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Riin Ingre Saare sõnul on Kaliber fantastiline partner ja suurepärane sportlane. FOTO: Maario Arnek

Harjumaal Perilas harrastajate Eesti meistrivõistlustel koolisõidus näitas 15 paari seas klassi
Kaliber DP-l ratsutanud Riin Ingre Saare Pärnumaa ratsaspordiklubist, talle järgnesid konkurendid
pealinnast ja Saaremaalt.
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Esimest aastat sel tasemel võistlev Saare oli stardi eel enda sõnutsi veidi pinges. “Tahtsin väga
kulda ja kui nägin, mida konkurendid suudavad, hakkasin muretsema: nemad on aastaid sõitnud,
mina olen uustulnuk,” rääkis edust üllatunud ratsutaja, kes leppis treeneriga kokku, et paar ei lähe
seekord võitma, vaid sõitma.
Koolisõit, rahvakeeli hobuste ballett, nõuab võistluspaarilt äärmist distsipliini ja täpsust. Kuidas
suksu rambivalguses toime tuli? “Olen Kaliberiga väga rahul: ta on fantastiline partner, suurepärane
sportlane, tugev ja terve atleet. Meie kontol on tänavu juba 14 võitu. Ütleksin, et seni oleme Eestis
olnud peaaegu alistamatud,” jutustas piiga, kes tulevikus näeb end võistlemas Euroopa grand prix’
nimel.
Lasteklassis kindlustas pronksi Lisette Kivro ponil MC Gregor J samuti Pärnumaa RSKst.
Poniratsanikest ponnistas end Rokitil hõbedale Emma Tuvi Audruranna RSKst.
Harjumaa ratsaspordi-Meka Ruila võõrustas augusti alguses harrastajate ja amatööride riigi
esivõistlusi takistussõidus. Pärnumaa ratsanikest nautis edu Valgeranna klubi liige Birgit Adler, kes
110sentimeetrisel parkuuril puhtusele-kiirusele kindlustas Domingol meistritiitli. Juunioride klassi 20
sentimeetrit kõrgematel tõketel ei leidunud vastast Pärnumaalt pärit Karol-Kenneth Lootusele Let’s
Dreamil.
Lõikuskuu keskel niisamuti Ruilas toimunud MK-etapil esines edukalt Valgeranna ratsaspordiklubi
kasvandik Janely Saar. Ilsonne V Bareelho nimelise ratsuga 120- ja 125sentimeetrisel parkuuril

käinud Krista Raidmetsa hoolealune võitis veenvalt mõlemal kõrgusel ja jättis seljataha Läti ja
Leedu rivaalid.

Janely Saar esines edukalt MK-etapil ja jättis seljataha Läti ja Leedu rivaalid. FOTO: Mailiis Ollino

“Konkurents oli väga tihe, pidin võitmiseks mõlemal korral 200 protsenti ratsust välja pigistama.
Pinge oli laes,” kõneles Saar, kelle hinnangul on nad truu sõbraga koroonaviirusest tingitud pausist
hoolimata suurepärases vormis. “Hobune oli palju värskem: uudistas tavapärasest rohkem ümbrust.
Sellest vahest saab areenil olles selgelt aru.”
Tugevalt sõitis Pärnumaa ratsaspordiklubi liige Siim Sinijärv: noormees lõpetas 120- ja
125sentimeetrisel parkuuril händikäp-süsteemi sõidus Eddy’l teise, Saxellol kolmandana. Temast
kõrgemale jõudis vaid Ruila tiimi kuuluv paljukordne Eesti meister, rahvusvahelise klassiga Rein Pill
Iladyl.
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