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ETTEVALMISTUS  

Eesti naisjuunioride koondisesse kuulusid 2019.a. tiitlivõistlustel Karoliine Loit ja Andra Talen 

Vehklemisklubist Musketär ning Carmen Targamaa ja Madli Palk Vehklemisklubist En Garde. 

Rahvusvaheline võistluspraktika oli meie juunioridel lõppenud hooajal järgmine – Madli Palk 

ja Carmen Targamaa võtsid osa augustis toimunud Viiburis rahvusvahelisel turniiril “Balti 

tähed”. Kõik meie koondislased osalesid Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel. 

Täiskasvanute MK-etapil Tallinna Mõõk võistlesid Karoliine Loit, Carmen Targamaa ja Andra 

Talen. Juunioride MK-etappidel võistlesid koondislastest Karoliine Loit, Andra Talen ja 

Carmen Targamaa - Karoliine Loit 7-l etapil, Carmen Targamaa 6-l etapil, Andra Talen 5-l 

etapil ja Madli Palk juunioride MK-etappidel ei võistelnud.  

32 parema hulka jõudis individuaalsetel juunioride MK-etappidel Karoliine Loit 5 korda, 

Carmen Targamaa 2 korda ja Andra Talen 1 korra, kusjuures Karoliine Loit oli 3 korda 8 

parema hulgas ja võitis ühe juunioride MK-etapi. Carmen Targamaa parimaks kohaks 

juunioride MK-etappidel oli 10. koht Udine etapilt, Andra Talenil oli parimaks kohaks 12. koht 

San Juani etapilt. Enne 2019.a. tiitlivõistlusi oli juunioride maailma reitingus Eesti parimana 

Karoliine Loit 6. kohal. 

Võistkondlikult osalesime kõigil 4-l juunioride MK-etapil. Kõigil võistkondlikel etappidel 

osalesid koondislastest Karoliine Loit, Carmen Targamaa ja Andra Talen. Eesti juunioride 

epeenaiskonna kohtadeks olid juunioride MK-etappidel 2., 6., 8. ja 11. koht. Enne 2019.a. 

tiitlivõistlusi hoidsime nende tulemustega maailma reitingus 5. kohta.  

Augustis osalesid meie koondislastest Karoliine Loit ja Andra Talen treeninglaagris Ukrainas 

ning Madli Palk ja Carmen Targamaa treeninglaagris Viiburis. Enne maailmameistrivõistlusi 

osalesid juunioride koondislased Tallinnas toimunud Eesti täiskasvanute koondise laagris ja 

Haapsalus toimunud juunioride ja kadettide koondise laagris.  

 



EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED FOGGIA 

INDIVIDUAALTURNIIR  

Euroopa meistrivõistluste juunioride alagrupiturniiril said Andra Talen ja Carmen Targamaa 4 

võitu ja 2 kaotust, haigena võistelnud Karoliine Loit sai 2 võitu ja 4 kaotust.  

Alagrupiturniir ebaõnnestus Madli Palgil, kes võitis ühe kohtumise ja edasi ei pääsenud. 

Meie tüdrukute asetused olid 24. Carmen Targamaa, 26. Andra Talen, ja. 56. Karoliine Loit. 

32 hulka pääsu kohtumised kaotasid nii Andra Talen, kes jäi alla Dar Hechtile Iisraelist 6:15 

kui ka Carman Targamaa, kes kaotas 8:15 Suurbritannia vehklejale Laura Sheffieldile. 

32 hulka pääsu võitis Karoliine Loit, kes alistas maailma esikümnesse kuuluva Itaalia vehkleja 

Beatrice Cagnini seisuga 12:11.   

Seejärel pääsul 16 parema hulka alistas Karoliine seisuga 15:11 Ukraina esindaja Sofiia 

Sliusareva.  

8 parema sekka veheldes tuli Karoliinel vehelda Suurbritannia esindaja Laura Sheffieldiga. Ka 

see kohtumine oli ülimalt pingeline, minnes lisaajale, kus kahjuks sooritas otsustava torke ja 

võttis seisuga 14:13 võidu Laura Sheffield. 

