Eesti XII Maaspordimängud
Eesti XII Maaspordimängud toimusid 06.-08. juulil Valgas, kus osales 15
maakonda, 79 valda ja 21 linna kokku 3200 osavõtjaga. Mängudel võistlesid
omavahel suured maakonnad (üle 40000 elaniku) ja väikesed maakonnad, suured
vallad (üle 2000 elaniku) ja väikesed vallad ning linnad (kuni 21000 elanikku).
Maakondade üldparemusjärjestusse läks 6 paremat spordiala (vabamaadlus, kreekarooma maadlus, sangpommi mitmevõistlus, tõstesport, jalgpall noored, korvpall
naised ja mehed, käsipall, laskmine, jahilaskmine, orienteerumine, petank,
jalgrattasport) ja kaks paremat omavalitsust; valdade üldvõitja selgitamiseks liideti
kergejõustiku ja kolme (linnadel nelja) parema spordiala (võrkpall naised ja mehed,
jalgrattakross, orienteerumine, köievedu ja mälumäng) kohapunktid.
Meie maakonna koondised võistlesid kõikidel spordialadel, mida meie
maakonnas harrastatakse.
Sangpommi mitmevõistluses võitsid kuldmedalid Heino Põldoja (Jõgeva
linn) kehakaalus kuni 60 kg tulemusega tõukas 1 korra, rebis vasaku ja parema käega
kokku 70 korda, sai kokku 36 punkti, Martin Kalk (Palamuse spordiklubi)
kehakaalus 90 kg tulemusega 86/166/169, Andres Metjer (Jõgeva vald) kehakaalus
+ 90 kg tulemusega 80/223/191,5 ja noorte kehakaalus +75 kg Mattias Viljamaa
(Palamuse vald) tulemusega 144/252/270. Hõbemedali võitis Aimur Säärits
kehakaalus kuni 60 kg tulemusega 2/32/18. Pronksmedali võitis Ülo Kuusk
(Palamuse) kehakaalus 90 kg tulemusega 41/216/149. Võistkondlikult võitis
Pärnumaa 76 punktiga ja Jõgevamaa saavutas neljanda koha 58 punktiga.
Jalgrattakrossis võitis naisveteranide arvestuses hõbemedali Marju Raudsepp
(Tabivere vald), pronksmedalid vanuseklassis M-18 Martin Ilves ja M-14 Kristjan
Neemela (Kona-Centrum jalgrattaspordiklubi). Võistkondlikult võitis Tartumaa ja
Jõgevamaa oli neljandal kohal.
Vabamaadluses võitis kuldmedali noorte arvestuses kehakaalus 42 kg Ander
Vaher (Põltsamaa Spordikool), hõbemedali võitis kehakaalus 55 kg Sander Orion
(Põltsamaa Spordikool) ja pronksmedalid võitsid noorte arvestuses kehakaalus 42 kg
Allar Rähn ja meeste arvestuses kehakaalus 55 kg Tõnis Rosenberg (Põltsamaa
Spordikool) ja Andrus Kohv (Põltsamaa) kehakaalus kuni 120 kg. Võistkondlikult
võitis Ida-Virumaa 85 punktiga ja Jõgevamaa oli viiendal kohal 68 punktiga.
Tõstmises esindas Jõgevamaad Hillar Väino (Siimusti) kehakaalus 77 kg,
tema tulemus rebimise 82 kg ja tõukamise 118 kg ning kogusumma 200 kg hinnati
pronksmedali vääriliseks. Võistkondlikult võitis Ida-Virumaa 84 punktiga ja
Jõgevamaa oli 8 punktiga kuuendal kohal.
Petankis esindasid Jõgevamaad kaks võistkonda, neist saavutasid kuuenda
koha Maire Lepp, Vaige Ant ja Jüri Pärna 16 võistkonna hulgast. Võitsid LääneVirumaa petankistid.
Kreeka-rooma maadluses võitis hõbemedali noorte arvestuses kehakaalus 46
kg Ander Vaher (Põltsamaa Spordikool) ja pronksmedali meeste arvestuses
kehakaalus 77 kg Raido Kens (Jõgeva RK Ramm). Võistkondlikult võitis Tartumaa
92 punktiga ja Jõgevamaa saavutas seitsmenda koha 17 punktiga.
Naiste korvpalli võistkonna treeneri Vallo Väljaotsa hoolealused esinesid
südikalt. Alagrupis kaotati mängude võitjale Võrumaale 22:31, hõbemedali omanikele
21:47 ning Hiiumaale 21:31. Üldkokkuvõttes saavutati seitsmes koht.
Kergejõustikus esindasid oma omavalitsust ja maakonda Palamuse vald 725
punkti, Tabivere vald 655 p., Põltsamaa linn 572 p., Jõgeva linn 380 p. ja Jõgeva vald
183 p. Maakondade arvestuses võitis Tartumaa 1634 punktiga, Jõgevamaa saavutas
üheksanda koha 1372 punktiga.
