
Tsiteerides kirjandusklassikat: „Kui Arno isaga kooli-
majja jõudis, olid tunnid juba alanud” Marika spordielu 
kontekstis, siis võiks kirjutada niimoodi, et kui jooksu-
võistluste korraldajad olid registreerimisakna avanud, siis 
oli Marika Roopärg nende üllatuseks juba kirjas! Niivõrd 
paljudel võistlustel on Marika varvas stardijoonel. Tema 
kooliaegsed kokkupuuted spordiga piirdusid küll ainult 
kohustuslike kehalise kasvatuse tundide ja spordipäevadel 
lühikeste jooksudistantsidega. Jooksualadel oli ta pigem 
viimaste hulgas või heal juhul keskmiste seas, kuid liiku-
mine meeldis.

Jooksmise juurde jõudis juhuslikult

Eluaastatel 20–30 käis Marika aeg-ajalt aeroobikas, jooks-
misega tegeles vähe. Jooksmise juurde jõudis ta juhusli-
kult 1990. aastate alguses, kui pani end kirja Maijooksule. 
Edasi avastas septembris Rahvajooksu ja isegi 10 km tundus 
tookord üsna hirmuäratav. „Jooksust endast meenub see, 
et olin liigselt sisse pakkinud ja 9. kilomeetrist hakkas 
kõvasti pistma ning viimase kilomeetri ilmselt kõndisin. 
Edasi kuni 2004. aastani osalesin Maijooksul ja sügisel 
Rahvajooksul. 2005. aasta suvel leidsin Tallinna maratoni 
10 km distantsi, mis toimus juuli alguses ja väga palavaga. 
See oli esimene kokkupuude kuumaga joosta. Tundsin paari 
maratonijooksjat, kes käisid Arctic Sport klubis, mulle näis 
ulmelisena nii pikka distantsi joosta, kui juba 10 km kuumas 
oli lõputult raske joosta, ilmselt olin ka liigselt riides. 2006 
jooksin juba rohkem, vahel lindil klubis ja mõned lühi-
kesed sörgid õues, suvehooajal korraldas spordiklubi jooksu- 
trenne, õigemini kergeid sörkjookse Tallinna loomaaias, 
siis kui õhtul oli loomaaed suletud. Klubis käisin aktiiv-
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2015. aastal Tondiraba Jäähallis 
peetud Eesti esimese sisema-
ratoni ajaga 3:57.27 võitnud 
Marika Roopärg läbis eelmisel 
kalendriaastal koguni 28 mara-
toni ja suutis hoida häid mara-
toniaegu isikliku rekordi lähedal 
ning võitis lisaks sisemaratonile 
ka Pääsküla 6. Rabamaratoni. 
Marika osalemislust erinevatel 
jooksuvõistlustel alates trepi-
jooksudest kuni ultradistant-
sideni on muljet avaldav. Teda 
jätkub nii siia- kui ka sinna-
poole Soome lahte ja temata 
ei kujuta spordivõistlust varsti 
enam keegi ettegi. Enne finišit 
on lugu ja pildid juba sotsiaal-
meedias üleval ning naeratus 
näol maraton läbitud.

Marika roopärg

alati kohal EEsti
jooksuvõistlustEl

tekst: Meelis koskaru | fotod: sportfoto



2016 vEEBruar 33

m a r a t o n i d e  k o g u j a

selt siserattatreeningul, Les Mills 
concept’i tundides. 2006 avastasin 
ka järvejooksud. Meenub, et esimest 
korda Ülemiste järvejooksule minnes 
pabistasin, kuna polnud pikemat 
jooksu kui 10 km jooksnud, aga 
tehtud see sai ja tasapisi neid jooksu-
kogemusi ikka lisandus, näiteks 2006 
sügisel joostud esimene poolmaraton 
Tallinna Sügisjooksul.”

Kuidas Marika maratoni-
jooksuni jõudis? 

