
HÜPPAJATE ALARÜHMA KOKKUVÕTE 2016 TALV 

 

Hüppajate alarühma 2016 a. talv läks igati korda, purustati hulgaliselt rekordeid, täideti tiitlivõistluste 

normatiive ning naaseti tagasi võistlusareenile.  

Portlandi sise MM-le jõudis küll ainsana hüppajatest kaugushüppaja Ksenija Balta (treener Andrei 

Nazarov, Tallinna SS Kalev) , kuid suvisteks tiitlivõistlusteks on lootust rohkematel. Sportlastele on 

normatiivide täitmine päris suureks katsumuseks ja eneseületust nõudvad. Ksenija hüpates 

sisehooajal 6.76m, tuli sellega kenasti toime, täites sise-MM-i (6.75m), Rio olümpiamängude (6.70m), 

kui ka Euroopa meistrivõistluste ( 6.55m) normatiivid. Leidis veel kenasti jõudu-jaksu minna 

Ameerikasse, hüpata 6.60m ja tuua Eestisse kõvas konkurentsis tubli 7. koht. Tavapäraselt pikaks 

veninud hooaeg lõppes edukalt. 

Eesti rekordi naiste teivashüppes viis Reena Koll (treener Hanno Koll, KJK Visa) 4.31m-ni, parandades 

ka noorsoo klassi rekordit. Stabiilsed hüpped, tulemused annavad lootust ja kindlust jõuda suvel  

Euroopa meistrivõistlustele (norm. 4.40m) ja kindlasti üritada pääsu Rio olümpiamängudele (norm 

4.50m ).  

Naiste kõrgushüppes on Euroopa meistrivõistluste normi (1.90m) täitnud eelmisest hooajast Eleriin 

Haas (treener Reijo Jokela, Pärnu Altius), ületades 1.91m. Tema isiklik rekord on 1.94m. Selleks on 

võimelised veel võistlusareenile naasnud Eesti rekordi ( 1.96m) m. Anna Iljuštšenko (treener Gaspar 

Epro, Tartu Ü.ASK) ja kõrget isiklikku rekordit 1.92m omav Grete Udras (treener Mikk- Mihkel Arro, 

Audentese SK). Olümpianorm sellel alal on 1.93m. Loodame, et naised on võitluseks valmis. 

Teinegi noor teivashüppe lootus Margit Kalk (teivashüppe treener Toomas Kivend, treener Anti 

Veermaa, Tartu SS Kalev) püstitas korraliku isikliku rekordi 4.10m, täites noorte U-18 Euroopa 

meistrivõistluste normi.  

Teivashüppest jätkates tõuseb koduses korralikus konkurentsis ka noormeeste seas tase. Juunioride 

MM-i normi (5.10m) täitis Sander Moldau (treener Hennit Küppas, KJK Vike) tulemusega 5.11. Suurt 

head meelt valmistas ka Robin Noole (treener Erki Nool, SK Elite Sport) isiklik rekord 5.00m, andes 

lootust jõuda ka temal juunioride MM-le.  

Suvele vastu minnes juunioride MM-i normi varasemalt on täitnud ka kaugushüppes Hans-Christian 

Hausenberg (treener Karin Hausenberg, Tartu SS Kalev), hüpates  eelmisel aastal 7.55m. 

Noorte EM-i (U18) normi (7.00m) noormeeste kaugushüppes täitis Vitali Rubenkov (Daniil Tanaga, 

NPSK Narvic), hüpates 7.05m ja kolmikhüppes jäi normist (14.45m) puudu 3 cm.  

Tüdrukute U18 vanuseklassis kõrgushüppes tegi korraliku arenguhüppe Katre Sofia Palm (treener 

Allan Elerand, Saue KJK), hüpates 1.76m ja täitis sellega Noorte EM-i (U18) normi (1.74m). Eelmisest 

aastast on normid täitnud Marite Ennuste (treener Sven Andresoo, Kuusalu SK) nii kõrgushüppes kui 

ka kaugushüppes, tulemsed vastavalt 1.76m ja 5.93m. Noorte EM-i kaugushüppe normile (5.90m) 

jõudis väga lähedale Lishanna Ilves (treener Mikk Joorits, KJK Vike), hüpates talvisel hooajal 5.89m.  

On loota põnevat suve tiitlivõistlustega- Euroopa meistrivõistlused, Rio olümpiamängud, U-18 

Euroopa meistrivõistlused, U-20 maailmameistrivõistlused, Põhjamaade ja Baltimaade noorsoo 

meistrivõistlused, nii ka Balti matšid, Eesti meistrivõistlused ja muud huvitavalt korraldatavad ja 

konkurentsi pakkuvad võistlused. Kõiki on oodatud võistlema ja ennast näitama. 



Soovin suviseks hooajaks uusi isiklikke rekordeid, kordaminekuid, soodsat tuult, kerget jalga. Kindlasti 

jääb ruumi ka üllatajatele!  

 

Parimatega, 

Hüppealade vanemtreener 

Kristel Lääts 

 


