MMi kuningaks

Suusaorienteerumise

MMi killukesi Kasahstanist
IOF voliniku silmade läbi
sixten sild

Kasahstani orienteerumisliit korraldas rahvusvahelisi SO
suurvõistlusi viimase kuue aasta jooksul juba neljandat korda.

Võistluskeskuseks olnud spordi
internaatkoolis on õppinud paljud
Kasahstani murdmaa- ja laskesuusatamiskoondise praegused liikmed.
Neist Aleksei Poltoranin
on lausa sealt
samast Ridderi linnast pärit. Tema kaks äsjast pronksi
suusatamise MMilt võeti kohapeal
vastu juubeldustega. Aleksei isa
Juri Iljitš Poltoranin on spordikooli suusa
radade hooldaja ning tema
valmistas rajamasinaga ka orienteerujatele igaks võistluspäevaks ette
kõik laiad püsisuusarajad. Rootsi
orienteerumisajakiri Skogssport tegi
kohapeal Juri Poltoraniniga pikema
portreeloo, sest tema tagasihoidlikul
ja vaikse loomuga pojal Alekseil on
Rootsis palju pöidlahoidjaid. Rootslaste poolehoiule Kasahstani suusatajate suhtes pani omal ajal aluse kuulus Vladimir Smirre Smirnov, kes elab
praegu Sundsvallis ja on muuhulgas
pidanud Scania Kesk-Aasia filiaali
juhi ametit.

Aastatel 2008 ja 2012 toimusid seal MK-etapid ning 2011. aastal Aasia
talimängud. Kõigil kordadel on korralduse kandvad jõud peale võistluste direktori – ajavõtjad, rajameistrid ja kohtunikekogu juht – olnud Venemaalt appi
kutsutud oma ala tugevad spetsialistid. Tasapisi, kuid vaevaliselt imbub vastav
oskusteave ka kasahhide orienteerumiskogukonda. Suurimaks „sisepoliitiliseks“ võiduks nende orienteerumises võib sel perioodil lugeda alaliidu pikka
aega trooninud ja stagneerunud presidendi väljavahetamist edumeelse vastu
demokraatlike valimiste teel. Uue presidendi kasuks rääkisid sealjuures eelkõige tema edukus rahvusvaheliste suurvõistluste läbiviimisel Kasahstanis ja
silmatorkav aktiivsus orienteerumise arendamisel hiiglasliku (pindalalt 9. koht
maailmas) riigi kõigis regioonides.

krooniti 33-aastane
rootslane Peter Arnesson, kes võitis viiest
võimalikust neli kulda
ja ühe hõbeda (teates).
Varem on neli kulda
neljast võimalikust ühel
MMil võitnud venelased
Eduard Hrennikov ja
Tatjana Vlassova aastal
2007. Rootsi koondise
veteranil oli varasemast
ette näidata vaid üks
MM-pronks ja enne tänavust MMi arvas ta, et
on rahul, kui võidab ühe
kulla. Rootsi ajakirjanike
küsimusele, mis peitub
nii fenomenaalse edu
taga, vastas Peter: „Selle
taga on paljude aastate
treening. Olen viimase
15 aasta jooksul kindlasti treeninud kokku
vähemalt 10 000 tundi.
Suusao rienteerumises
on uskumatult keeruline jõuda perfektse orienteerumistehnilise võistlussoorituseni, ikka ja jälle tuleb mõni pisiviga sisse. Mõnikord harva laabub
kõik ideaalselt. Minuga on seda varem paar korda juhtunud, kuid niimoodi,
terve nädal järjepannu, ei ole seda kunagi juhtunud. Sealjuures ei ole võimalik näpuga osutada, milles täpselt see saladus peitub.“

