Eesti Endurospordi Aastaaruanne 2013
Kui aasta 2012 läks Eesti endurospordis paljuski Euroopa Meistrivõistluste etapi Eestis korraldamise
tähe all, siis aasta 2013 oli Eesti Endurospordis spordielu intensiivistamise aastaks. Võistluskalender
kasvas suisa seitsme võistluspäeva võrra , lisandus võistlejaid nii profiklassidesse kui ka algajate ja
harrastajate hulka. Esiletoomist väärib asjaolu, et lisandus tervelt kolm kiiret juunioride vanuseklassi.

Eestis toimunud endurovõistlused:
Mitmepäevaenduro Eesti Meistrivõistluste sarjas toimus 2013 aastal kokku kolm kahepäevaendurot:
Võrtsjärve esimene, Paikuse ning Võrtsjärve teine. Neist kaks esimest olid ühtlasi ka Balti
Meistrivõistluste etappideks. Mitmepäevaendurodel osales üle 150 erineva võistleja.
2013 aasta oli esimene, kui toimus ka neljast etapist koosnev Eesti Karikavõistluste sari
endurosprindis. Toimusid Jõelähtme, Habaja, Jõesuu ja Kukemetsa etapid. Neist kaks, Jõelähtme ja
Jõesuu olid ühtlasi ka Balti karikavõistluste etapid. Endurosprintidel osales kokku 120 sportlast.
Aastal 2013 sai mitmepäevaendurovõistluste proloogina alguse ka pealtvaatajasõbralik Superenduro
turniiri formaat, kus võistlus ekstreemelementidel toimub lühikese raja peal rahvarohkes kohas.
Toimus kaks eraldiseisvat võistlust: Tartu kesklinnas ja Elva kultuurimajas. Superenduro võistlustel
osales kokku üle 60 erineva sportlase.

Eesti Endurosportlased Rahvusvahelistel võistlustel
Aasta 2013 võistlesid Eesti endurospordi tipud rahvusvahelistel areenidel. Aasta tipuks oli Aigar Leoki
teine koht maailmameistrivõistluste sarjas E3 klassis TM tehasetiimi koosseisus. Samuti oli väga suure
väärtusega Rannar Uusna teine koht Euroopa Meistrivõistluste sarjas junior E1 klassis.
Aasta tippsündmuseks endurospordis on FIM Meeskondlik kuuepäevaenduro, kus võistlevad riikide
rahvusmeeskonnad ning klubimeeskonnad ja mis on sisuliselt meeskondlikud
maailmameistrivõistlused ning mis aastal 2013 toimusid Sardiinias. Juba kolmandat aastat järjest
õnnestus Eestil välja panna kuuest sportlasest koosnev rahvusmeeskond ning lisaks ka üks
kolmeliikmeline klubimeeskond. Eesti rahvusmeeskond koosseisus Aigar Leok, Rannar Uusna, Martin
Leok, Toomas Triisa, Tõnu Kallast ja Toivo Nikopensius saavutas neil meeskondlikel
maailmamaistrivõistlustel hinnalise koha esikümnes tulles kokkuvõttes 9. kohale. Individuaalselt
saavutasid Aigar Leok kuldmedali, Rannar Uusna kuldmedal i, Martin Leok kuldmedali , Toomas Triisa
hõbemedali, Tõnu Kallast pronksmedali ja Toivo Nikopensius pronksmedali.
Balti kahepäevaenduro tiitlivõistluste sarjas tegid Eesti sportlased peaaegu puhta töö, võites esikoha
kuues võistlusklassis üheksast: Martin Leok (E2), Tõnu Kallast (E3), Egon Üpraus (seeniorid 40+), Priit
Biene (juunior), Martin Kohv (harrastajad) ja Jarko Metsis (algajad). Harrastajate klassis täitsid Eesti
sportlased esiviisku, algajate klassis esikolmikvõit ja E2 klassis võeti kaksikvõit. Kokku osales Balti
kahepäevaenduro sarjas 97 Eesti sportlast ja sõideti viis etappi.