Kokkuvõttes eestlaste kohad: 

16. Karoliine Loit 

39. Carmen Targamaa 

41. Andra Talen 

69. Madli Palk 

Hea võistluse tegi palavikus võistelnud Karoliine Loit, teiste sportlaste kohad olid kindlasti 

loodetust nõrgemad.  

 

 

 



VÕISTKONDLIK TURNIIR  

Euroopa meistrivõistluste võistkonnavõistluses sai Eesti 4. asetuse. 8 hulka pääsul kohtusime 

Belgiaga. Alustasime koosseisus Karoliine Loit, Carmen Targamaa, Andra Talen, varus Madli 

Palk. Eesti poolt oli algus suurepärane – läksime peale esimest kohtumist 5/1 juhtima, kuid 

kuna vaid Karoliine Loit suutis kohtumise jooksul kahes minikohtumises belglasi võita, siis oli 

lõpptulemuseks kindel kaotus seisuga 34/45. Selles kohtumises vehkles Karoliine Loit +3, 

viimaseks minimatšiks Andra Taleni välja vahetanud Madli Palk -1, Carmen Targamaa -4 ja 

Andra Talen -9. 

Pääsul 12 hulka kohtus Eesti Saksamaaga. Eesti alustas väga hästi ja peale 4 minimatši 

juhtisime 20/9. Siis aga kaotasime kolm minimatši järjest ja enne kaht viimast kohtumist oli 

Eesti jäänud kaotusseisu 33/35. Õnneks suutsid nii Carmen Targamaa kui Karoliine Loit oma 

viimased kohtumised võita ja vormistada lõppseisuks võidu Eestile seisuga 44/42. Selles 

kohtumises andsid nii Carmen Targamaa kui Karoliine Loit +6, Madli Palk -2 ja Andra Talen 

-8.  

Pääsul 10 hulka kohtusime Inglismaaga. Selles kohtumises juhtis enamus aega Inglismaa ja 

enne kaht viimast minimatši oli neil neljatorkeline edu seisuga 32/28. Taaskord õnnestus Eestil 

kahe viimase kohtumisega võit saavutada – tänu Carmen Targamaa ja Karoliine Loidi 

võitudele viimastes kohtumistes lõppes kohtumine seisuga 45/43 Eesti kasuks. Matšis 

Inglismaaga andis Karoliine Loit +9, Carmen Targamaa -2, Madli Palk -5, Andra Talen oli 

varus. 

9.-10. koha kohtumine oli Poolaga. Väga pingelise ja tasavägise kohtumise saatus otsustati 

ankrunaiste kohtumises, kust tuli võitjana välja Eesti seisuga 45/44. Selles kohtumises andis 

Karoliine Loit +3, väga head vehklemist näidanud Madli Palk +2 ja Carmen Targamaa -4, 

Andra Talen oli varus. Kokkuvõttes Eestile 9. koht.  

 

Eesti koondislaste kohtumised 2019.a. juunioride Euroopa meistrivõistluste 

naiskonnavõistlusel: 

 

 



 BELGIA SAKSAMAA INGLISMAA POOLA KOKKU 

TARGAMAA             -4 +6 -2 -4 -4 

LOIT +3             +6 +9 +3 +21 

TALEN -9            - 8 R R -17 

PALK -1 -2 -5 +2 -6 

 

Kindlasti lootsime paremat tulemust. Meil oli hea võimalus jõuda 8 parema hulka, mida me 

kahjuks ei realiseerinud. Samas väga võitluslikud võidud tugevate Saksamaa, Inglismaa ja 

Poola koondiste üle näitasid meie koondise tahtejõudu ja iseloomu. Kindlasti oleksime pidanud 

ka Belgia alistama, paraku on väga raske kohtumis võita kui üks liin täielikult ebaõnnestub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED TORUN 

INDIVIDUAALTURNIIR 

Eestit esindasid juunioride maailmameistrivõistluste individuaalturniiril Karoliine Loit, 

Carmen Targamaa ja Andra Talen. Võistlust alustas 157 epeeneidu. Karoliine Loit alistas 

alagrupiturniiril kõik vastased, mis tähendas alagrupiturniiri 4. tulemust ja seda, et Karoliine 

pääses kohe peale alagrupiturniiri 64 parema hulka. Carmen Targamaa võitis samuti alagrupis 

kõik vastased, mis andis 8. asetuse ja mis tagas ka Carmenile pääsu 64 parema hulka ilma 

lisakohtumiseta.  

