
           

 

 

 

                             HEIDETE GRUPP AASTAL 2015 

 

1. Tegin siin statistikat heidete kohta: 
 

Eesti MV osalenud U-23 sportlased viimase 4 aasta jooksul: 
2015            30 
2014            15 
2013            16 
2012            18 
 
U-23 MV osalenud sportlased  heidetes: 
2015             58 
2014             57 
2013             52 
2012             44 
minule need arvud väga meeldivad ja usun, et suudame ka sarnaste näitajatega 
jätkata tulevikus! mina arvan, et see kõik on tulnud suure tööga, mida oleme teinud 
alaltes 2000 aastast. olen korraldanud igal aastal heitjate laager-seminare, kus 
meie enamus tippe ka kaasa teinud. Lisaks selle on pea iga aasta toimub laagrid 
vahetult enne tiitlivõistlusi, kus hea anda viimast lihvi oma vormile. nendes laagrites 
on alati tehtud kõvasti sporti ja arutatud probleeme ning tehtud ka plaane 
tulevikuks. Sellel aastal olid meie laagrid Madsa-Tehvandi ja Kääriku-Tehvandi. Ja 
ees ootab 05-08.11 sügislaager Käärikul. Siit on mul ka üks ettepanek, et me 
võiksime alaliidus kaaluda laagrite korraldamist alagruppidel koos! Näiteks hüppe-
sprint, kestvusalad-käimine, heited-mitmevõistlus. Selle süsteemiga hoiaksime 
kindlasti vahendeid kokku ja saaksime korraldada paremaid laagreid. 
 

2. Heitjaid 2015 tiitlivõistliustel: 
 

Gerd Kanter 
Martin Kupper 
Tanel Laanmäe 
Risto Mätas 
Magnus Kirt 
Liina Laasmaa                 vigastus, ei saanud võistelda 
Kätlin Piirimäe 
Kätlin Tõllasson 
Karl Koha 
John Kaspar Jaanus 
Ksenia Safonova              võistles ilma normita 
Mari Liis Tulev                  võistles ilma normita 
Anna Maria Orel 
Mirell Luik 



Jander Heil 
Kert Piirimäe 
Artjom Nikitin                    ei saanud võistelda 
Lisa Lannusalu 
Aleksander Saviski 
 

Siin usun, et meie alagrupil kõik hästi, on sportlasi kõikidel aladel ja igas vanuses. 

Muredeks pean endiselt poiste odaviset, kus ei ole juba 3-4 aastat kedagi väga head 

koondisse tulnud. Teine probleem on see, et heidete treenerid on enamus 65+ ja nendest 6 

treenerit isegi 75 aastat vanad. Noori treenereid, kes tegeleks peamiselt heidetega on vähe. 

Siin peame ühiselt mõtlema sellele, kuidas motiveerida noori treenereid tegelema meie 

lipulaeva heidetega! 

 

3. Teen ettepaneku kokku leppida kindlad summad, mis oleks kasutada ühe 

kalendriaasta jooksul heitjatel!     

 
  Siis saaksin planeerida oma tegevust vastavalt võimalustele ning kaasata ka toetajaid. Meil 

toimub igal aastal kaks kindlat võistlust-- Talvine Euroopa KV ja Heitjate Balti maavõistlus. 

Esimene võistlus on rohkem suunatud meie tippudele( seniorid + U-23) ja oleme seal olnud 

päris edukad. Ühelgi aastal ei ole me jäänud medaliteta ning 2 korda on meie meeskond ka 

üldarvestuses kolmas olnud. 

Teine võistlus on kogu meie heidele väga tähtis, sest siin kaasatud kõik vanusegrupid. 

Võistluse idee autor olen mina ja tundub, et kogu Baltikumi heitjad on asjaga väga rahul 

ning nüüdseks on seljataga juba 5 hooaega. Siiani oleme Eesti koondisega kõik võistlused 

võitnud, aga iga aastaga on võistlus aina tasavägisem. See võistlusformaat, mis hõlmab 

kogu ala kandepinda alates U-18-täiskasvanuteni, näitab kohe kätte, kus probleemid ja kus 

kõik hästi. 