SPRINDI SEGATEADE
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ohutuse kriitilisel piiril,
Märtsikuine ilm on Altai
eelmäestikus väga heitlik, seda
kogeti MMil täiega. Kaks võistlust toimusid pidevas vihmas, üks
lumesajus, üks eredas päikesepaistes ning üks pilves ilma ja koorik
lumega. Kahe viimase päeva radu
tuli oluliselt ümber planeerida, sest
kolm päeva kestnud sajud panid
ligi kahemeetrise lume all kõigis
orvandites ja orgudes suured veehulgad voolama. Rajameistritel tuli
paari päevaga ehitada paarkümmend silda.

nii mõnegi arvates isegi teisel pool
ohutuspiiri. Võistluse ajal hakkasid
lakkamatus vihmas ja tugevnenud
tormituules puud murduma ja langesid suusaradadele hinnanguliselt
paarikümnes kohas. Sealjuures olid
viimase poole tunni jooksul enne
stardi algust maastikult tulnud kontrollsõitjad üksmeelselt andnud positiivse signaali võistluse turvalise toimumise võimalikkuse suhtes.

Tragikoomilisi juhtumeid

oli MMil arvukalt, mis tihtipeale
olid tingitud erineva kultuuritaustaga inimeste mõnevõrra erinevatest
arusaamadest. Rootsi koondise üks
liidreid, MMil individuaalse hõbeda ja teatepronksi võitnud Josefine
Engström kirjeldab oma blogis ühte
sellist juhtu koondise koduteel:
„Ööbisime Almatõs, et seejärel teisi
päeva hommikul 7.45 edasi lennata. Kui
jõudsime Almatõ lennuväljale, pidi meil
vastas olema hotelli buss, aga seda ei olnud seal teps mitte. Mingil moel saime
kontakti ühe bussijuhiga, kes imekombel
suutis organiseerida meile (18 inimest
pluss tohutu pagasilaadung) terve bussi.
Kui mees bussiga ette sõitis, olid tal seljas
tavalised tänavariided. Siis ta laenas ühelt
suvaliselt möödakäijalt midagi bussijuhi
jope taolist, et välja näha kui ehtne bussijuht. Ronisime oma kolaga kuidagi bussi
ja selgus, et tegemist on tavalise linnaliini
bussiga number 79. Piki meie marsruuti
seisid peatustes inimesed, kes kätega vehkisid ja tahtsid ilmselgelt bussi peale tulla,
kuid buss vuhises neist tuimalt mööda.
Olime eeldanud, et meid ootab ees suhteliselt lühike reis lähedal asuvasse hotelli,
selgus aga, et olime valesti arvanud. Poolel
teel tuli bussijuhil mõte, et meil tuleb teeselda tavalisi linnaliinibussis reisijaid. Ta
andis meile peotäie münte, mida pidime
bussis olevasse piletiautomaati toppima,
et asi näeks välja seadusliku reisina bussiga nr 79, mida see sugugi mitte ei olnud!
Toppisime münte automaati ja nägime
rõõmsad välja. Reis kestis 1 tund ja 50 minutit, kohale jõudes olime mõõdukalt
rahul! Kui bussijuht ütles, et see maksab
700 dollarit, olime veelgi rahulolevamad,
see ju kõigest mingi 5000 rootsi krooni!
Järgmisel hommikul tõusime enne kukke
ja koitu, et õigeaegselt lennujaama jõuda.
Sõitsime välja kell 5 ja arvasime, et jõuame täpselt lennule registreerimise ajaks.
Reis kestis seekord vaid 30 minutit. Siis
taipasime, et kutt bussiga nr 79 oli meid
eelmisel õhtul KÕVASTI püganud!!“

Esmakordselt Kasahstanis kasutati MMil GPS-jälgimist ja seda Eesti päritolu Sportrec OÜ seadmete ja tarkvara
abil. Korraldajate koostöö Tõnis Ermi firmaga kujunes edukaks ja õpetlikuks mõlema poole jaoks. Nii kaugel kodust ei
ole neid seadmeid varem kasutatud ja see tekitas seadmete
töölesaamisel mõningaid raskusi, mille ületamine võistluse
käigus selgeks sai.