Andra Talen sai alagrupis 3 võitu ja 3 kaotust ning pidi 64 parema hulka saamiseks vehklema 

Suurbritannia esindaja Alexandra Powelliga. Kahjuks tuli Andral vastu võtta napp 14/15 

kaotus, mis andis talle kokkuvõttes 89. koha.   

Carmen Targamaa alistas pääsul 32 hulka Prantsusmaa vehkleja Emma Lauvray seisuga 15/13. 

Karoliine Loidil tuli mõõgad ristata Iisraeli vehkleja Nicole Feiginiga. Karoliine sai kindla 15/6 

võidu. 

16 hulka pääsul vehkles Karoliine Loit Ukraina vehkleja Kateryna Chorniyga. Matš oli raske, 

aga Karoliine Loit võttis suhteliselt kindla 15/10 võidu. Carmen Targamaa kohtus samal ajal 

USA vehkleja Lola Constantinoga. Kohtumine läks otsustava torke peale, kahjuks sooritas 

selle ameeriklanna, võttes 10/9 võidu. Carmenile kokkuvõttes 17. koht.  

Karoliine Loit vehkles 8 hulka pääsu tugeva, viimase juunioride MK-etapi Dijonis võitnud 

ungarlanna Tamara Gnamiga. See kohtumine oli üsna pingeline ja raske, kuid lõppes Karoliine 

võiduga, seekord olid lõpunumbrid 15/11.  

Veerandfinaalis tuli Karoliine Loidil vastu minna 2019.a. MK kokkuvõttes esikohale tulnud 

Itaalia vehkleja Frederica Isolaga. Frederika Isola on sellel hooajal võitnud kõik juunioride 

MK-etapid, kus on osalenud ning ta on ka 2019.a. Euroopa juunioride meister. Kohtumine 

algas Karoliinele väga hästi, tal õnnestus 6/3 juhtima minna, kuid viimasele kolmandikule 

mindi viigiseisul 10/10. Kahjuks oli viimasel kolmandikul parem võistluste suurfavoriit 

Frederica Isola, kes võttis võidu seisuga 15/12. Kokkuvõttes sai Karoliine Loit 6. koha.  

Frederica Isola tuli ka 2019.a. maailmameistriks, alistades finaalis kaasmaalase Gaia Traditi 

seisuga 15/12. Kolmandad kohad võitsid Kim Sejun (Korea) ja Greta Candreva (USA). 



Eestlaste kohad: 

6. Karoliine Loit 

17. Carmen Targamaa 

89. Andra Talen 

Väga hea võistluse tegid Karoliine Loit ja Carmen Targamaa.  

2019.a. maailma edetabelis tõusis Karoliine Loit 5. kohale, Carmen Targamaa lõpetas hooaja 

maailma reitingus 45. kohal  ja Andra Taleni maailma edetabeli lõppkohaks hooajal 2018/2019 

oli 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÕISTKONNATURNIIR 

Eesti epeenaiskonnal oli maailmameistrivõistlustel 5. asetus. Pääsul 32 parema hulka oli 

esimeseks vastaseks Lõuna-Aafrika naiskond. Alustasime kohtumist koosseisus Karoliine Loit, 

Carmen Targamaa, Andra Talen ning planeeritud vahetusena vehkles ühe minikohtumise 

Andra Taleni asemel Madli Palk. Ehkki kohtumise algus oli üsna tasavägine – peale esimest 

nelja minimatši juhtisime vaid 18/14, saime lõpuks suhteliselt kindla võidu seisuga 45/33 ja 

pääsesime sellega 16 parema hulka. Selles kohtumises vehkles Karoliine Loit +10, Carmen 

Targamaa +5, Andra Talen -1 ja Madli Palk -2. 

