
Kas ja kui palju suudab 
matka-aerutaja sportlikuma 
süstaga kiiremini aerutada kui 
oma tavalise meresüstaga? Kas hea 
kiiruse saavutamist mõjutab pigem 
paadi kiirus või aerutaja enda füüsiline 
võimekus? Neile ja teistele kiireid paate 
puudutavatele küsimustele püüdsime vastuse 
leida meie ajakirja ajaloolise esimese süstatestiga.

Tekst: Ahti Reinup
Pildid: tootja kodulehed/Ahti Reinup

Aerutamismaratonid on Eestis üsna populaarseks muutunud 
ja sõitjate tase läheb iga aastaga järjest kõrgemaks – kui algu-
ses oli tegu pigem matkadega, siis nüüd võtab asi järjest sport-
likumaid toone. Selle olukorra loogilise jätkuna on suurenenud 
ka inimeste huvi kiiremate ja sportlikumate süstade vastu. Kui 
juba võistlusele minna, siis tahaks ju kõik, et tulemus ei jääks 
vähemalt varustuse taha pidama. Nii käib paljudel aerutajatel 
peast läbi mõte soetada endale kiire(m) paat. Kuna valikuvõi-
malusi on tegelikult omajagu  ja meie aerutajate teadmised 
neist võimalustest pole alati piisavad, otsustasime eelmisel su-
vel teha kiirete süstade sõidutesti, millega lootsime leida vas-
tuseid järgmistele küsimustele:
*Kas keskmine matkaaerutaja suudab sportlikuma süstaga 
üldse kiiremini sõita kui oma tavalise matkasüstaga?
*Kui jah, siis kui suur on kiiruse vahe ja kas see avaldub pigem 

tippkiiruses või pikemaajalises matkakiiruses?
*Kui suur osakaal on kiiret liikumist silmas pidades varustusel 
ja kui suur osakaal sõitja füüsilisel võimekusel?

Testis osalesid:
Piia Narusberg (165 cm, 68 kg) – matkaaerutaja. Kogemus 
sportlikumate süstadega puudub
Ahti Reinup (172 cm, 98 kg) – matkaaerutaja, proovinud erine-
vaid süstasid. Raja-aerutamise kogemus puudub.
Haiko Käärik (186 cm, 88 kg) – füüsiliselt võimekas matkaae-
rutaja, raja-aerutamise kogemus puudub.
Raigo Põder (182 cm, 95 kg) – endine Eesti tippaerutaja, kes 
harjunud igapäevaselt võistlussüstaga sõitma. 
Test toimus Pühajärvel. Tuul oli vaikne ja laine praktiliselt puu-
dus. Kõik kasutasid testis enda aeru.
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Testitud paadid:

SeaBird Wave 6.4 pro
 
Pikkus: 640 cm
Laius 43,5 cm. 
Wave 6.4 on tõsistele sportlastele mõeldud surfski. Originaalis mõeldud ookeanilaine-
tel võistlemiseks. Meie testi kõige pikem, kitsam ja ebastabiilsem paat

SeaBird Salt 51 pro
 
Pikkus: 520 cm
Laius: 51 cm.
Salt 51 on fitnesspaat, mis kujult ja olemuselt on lähedane võistlussüstale, kuid laius on 
mõnevõrra suurem ja stabiilsus seepärast parem. 

SeaBird Sport600 semi-carbon
 
Pikkus: 600 cm
Laius: 47 cm.
Sport600 on multisportlastele ja kiire matkamise huvilistele mõeldud paat. Kuigi üsna 
kitsas, on stabiilsus eelmise kahe paadiga võrreldes oluliselt parem.

SeaBird H2O hybrid
 
Pikkus: 547 cm
Laius: 54 cm.
H2O on võrdlemisi kumera põhja ja sirge põhjajoonega matkasüst. Matkapaadi kohta 
pigem veidi väiksema stabiilsusega ning kiirem. 

WK-640
 
Pikkus: 540 cm
Laius: 59 cm.
Kõige tüüpilisem meresüst meie testis. Siiski on see võrdlemisi sirge põhjajoonega süst 
siledal veel kiirem, kui tugevalt banaanikujulise kerega meresüstad. 
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Werner aerud – 

mõnusaks
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Saavutatud tippkiirused km/h. Sulgudes ligikaudne kiirus, mida aerutaja suutis pikema aja jooksul säilitada

Wave 6.4 Salt51 Sport600 H2O WK-540

Piia 11 (8,8) 11 (9,2) 11 (9,8) 10,5 (9,3) 9,2 (8,6)

Ahti 13,4 13,6 13,5 13,5 13,2

Haiko 13,0 (10) 11,4 (9) 12,7 (10) 12,5 (9) 12,8 (9)

Raigo 19,7 (12) 18,6 (11,5) 18,8 (10,5) 17,5 (10,5) 17,1 (10,2)

Wave 6.4  Raigo: mõnus pikk paat, valiksin selle merevõistluse 
jaoks. Merel kasutamiseks soovitan siiski ainult kogenud ae-
rutajale. Ahti: minu jaoks on selle stabiilsus hetkel liiga „hell“ 
ja vajaks rohkem harju(ta)mist. Samuti jäi puudu füüsilisest 
jõust, et saada paati tõeliselt hästi liikuma. Piia: tõenäoliselt nii 
minu pikkuse, kui kaalu jaoks veidi liiga suur paat. Tasakaal oli 
hell ja nii jäi paadi tõeline kiirus saavutamata.