2006–2010 osales ta rahvajooksudel, 
aastas oli kaks poolmaratoni, järve-
jooksud, rabajooks. Tõsisemalt jook-
sutrennini ja regulaarsuseni jõudis ta 

2010. aasta kevadest, kui oli end esime-
sele maratonile registreerinud. „Olin 
tutvunud Renna Järvaltiga mitu aastat 
varem ja osalesin suvel enne esimest 
maratoni Nike Runningu seminaridel 
ja jooksutrennides, mille eestvedajad 
olid Margus Pirksaar ja Einar Kaigas. 
Tutvusin hulga toredate jooksusõpra-
dega, kellega sõprus ja suhtlemine on 
jätkunud siiani.”

Maratonide kogujaks sai ta üsna 
juhuslikult, kui sattus 2013 tuttavate 
jooksjate kaudu Rakvere Talvemarato-
nile. Eelnevalt oli ta ühe talvise mara-
toni jooksnud detsembris Tallinnas. 
Rakveres sai tuttavaks mitme mara-
tonikogujaga ning mõtles, et ehk 
suudab ka tema aastas rohkem kui 
kolm maratoni joosta. Spontaanselt 
andiski ta lubaduse juba viis nädalat 
hiljem vabariigi aastapäeval samal 
maratonil uuesti kohal olla. Oli tund-
matu ja teadmata teekond, kui kaua 
taastumine aega võtab, aga taastumine 
läks kergelt. Marika jooksis Rakveres 
ka teise ja kolmandagi etapi ning 
sealt see lumepall veerema läks.  

„2015. aasta 
maratonisaldoks 

kujunes rekordiliselt 
28 maratoni.“
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Ta sattus maratonikogujate selts-
konda ja järgnevalt sai ühise sõprus-
konnaga koos kohale sõidetud nii 
Otepääle, Pärnusse, Hiiumaale kui ka 
paljudesse teistesse paikadesse. 2013. 
aasta lõpuks kogunes juba 14 mara-
toni, selleks ajaks oli ta tõsiselt mara-
tonipisikuga nakatunud. Mõni neist 
kulges kergemalt, mõni raskemalt ja 
aasta viimasel maratonil õnnestus tal 
esimest korda joosta alla nelja tunni. 
Muidugi osales Marika lühematelgi 
distantsidel nagu järvejooksusari ja 
linnajooksude kuldrada.

2014. aastal jätkus Marika spordielu 
isegi suurema tempoga, kuna aasta 
lõpuks sai tal kokku juba 21 maratoni 
ja aasta viimasel maratonil jooksis 
oma parima maratoni ajaga 3:45.56! 
Sama aasta juunikuus pani ta end 
esimest korda proovile ultrajooksjana 
ja läbis Laulasmaa Ultral koguni 126,6 
km. Ehk siis kolm maratoni korraga. 
Aasta teises pooles osales ta Haanja 
100 Ultral ja Viimase Öö Unistusel.

2015. aasta maratonisaldoks 
kujunes rekordiliselt 28 maratoni. 
Peale selle hulk lühemaid jookse ja 
kolm ultradistantsi (Laulasmaa Ultra, 
Haanja100 ja Viimase Öö Unistus) 
kogusaldoga 312,2 km, mis tõi Mari-
kale naiste arvestuses tubli 2. koha! 
Teine oli ta veel Rakvere Talvema-
ratoni 1. etapil, Saku Maratonil, XT 

Salomoni Maastikumaratonil, 5. 
Mispo Talvemaratonil ja Vändra 
Talvemaratonide kokkuvõttes. Lisaks 
veel palju kolmandaid kohti.

Miks ta üldse nii palju 
võistleb? 

Üsna tihti on temalt küsitud, et kas ta 
ei tüdine samadel maratonidel joostes. 

„Ausalt, pole veel tüdinenud ja suurt 
rolli mängib ka see nn hullude selts-
kond ja uudishimu, kuidas kellelgi 
läheb ja kuidas endal. Seni on samadel 
radadel joostes tulemus paranenud, 
kuigi pole eraldi eesmärgiks seadnud. 
Kogemustepagas on maraton mara-
toni järel kasvanud meeletult . 

