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2018 aasta kokkuvõte ja 2019 aasta plaanid
Blogimine on kuidagi unarusse jäänud - proovin nüüd veidi seda viga parandada ja aasta 2018
kokku võtta. Mis siis juhtus ja kuidas mul läks. Sai purjetatud nii oma paadi kui ka avamerejaht
Mercuriusega, ratast sai sõidetud nii sees (Wattbike) kui väljas maanteel ja ka metsas, lisaks veel
sai ka sõutud (sisesõudmine).

Hooaja tähtsaim võistlus - maailmameistrivõistlused toimusid Ameerikas Wisconsini osariigis
Sheboygan´i linnas. Kahjuks võistlus ebaõnnestus ja tulemuseks 25 koht. Kui süüdlast otsida siis
muidugi peab kõigepealt peeglisse vaatama aga kui sealt edasi minna siis võiks tuua märksõnaks liiga vaikne tuul liiga suure lainega. Tähtsuselt teine võistlus oli Põhjamaade meistrivõistlused
Rootsis Saltsjöbadenis kus mul kaitsta oli 3 koht. Jällegi kahjuks pean tõdema, et liiga hästi ei
läinud ja kolmandat kohta kaitsta ei õnnestunud, pidin leppima neljanda kohaga kusjuures
pronksiga samade punktide juures. purjetamisega jätkates sai ka korra võidurõõmu tunda, sest
Mercuriuse meeskonnas tulin Saaremaa meistriks avamerepurjetamises.

Eesti meistrivõistlustel sai ka osaletud - sisesõudmises siis ja ütleme nii, et edukalt - pronksmedal
2000m distantsil parasõudjate arvestuses. Lisaks osalesin ka Telia sisesõudesarjas kus 4 etapi
kokkuvõttes tulin samuti kolmandaks.

Wattbike siseratta võistlustel saavutasin kokkuvõttes meeste seenior 2 arvestuses kolmanda ja
pararatturite arvestuse teise koha. Rattasõidud vabas õhus pakkusid nii maratone kui ka
maanteesõite ja tulemused olid veidi paremad kui aasta varem, mis näitab et vanusest hoolimata
on veel võimalik areneda.

Aasta lõpus sain veel ühe tunnustuse osaliseks kui mind oli üles seatud Saaremaa parimate
sportlaste valimistel seeniorsportlaste arvestuses ja endalegi üllatuseks saavutasin seal kolmanda
koha.
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2019 aasta plaanidesse kuulub hetkel purjetamisest maailmameistrivõistlused Hispaanias Cadiz´is
ja Filter maanteeratta karikasari. Lisaks Wattbike siseratta võistlused. Kuidas ja kas miski õnnestub
sellest juba edaspidi.

Minu suured tänud kuuluvad kõige pealt oma perekonnale ja ka kõigile toetajatele ja fännidele!!!
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