8 hulka pääsul vehklesime eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel 4. koha saanud Tšehhi 

naiskonnaga. Seda kohtumist alustasime koosseisus Karoliine Loit, Carmen Targamaa, Madli 

Palk, varus Andra Talen. Sarnaselt Euroopa meistrivõistlustega ebaõnnestus meie naiskonnal 

kolmandate numbrite vehklemine. Lõpptulemusena kaotus seisuga 37/45. Selles kohtumises 

veheldi järgmiselt: Karoliine Loit +3, Carmen Targamaa 0, peale kahte kohtumist Madli Palgi 

välja vahetanud Andra Talen -2, Madli Palk -9.  

Pääsu eest 12 hulka võitsime Saksamaad 45/34. Saksamaa üle saadi ülikindel võit, väga hea 

kohtumise tegi Madli Palk, kes andis kahe minimatšiga +6. Karoliine Loit +9, ühe minimatši 

vehelnud Andra Talen +1, Carmen Targamaa -5.  

10 hulka pääsul vehklesime Lõuna-Koreaga, kelle liider Kim Sejun sai individuaalturniiril 3. 

koha. Kohtumine oli tasavägine, viimane minimatš algas Eesti minimaalses eduseisus seisult 

39/38. Taas näitas kindlat vehklemist meie ankrunaine Karoliine Loit, kes alistas 

maailmameistrivõistluste individuaalturniiri pronksinaise 6/3, vormistades Eesti 

võidunumbriteks 45/41. Karoliine Loit tõi matšis Koreaga +8, Madli Palk -1, Carmen 

Targamaa -3, Andra Talen oli varus. 

9.-10. koha kohtumises tuli vastaseks Iisraeli naiskond. Eesti võitis selles kohtumises vaid kaks 

minimatši ning seetõttu tuli vastu võtta kindel kaotus numbritega 31/45. Selles kohtumises 

andis Karoliine Loit +3, Andra Talen -6, Carmen Targamaa -11, Madli Palk oli varus.  

 

Eesti koondislaste kohtumised 2019.a. juunioride maailmameistrivõistluste 

naiskonnavõistlusel: 

 



 LAV TŠEHHI SAKSAMAA L-KOREA IISRAEL KOKKU 

TARGAMAA             +5 0 -5 -3 -11 -14 

LOIT +10 +3 +9 +8 +3 +33 

TALEN -1       -2           +1 R -6 -8 

PALK -2 -9 +6 -1 R -6 

 

 

KOKKUVÕTE 2018/2019 HOOAJAST 

Võrreldes eelmise hooajaga oli meie neidude areng märkimisväärne – kui eelmise hooaja 

lõppedes oli neidude juunioride maailma edetabeli esisajas vaid Karoliine Loit, kes lõpetas 

hooaja 20. kohal ja Eesti neidude epeevõistkond oli maailma edetabelis 14. kohal, siis hooaja 

2018/2019 kokkuvõttes oli maailma edetabelis Karoliine Loit 5. kohal, Carmen Targamaa 45. 

kohal ja Andra Talen 89. kohal. Eesti juunioride epeenaiskond tõusis maailma reitingus läbi 

aegade kõrgeimale 5. kohale.  

