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 Mis sind mitmevõistluse juures võlub? 

Mis on kõige keerulisem? 

Mitmevõistlus on lahe, sest see kestab 2 pikka 

päeva. Mulle ei meeldiks see, kui lähed teed 

ühe ala ära ja ongi kõik. 

Põnevaks teeb see ka, et kui üks ala läheb vähe  

untsu, siis saab teistega seda jälle korvata. Ma ei eelista ühtegi kindlat ala teistele, seepärast mitmevõistlus 

meeldibki mulle. Teivastega reisimine on ainuke tüütu asi, rohkem ei oskagi vist vinguda. 
 

 Keda pead enda eeskujuks? Miks? 

Otseselt ei oskagi kedagi välja tuua ja ei ole ühte kindlat lemmiksportlast. Üritan kõikidelt sportlastelt midagi 

õppida ning selle enda kasuks pöörata. 
 

 Oled Utilitase järekasvutiimi liikmeks valitud kolmandat aastat.  

Millised eesmärgid on täitunud? Millised mitte? Mida oled selle aja jooksul õppinud? 

Eelmisel aastal panin enda eesmärgiks tiimi pääsedes teha 8000 punkti. Kahjuks see nii kergeks 

ülesandeks ei osutunud. 2017.aastal tuleb uuesti proovida.  

Kõige olulisemaks enda juures pean ühtlast arengut aastate lõikes ning selle eesmärgi olen ma täitnud. 
 

 Mida pead oma senise sportlasetee suurimaks õnnestumiseks? Miks? 

Mul on vedanud ja suureks õnnestumiseks pean seda, et ma olen leidnud õiged inimesed enda 

sportlasteel. Oluline on omada tiimi, kes sinusse usub ja kelle poole saab alati pöörduda. 
 

 Milliseid sihte sead selleks hooajaks? 

Peaeesmärk on parandada igal alas eelneva aasta tulemusi ning saavutada uus tase kümnevõistluses ehk 

jõuda uude tuhandesse. Olla Euroopa võistkondlike meistrivõistluste tiimis ja võidelda medalikoha eest. 

Suve lõpus toimuval universiaadil püüda kõrget kohta. 
 

 Euroopa esimeste võistkondlike meistrivõistluste võistkonnas astub usutavasti  

võistlustulle ka mõni Utilitase järelkasvutiimi liige. Miks ei tohi üks tõsine kergejõustikusõber 

tribüünile tulemata jääda? 

Kuna tegemist on eelkõige ikkagi võistkondliku võistlusega, kus omavahel võistlevad riigid, siis staadioni 

atmosfäär on laetud tavalisest suurema koguse ärevuse ja pingega. Kes tahavad kogeda  kahte 

emotsionaalset päeva, siis need inimesed juba teavad, kus nad sellel ajal on! 
 

 Kas EMÜ diplom on nüüd taskus? 

Jah, 2016.a lõpetasin Eesti Maaülikooli 

energiakasutuse eriala ja mulle anti tehnikateaduste 

bakalaureuse kraad. Peale seda otsustasin vähemalt 

aastakese-kaks pühendada end täielikult spordile. 
 

 Millised tugevad küljed toovad tiimi- 

kaaslased 2017. aasta Utilitase järelkasvutiimi? 
Mitmekülgsele tiimile lisandus palju jõudu ja põrget! 
 

Vt ka  UTILITAS järelkasvutiim 2016 
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