Eesti U-23 koondis
Euroopa U-23 2019.a. meistrivõistlustel
(naiste epee)

KOKKUVÕTE

EUROOPA U-23 MEISTRIVÕISTLUSED PLOVDIV

Euroopa U-23 meistrivõistlused toimusid 29.05.-02.06.2019.a. Plovdivis. Eesti koondise
moodustasid Karoliine Loit Vehklemisklubist Musketär, Carmen Targamaa Vehklemisklubist
En Garde ja Vehklemisklubist Tallinna Mõõk osalesid Euroopa U-23 meistrivõistlustel Madina
Azizova ja Kärol-Liina Glinkin.
Kõik koondise liikmed olid kutsutud enne juunioride maailmameistrivõistlusi toimunud
juunioride ja kadettide treeninglaagrisse, kus osalesid U-23 koondislastest Karoliine Loit,
Madina Azizova ja Carmen Targamaa.
U-23 koondise eesmärgiks oli jõuda 12 parema hulka, mis annab aluse riikliku noortespordi
toetuse suurenemiseks järgmisel aastal. U-23 vanuseklass ja U-23 koondis on alaliidu poolt
jäetud senini piisava tähelepanuta. Nii otsustas sellel aastal Eesti Vehklemisliit saata Eesti
rahvuskoondis sellele rahvusvahelisele tiitlivõistlusele ilma peatreenerita. Tegelikult on U-23
Euroopa meistrivõistlused sama olulised kui juunioride Euroopa meistrivõistlused ja annavad
alaliidule rohkem noortespordi tulemuslikkuse punkte kui näiteks kadettide Euroopa
meistrivõistlused. See on alaliidu jaoks tähtis võistlus, mis võib oluliselt suurendada Eesti
Vehklemisliidule riigi poolt eraldatavat noortesporditoetust järgmisteks aastateks.
Lisaks on U-23 Euroopa meistrivõistlused oluline ka selles mõttes, et võistlus on kõrge
tasemega, näiteks sellel aastal osalesid mitmed täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel oma
riigi koondisse pääsenud sportlased.
2019.a. U-23 Euroopa meistrivõistluste individuaalturniiril osales 72 vehklejat.
Alagrupiturniiril sai Karoliine Loit 5 võitu, millega teenis 4. asetuse ja pääsu otse 32 parema
sekka.
Madina Azizova ja Carmen Targamaa said 3 võitu ja pidid vehklema pääsu 32 parema sekka.
Kärol-Liina Glinkin kaotas alagrupis kõik kohtumised ja sai kokkuvõttes 68. koha.
Pääsul 32 parema hulka kaotas Carmen Targamaa Jovana Zivanovicile 14:15 ja Madina
Azizova horvaat Ana Mesicile 10:15. Madina Azizovale 42. ja Carmen Targamaale 48. koht.
16 hulka pääsul kaotas Karoliine Loit ungarlannale Emma Borsodile 10:15. Kokkuvõtttes 18.
koht.
Kokku osales võistkondlikul turniiril 13 naiskonda. Individuaaltulemuste põhjal sai Eesti
võistkonnavõistluseks 11. asetuse.
Pääsul 8 parema hulka kohtus Eesti 6. asetusega Šveitsi koondisega, kus olid koondises ka kaks
täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel Šveitsi koondises olnud sportlast. Kohtumine algas
Eesti jaoks halvasti, peale esimest nelja minikohtumist olime 10 torkelises kaotusseisus. Eesti
koondis siiski võitles edasi ja viimasele kohtumisele mindi viigiseisult 35:35. Šveitsi poolt

vehkles viimast kohtumist individuaalturniiril 6. koha saanud ja ka nende täiskasvanute
koondises 2019.a. Euroopa täiskasvanute meistrivõistlustel ankrunaine olnud Noemi
Moeschlin ja Eesti poole pealt siis meie ankrunaine Karoliine Loit. Karoliine võitis oma
minimatši 10:4, millega tõi võidu seisuga 45:39 Eestile.
Pääsul 8 parema hulka kaotasime kindlalt 30:45 tugevale Ukraina koondisele, kes võitsid sellelt
võistluselt hõbemedalid.
Kohtadele 5-8 kohtusime pääsul 6 hulka Rumeeniaga. Kohtumine oli tasavägine, enne viimast
kohtumist olime neljatorkelises kaotusseisus. Vastaste ankrunaine Bianca Benea, kes kuulus
ka täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel Rumeenia koondisse alistas viimases kohtumises
Karoliine Loidi 6:3 ja viis Rumeenia 45:38 võidule.
7. koha kohtumine Saksamaaga kulges sarnase stsenaariumi järgi Rumeenia kohtumisega –
matš oli tasavägine, enne viimast kohtumist olime neljatorkelises kaotusseisus ja lõpuks lõppes
kohtumine seisuga 45:38 Saksamaa kasuks.
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Kokkuvõttes Eesti naiskonnale 8. koht, mis on Eesti epeevõistkondade parimaks kohaks
2019.a. noorte rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Kindlasti võib pääsemist 8 hulka lugeda
õnnestumiseks. Edaspidi võiks Eesti Vehklemisliit rohkem tähelepanu ka sellele vanuseklassile
pöörata, leides rohkem finantsilisi vahendeid ja nimetades ka selle vanuseklassi peatreeneri.
Ehkki Eesti Vehklemisliit viis läbi konkursi 2019/2020 noortekoondiste peatreeneri kohtadele,
oli sealt taaskord välja jäetud konkurss U-23 koondise peatreeneri kohale. Olen veendunud, et
kui meie rahvuskoondis osaleb rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, siis peab koondisel olema ka
alaliidu poolt kinnitatud peatreener.
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