja diplomaatilise missioo-
ni lõppemisest. Jätsime hüvasti oma heade o-
sõpradega Ottawa orienteerumisklubist, kelle 
sekka ka meie kolm aastat olime kuulunud ja 
korraks oli veidi kurblik hetk, kuid ees olid 
ootamas uued väljakutsed.

Kokkuvõte ja järelsõna

Vahelduseks suusa- ja ratta-o hooaegadele 
oli väga põnev teha kaasa lühike, ent intensiiv-
ne pea kahe kuu pikkune o-jooksu jõuproo-
vide periood. Kindlasti viisid võistlused meid 
huvitavatesse kohtadesse, kuhu muidu poleks 
sattunud ning jõuproovide käigus sai tutvutud 
ka suure osa USA ja Kanada orienteerumis-
koondise liikmetega.

Kuna mu eesmärk oli nautida neid jõu-
proove ning anda võistlustel lihtsalt oma het-
ke parim, siis tulemuste osas ma endale suuri 
eesmärke ei seadnud ning võistlusteks eriliselt 
vormi ei ajastanud ning jooksualaseid kaardi-
trenne ei teinud, tihti sai võistlema mindud 
ka pikkade ja raskete rattatreeningute pealt. 
Seega oli üsna loogiline, et tavadistantsidel 
ma täitsa esimeste kohtade eest ei võidelnud.

Küll aga oli veidi üllatav, et sprindivõist-
lustel suutsin ma enamikel võistlustel lüüa 
kohalikku eliiti üsna suurelt. Samas olin ma 
suvisteks ratta-o tiitlivõistlusteks valmistu-
des treeninud talv läbi väga korralikult ning 
mitmekülgselt, mistõttu ka üldfüüsiline põhi 
oli kahtlemata üsna võimas.  Ka puhas jooksu-
võime on mul lapsest saadik väga tugev olnud 
ning noorteklassides sammusin üle-Eestilistel 
kergejõustiklaste krossi- ning suusatajate 
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sügisjooksudel pea eranditult vaid võidult-
võidule ning ka täiskasvanute seas suutsin 
näiteks maailma tippsuusatajaid koondanud 
“Suverulli” jooksudistantsidel tihti mitmeid 
olümpiavõitjaid ja maailmameistreid edes-
tada. Orienteerumises hakkasin aga meeste 
põhiklassi teateid jooksma juba 14-aastaselt 
ning aasta-kaks hiljem suutsin juba Eesti 
suurteadetel esimese vahetuse võitude eest 
heidelda.

Kindlasti on jooksu ja sprindivõimele 
palju juurde andnud meesteklassi esimestel 
aastatel treenimine Jaanus Teppani käe all 
mitu hooaega koos tollaste suusajuuniori-
de Peeter Kümmeli, Kaspar Koka ja Erkki 
Jallaiga. Suusatajate “jala-peal” tehtavad suvi-
sed treeningud on ju väga arendavad – olgu 
näiteks kasvõi submaksimaalse tempoga 
läbitud 3-tunnised 30km pikkused hüppe-
sammuga imitatsioonjooksud, ülirängad 

mitmetunnised hüpete, jõu ja kiirenduste 
komplekstreeningud. Toonane põhi on 
õpetanud mind treenima ning näiteks aas-
taid hiljemgi olen kasutanud sügiskuudel 
palju neid sprindivõimekusele rõhuvaid väga 
kurnavaid, ent samas ka hästi arendavaid 
komplekstreeninguid.

Seikluslik elu jätkub

Olles armastanud reisimist ning võõraste 
maade avastamist, pöördusime 2008. aasta 
suvel siiski üsna pikale veninud ligi 7 aasta 
pikkuselt diplomaatiliselt topeltmissioonilt 
Itaalias ja Kanadas tagasi Eestisse, kuhu raja-
sime kodu ja jäime paigale kaheks ja pooleks 
aastaks. Sinna perioodi mahtus esiklapse Aksli 
sünd, minul ka õpingud Tallinna Ülikooli ma-
gistrantuuris ning üritasin seejuures jätkuvalt 

ka sportlasena lüüa tipptasemel kaasa ratta- ja 
taas ka suusaorienteerumises.

2011. aasta algusest alates oleme aga jälle 
resideerumas välismaal ning sedakorda pal-
judele veidi üllatuslikult Valgevene pealinnas 
Minskis. Samas võib tõdeda, et ehe “vene 
elu” ning veidi teravamad elamused pakuvad 
pikaaegse läänelikus, ent samas ka natukene 
igavas  heaoluühiskonnas elamise järel just 
vahelduseks uusi väljakutseid.

Muide, orienteerumine on Valgevenes üsna 
populaarne, võistlusi toimub nii suvel kui 
talvel üpris palju, konkurents on ka korralik 
ning Minsk kohaliku o-elu keskusena pakub 
häid liigestatud maastikke kohe linna sees ja 
lähiümbruses. Ka naaberriigid - Läti, Leedu, 
Poola ning isegi Ukraina ja Venemaa pakuvad 
omaltpoolt korralikku võistluskalendrit.
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