Noorte jalgpallis esindasid maakonda Igor Orlovi hoolealused. Mängudel
osales 16 meeskonda. Alagrupis mängisid viiki Tartumaaga 2:2 ja kaotasid mängude
võitjale Harjumaa I 0:1. Kohamängudes võitsid Järvamaad 3:0 ja kaotasid Valgamaa
II 1:4 ning saavutasid kümmenda koha. Turniiri võitis Harjumaa I, kellele järgnesid
Hiiumaa ja Ida-Virumaa.

Orienteerumises esindas Jõgevamaad Jõgeva linna ja Jõgeva valla
orienteerujad. Võisteldi vastavalt oma võimetele ja parim oli Tauno Kure 4. koht
meesveteranide vanuseklassis. Võitja oli Põlvamaa 762 punktiga ning Jõgevamaa oli
üheteistkümmes 167 punktiga.
Jahilaskmises viienda koha saavutas noorte arvestuses Ivar Valksaar.
Võistkondlikult võitis Ida-Virumaa 301 punktiga ning Jõgevamaa 78 punktiga oli
neljateistkümnes.
Maakondade üldparemusjärjestuses läks arvesse kaks paremat omavalitsust:
Põltsamaa linn ja Tabivere vald.
Parima tulemuse saavutas Põltsamaa linn, kes väikelinnade arvestuses
saavutas 13. koha 122 punktiga. Võitis Türi 232p, teine oli Elva 232p, kolmas oli
Põlva 218p. Põltsamaa linna võistlejate parimad tulemused: kuldmedali võitis meeste
võrkpalli meeskond (Peeter Jaani, Karl Jaani, Raul Jaani, Andres Krass, Henri
Oro, Tanel Türna, Kristo Kõkkur, Taavi Nõmmistu) ja pronksmedali võitis
Elmo Krumm (100m 11.11). Põltsamaa linn osales samuti kergejõustikus ja naiste
võrkpallis. Eelmistel maaspordimängudel oli Põltsamaa linn üldjärjestuses neljas.
Tabivere vald oli kokkuvõttes 127 punktiga 15. kohal (kokku osales 52 valda,
kolm paremat olid Tartu vald 197p., Türi vald 175p.,Karksi vald 172p.). Parim
saavutus oli II koht valdade arvestuses jalgrattakrossis, kus hõbemedali võitis
naisveteranide arvestuses Marju Raudsepp, pronksmedalid vanuseklassis M-18
Martin Ilves ja M-14 Kristjan Neemela (Kona-Centrum jalgrattaspordiklubi).
Osaleti veel kergejõustikus, meeste võrkpallis, mälumängus.
Jõgeva linn oli kokkuvõttes 18. kohal (osales 21 linna): võisteldi
kergejõustikus (Ketlin Hansen naiste odaviskes 36.46 tõi pronksmedali) ja
orienteerumises.
Põltsamaa vald oli kokkuvõttes 62,5 punktiga 32. kohal, osales meeste ja
naiste võrkpallis
Jõgeva vald oli kokkuvõttes 56,5 punktiga 35. kohal - osales kergejõustikus
(Allar Lamp võitis pronksmedalid PA 400m 53.45 ja 1500m 4.15.58), naiste
võrkpallis ja orienteerumises.
Palamuse vald oli kokkuvõttes 31 punktiga 43. kohal, osales kergejõustikus
( Eno Vahtra võitis hõbemadalid PA 1500m 4.15.37 ja 5000m 16.36.69).
Näidisspordialana oli kavas sumo võistkondlik ning meeste ja naiste
individuaalvõistlus. Hõbemedalid võitsid Age Roos, Indrek Kohv ja Põltsamaa linna
võistkond ja pronksmedalid võitsid Dagny Kungus, Tõnu Tammearu ja Jõgeva
linna võistkond.
Üldkokkuvõttes võitis suurtest maakondadest Tartumaa 429 punktiga,
järgnesid Harjumaa 418 ja Viljandimaa 391 ning väikestest maakondadest võitis
Järvamaa 365 punktiga , järgnesid Põlvamaa 353, Valgamaa 345. Jõgevamaa
saavutas 316 punktiga 6.koha.
Tublit organisatsioonilist tööd tegi omavalitsuse võistkondade koostamisel
Toomas Rosenberg.
Tänan võistkondade treenerid Toivo Uusnat, Arved Külanurme, Vallo
Väljaotsa, Igor Orlovi, Aimur Sääritsat, Toomas Pussi, Ester Laumetsa, Piret Kolli,
Lea Vilmsi, Eva Valksaart ja Udo Vellendit.
Tänan kõiki osalejaid, kes aitasid kaasa Eesti XII maaspordimängude
õnnestumisele. Õnnitlen medaliomanikke ja nende treenereid. Soovin jätkuvat
sihipärast treeningut ja sportlikku tahtmist, et tuua järgmistel maaspordimängudel
Jõgeva maakond paremale kohale.
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju” esimees
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