Salt51 Raigo: sportpaadile sarnaneva paadi kohta üllatavalt 
stabiilne. Kindlasti hea paat merele ja jõele. Ahti: kaalult kerge 
ja hea jooksuga. Stabiilsus oli minu jaoks piiripealne, ennast 
päris vabalt ei saanud tunda. Väikese harjutamise järel läheks 
jõemaratonile sellega küll. Piia: positiivne üllatus - täiesti 
võistlussüsta välimusega paat ei olnudki nii ebastabiilne! Minu 
suurusele sobis kindlalt paremini kui Wave 6.1

Sport600 Raigo: kõigist proovitutest potentsiaalselt kõige kii-
rem, jäi Wave 6.4-le alla, sest testpaadil polnud tüüri. Merel 
võistlemiseks ideaalne paat. Ahti: üllatavalt hea stabiilsusega 
ja selle juures ikka väga kiire. Tüüriga oleks olnud potentsiaali 
sõita selle paadiga kõige kiiremini. Veidike harjutamist ja jul-
geks ka lainete peale minna. Piia: minu jaoks veidi suur. Kiiruse 
ja stabiilsuse suhe oli väga hea. Mõne suurema jõe peal toimu-
va maratoni jaoks võiks olla päris hea paat.

H2O Raigo: matkapaadi kohta ning laiust ja kaalu arvestades, 
üllatavalt kiire. Kasutaksin matkamiseks ükskõik mis oludes. 
Kui rahakott lubab, valiksin võistluspaadiks süsinikversiooni. 
Ahti: võrdlemisi kodune matkapaat, millest sai tõenäoliselt 
100% hetke maksimum võetud. Väiksema lainega või siledal 
veel töötab väga hästi. Piia: väga mõnus paat matkamiseks, eri-
ti vaiksemal veel.

WK-540 Raigo: hästi stabiilne ja kergesti sõidetav. Merel peak-
sid kõik sellega hakkama saama. Ahti: testi kõige laiem ja sta-
biilsem alus, millega saavad ka algajad hakkama. Kuid seejuu-
res siiski  hea kiirusega.

Tähelepanekud ja järeldused:

Selleks, et kiiremate paatide potentsiaali korralikult ära kasu-
tada, peab sõitja olema samuti heas füüsilises vormis. Kesk-
misel matkaaerutajal jääb võimsusest puudu, et sportlastele 
mõeldud paadid päris õigesti „tööle hakkaks“. Nii jäid tippkii-
rused potentsiaalselt kõige kiiremate (Wave 6.4 ja Salt51) ning 
kõige aeglasemate (WK-540) puhul üsna samasse klassi. Võist-
lusaerutaja võimsuse juures aga hakkasid kiired paadid oluli-
selt paremini tööle ja nii tuli tippkiirustes tuntav vahe sisse. 
Kindlasti mängis testis tähtsat rolli ka stabiilsus. Wave 6.4 ja 
Salt51 on matkasüstadega võrreldes oluliselt ebastabiilsemad 
ning matkapaatidega harjunud aerutajad pidid nende puhul 
keskenduma liigselt tasakaalu hoidmisele. Ülejäänud paatide 
puhul on stabiilsus parem ja nii said oma hetkevõimed 100% 
lähedaselt realiseeritud. Rääkides sellest testist aga aerutamis-
võistluste võtmes, siis enamasti on tippkiirusest märgatavalt 
olulisem, millist keskmist kiirust suudab aerutaja mingi paadi-
ga hoida ja kui palju see energiat kulutab. Selles testis osalenud 
paadid, mis kõik kuuluvad pigem süstavaliku kiiremasse otsa, 
on keskmisest meresüstast siiski veidikene kiiremad. Keskmi-
se aerutaja puhul võib olla vahe pika distantsi keskmises kiiru-
ses umbes 0,5-1 km/h. Näiteks Võhandu Maratoni sõites annab 
see juba täiesti tuntava vahe. 

„KanuuKajaki“ järeldus: kes tahab võistlustel häid tulemusi 
saavutada, sel tasub kiiremaid paate vaadata küll. Kindlasti 
peab aga meeles pidama, et kiiremad paadid on reeglina ka 
ebastabiilsemad ning nendega peab harjuma. Samuti tasub 
viia ennast paadile väärilisse konditsiooni – nagu näha suutis 
Raigo ka testi kõige aeglasema paadiga sõita oluliselt kiiremini 
kui kõik teised testis osalenud ükskõik millise paadiga. Kahe 
nimetatud eelduse täitmata jätmisel võib juhtuda, et paadist 
tulenev kiiruste vahe jääb oodatust tunduvalt väiksemaks või 
pole seda üldse.
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