Kindlasti jäävad hooaja 2018/2019 plusspoolele Karoliine Loidi juunioride MK-etapi võit ja 

jõudmine 3 korda MK-etappidel 8 parema sekka, Eesti juunioride naiskonna esmakordne 

jõudmine MK-etapil finaali, Karoliine Loidi ja Carmen Targamaa võistlemine juunioride 

maailmameistrivõistlustel. Kahtlemata on positiivne ka see, et meie naisjuuniorid jõudsid 

tiitlivõistlustel riigi poolt spordialaliidule eraldatava noortespordi toetust andvale kohale ja 

seda korduvalt – Karoliine Loit oli maailmameistrivõistlustel 6., Eesti juunioride epeenaiskond 

sai Euroopa meistrivõistlustel 9. koha ja Eesti juunioride epeenaiskond oli 

maailmameistrivõistlustel 10. Miinuspoolele jääb kahtlemata võistkonna mitte jõudmine 

tiitlivõistlustel 8 parema sekka, mis oli kindlasti reaalseks eesmärgiks. Hooaja kokkuvõttes oli 

Eesti juunioride epeenaiskonna jõudmine maailma reitingus läbi aegade kõrgeimale, 5. kohale 

kahtlemata kordaminek, mis andis hea eelduse ka tiitlivõistlustel 8 parema hulka tulla. Kahjuks 

seekord see ei õnnestunud. Meie naiskonnal on välja kujunenud selge liider Karoliine Loidi 

näol, samas näitasid tiitlivõistlused, et kohtumist on väga raske võita kui üks liin täielikult 

ebaõnnestub. Kahjuks juhtus nii maailmameistrivõistlustel kui ka Euroopa meistrivõistlustel. 

2019.a. tiitlivõistlustel võitsime kuus ja kaotasime kolm kohtumist, kusjuures eranditult kõiki 

kaotatud kohtumisi iseloomustab ühe liini täielik ebaõnnestumine. Meie võistkonna parim oli 

kahtlemata läbi hooaja väga stabiilselt vehelnud Karoliine Loit.  

Paraku oli ka lõppenud hooajal Eesti juunioride epeenaiskond alarahastatud, mistõttu oli ohus 

võistlemine kõigil võistkondlikel MK-etappidel, samuti oli reaalne oht viimase treeninglaagri 



ärajäämiseks vahendite puudumise tõttu. Siinkohal tunnustan sportlaste klubisid, kes toetasid 

rahaliselt oluliselt Eesti juunioride epeenaiskonna võistlustesse ja treeninglaagritesse. Tänu 

klubide panusele ja alaliidu toetusele õnnestus osaleda siiski kõigil võistkondlikel juunioride 

MK-etappidel ja planeeritud treeninglaagrites. Samas olime ainus maailma esikümnesse 

kuuluvast võistkonnast, kes osales juunioride võistkondlikel MK-etappidel ilma 

varuvõistlejata.  

Loodetavasti on edaspidiseks meie alaliidus lõpuks aru saadud, et varakult võistluspaika 

sõitmine ei ole mingi lisahüve meie sportlastele ja treeneritele, vaid äärmiselt vajalik viimane 

etapp võistluste ettevalmistuses. Igatahes Eesti parimad individuaaltulemused 2019.a. 

juunioride Euroopa meistrivõistlustelt ja maailmameistrivõistlustelt tulid sportlastelt, kellel jäi 

saabumispäeva ja esimese võistluspäeva vahele kolm päeva.  

Kindlasti on Eesti juunioride naiskonnal väga suur võimalus näitamaks väga kõrget tulemust 

2020.a. tiitlivõistlustel. Järgmist hooaega silmas pidades on meil potensiaalselt väga võimekas 

koondis, mida toetab ka sellel hooajal välja võideldud naiskonna kõrge edetabelikoht maailma 

edetabelis. Karoliine Loit kuulub juunioride vanuseklassis maailma absoluutsesse tippu, samuti 

näitas Carmen Targamaa väga head vehklemist nii Udine MK-etapil kui ka 

maailmameistrivõistluste individuaalturniiril ning veel kadettide klassi kuuluv Madli Palk 

suutis juba käesoleval hooajal naiskonda tõhusalt aidata. Loodetavasti mõistab seda ka alaliit 

ning leiab senisest enam lisavahendeid toetamaks Eesti naisjuunioride koondist, mis hetkel 

asub Eesti vehklemisvõistkondadest maailma reitingus kõige kõrgemal kohal.  

 

 

Meelis Loit 

Eesti naisjuunioride võistkonna peatreener 2019.a. rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.  