Muidugi tulemused on ka olulised, 
aga mitte nii tähtsad. Pean oluliseks 
tervena ja selge peaga finišijoone 
ületamist. Tean üsna hästi, kuidas 
riietuda, eelnevat laadimist enam üle 
ei tähtsusta, nt ei söö enne igat mara-
toni pastat. Joon küll enne suviseid 
ja kevadisi maratone rohkem mine-
raalvett. Olen saanud võistlemisest 
hea immuunsuse ja vastupidavuse, 
külmetushaigused mind ei kimbuta. 
Samuti rõõmsa meele ja positiivse 
suhtumisse inimestesse. Ei nurise 
kindlasti ilma üle, kuna olen talunud 
maratoni joostes nii tuisku, vihma, 
suvekuumust kui ka tugevat tuult. 
Ilma pärast ei jätaks küll ühtegi starti 
minemata. Olulise tähtsusega on enda 
proovilepanek jooksurajal, iseendaga 
võisteldes saadud emotsioon ja tasa-
kaal argipäeva sekeldustele, jooks 

„Kogemustepagas 
on maraton 

maratoni järel 
kasvanud meeletult.“ 

„Jooks on nagu 
teraapia.“

on nagu teraapia. Olen leidnud palju 
jooksusõpru ja tuttavaid, kellega on 
neid pikki kilomeetreid koos rühitud 
nii mitmeid kordi ja igasugustes ilma-
oludes. Viimase kahe aasta ekstreem-
semaks kogemuseks peaksin mitu 
päeva järjest maratonijooksmist 2014. 
aastal kaks maratonipäeva ja 2015. 
aastal lausa kolm päeva järjest ilma 
end vigastamata. Teistmoodi kogemus 
oli joosta sisehallis maratoni ning oli 
suur au olla 2015. aasta SEB Tallinna 
Maratonil tempomeister!

Suurte plaanide tegemine 
pole eesmärk

Marika eesmärk on suurtest plaani-
dest hoiduda, kuna tema kogemuste 
põhjal oma ajalisi eesmärke seades 

pole need eriti hästi õnnestunud. Ta 
plaanib küll aastas joosta 2-3 mara-
toni, kus seab väikese ajalise eesmärgi, 
aga ei kurvasta, kui see ei teostu. 
Hoiab tervist, puhkab rohkem ja 
pigem jätab trenni tegemata, kui väsi-
nuna kilomeetreid tegema läheb. Lähi-
kuudel teeb ta põhjaliku terviseuu-
ringu, veretesti ja uue koormustesti. 
Unistab lähima kahe aasta jooksul 
maratoniajast 3:39 ja peab selle aasta 
suurimaks väljakutseks Ida-Virumaa 
Staadionimaratoni raames 24 h jooksu, 
kus on võtnud eesmärgiks liikuda 
väiksemate pausidega kõik see 24 h. 
Kindlasti soovib osaleda Kihnu saarel, 
Haanja100 Ultral, Saaremaa kolme 
päeva jooksul ja kõigil teistel spor-
divõistlustel. Välismaratonidest on 
kindel plaan osaleda pärast jaanipäeva 
Valgete Ööde maratonil Peterburis. 
Marika peab väga lugu maratonitu-
ristide seltskonnast, kuna saab meel-
diva kasulikuga ühendada, reisides 
suurlinnadesse maratoni jooksma 
ning tutvub samal reisil ka kohalike 
vaatamisväärsustega. Ta on osalenud 
Stockholmis, Barcelonas, Roomas, 
Riias, Berliinis, Pariisis, Helsingis. 
Ootenimekirjas on Marikal London, 
München, Frankfurt ja Ateena. Samuti 
jooksmine Hiina müüril, aga kõik 
muidugi võimaluste piires ja jõudu-
mööda. 