Balti endurosprindi karikavõistlustel saavutasid Eesti sportlased kaks esikohta seitsmes
võistlusklassis: Martin Leok (E) ja Almar Proos (enduro). Kokku osales Balti endurosprindi sarjas 61
Eesti sportlast ja sõideti kokku viis etappi.
Eesti endurosportlased osalesid ka maailma tippu kuuluval hardendurol Redbullromaniacs, kust
individuaalarvestuses tõi Priit Biene ära Rookie klassi esikoha ning Toomas Triisa sõitis ennast Hobby
Single klassis neljandale kohale. Neljanda koha saavutasid ka Riho Kollist ja Mart Meeru
meeskondlikus Hobby Team klassis. Samas klassis tulid Vaido Kalm ja Timo Hermlin seitsmendale
kohale. Riho Kollist võitis ka PRO klassi esikoha hardendurol „Kamennõi Storm“ Ukrainas.
Parimaks endurosportlaseks tunnistati Aigar Leok ja parimaks uustulnukaks enduros Rannar Uusna.

Endurokomisjon
Endurokomisjoni töö käigus korrastati 2013 võistlusreegleid, planeeriti ja teostati võistluskalender.
Koostöös Läti ja Leedu vastavate komisjonidega korraldati võistlusreeglite ja võistejanumbrite
koordineerimine, et tagada Balti Meistrivõistluste sujuv korraldus.
Endurospordi edendamiseks saavutati kokkulepe Saku õlletehasega aasta 2013 endurosarjade
nimisponsorluse osas Battery kaubamärgi all, mis tagas võistluste sujuvama korralduse ning parema
nähtavuse (lisas EMF Enduro videoklippide kokkuvõte.)
Endurokomisjoni toel toimus ka ressursside leidmine Eesti rahvuskoondise osalemiseks
meeskondlikel maailmameistrivõistlustel kuuepäevaenduros. Sportlastele korraldati treeninglaagreid
Itaalias, Bossicos ja Tamperes Soomes.

Perspektiiv 2014
Aastal 2014 on EMF endurokomisjoni eesmärgiks jätkata vähemalt kolme kahepäevaenduro ja nelja
endurosprindi korraldamisega Eesti tiitlivõistluste sarjas. Proovitakse leida juurde uusi võistlustrasse
ja korraldajad.
Oluliseks eesmärgiks on ka leida tuge noortele endurosportlastele osalemaks MM ja EM sarja seerias
ja osa võistlustel.

Eesti Motospordi Föderatsiooni Endurokomisjon koosseisus:
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Almar Proos

Jakob Saks

Lisa: Enduro 2013 hooaja klippide kokkuvõte

Võrtsjärve Enduro Weekendi proloog Tartu linnas. 3 mai 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=PLnQMAbaiqg
22.10.2013 seisuga 3461 vaatamist
Võrtsjärve enduro. Väike-Rakke, 4 ja 5 mai 2013
http://www.youtube.com/watch?v=bdEw10zRXUI
22.10.2013 seisuga 1841 vaatamist
Jõelähtme endurosprint. Võerdla, 12 mai 2013
http://www.youtube.com/watch?v=_LJFqE_VGdg
22.10.2013 seisuga 368 vaatamist
Paikuse enduro. Paikuse, 18 ja 19 mai 2013
http://www.youtube.com/watch?v=STN4AbG6a0o
22.10.2013 seisuga 1828 vaatamist
Habaja endurosprint. Habaja 22 juuni 2013
http://www.youtube.com/watch?v=_LJFqE_VGdg
22.10.2013 seisuga 558 vaatamist
Jõesuu endurosprint. 20 juuli 2013
http://www.youtube.com/watch?v=87pkLaJH1FM
22.10.2013 seisuga 558 vaatamist
Võrtsjärve enduro 2. Väike-Rakke 14-15 september 2013
http://www.youtube.com/watch?v=9WR0CBqTALM
22.10.2013 seisuga 882 vaatamist
Six Days Enduro sardiinias. 30 september-5 oktoober 2013

Päev 1 869 vaatamist
Päev 2 762 vaatamist
Päev 3 816 vaatamist
Päev 4 529 vaatamist
Päev 5
Päev 6 953 vaatamist
Kokku 13425 vaatamist

