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Amserv Sõpruse ja
Tartus Amserv Turu esinduses.

* Garantii 2 aastat läbisõidu piiranguta + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga kuni 100 000 km.
Kombineeritud kütusekulu 4,5-7,3 l/100 km CO2 emissioon 116-169 g/km. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
508 4D Access hind alates 18 500 €. Universaalkerega 508 SW Access hind alates 19 800 €.

PEUGEOT 508. SELLEGA ON KÕIK ÖELDUD
Peugeot 508 valiti ajakirja Tehnikamaailm konkursil 17 juhtiva autoajakirjaniku poolt Eesti Aasta Autoks.
Sellega on kõik öeldud. Võitja ootab sind Tallinna Amserv Sõpruse ja Tartu Amserv Turu esindustes.
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näitab Roger Federeri raamatut, mis
Meeldivat tennisesuve
valmis ajakirja tegemise kõrvalt.
jätku, kõik ajakirja
Tennis lugejad!

N

agu käesolevast numbrist näete, pole ka ajakirja toimetus
suvel päikese käes liialt puhanud ega kogu oma väärtuslikku aega
ainult tenniseplatsidel veetnud. Ühiste
jõududega ja oma tublide kaastööliste abiga oleme valmis saanud ajakirja
senise ajaloo kõige mahukama Tennise
numbri, mis sisaldab tervelt 116 lehekülge põnevat materjali tennise kohta.
Oleme ajakirja lugejailt saanud erinevates vormides tagasisidet ja nõuandeid, mida kindlasti arvestame ja ootame ka edaspidi.

uusi tenniseharrastajaid. Tenniseliidu
sponsorid toovad samuti oma töötajaid
tennise juurde. Tele2-ga alustasime
ning selles numbris räägime Silberauto
ja Nordea tennisepäevast.
Mõistmaks, millised on tennisepäevadel osalenute emotsioonid, siis esimesi
võite lugeda juba sellelt leheküljelt. Lisaks vaadake aga kindlasti Nordea ja
Silberauto töötajate kommentaare.
Ilus suvi kestab, kõik välja tennist mängima!

Ajakirja juures on juulikuust ametis
uus sekretär-toimetaja Laura Rahe, kellele saate kõik oma head mõtted edastada. ennis on käesoleva numbriga jõudnud

Head ajakirja Tennis lugejad !

T

tänada kõiki kaastöölisi ja endisi toimetuse tööoma viienda verstapostini,esimese tajaid, samuti omal ajal väga suure töö ära
Viimased kuud Eesti tennises tõid meinumbri ilmumisest kevadel 2007 on teinud endist ja Tennise esimest peatoimetajat
le palju rõõmustavat. Kaia Kanepi mänmöödas viis aastat, mille vahele jääb Tennise Karin Eek’i ja toimetuse sekretäri Eerika Bekkegis hästi Prantsusmaa lahtistel meistkorrapärane ilmumine kvartaalse ajakirjana, rit, kelle hea töö kaasabil ajakiri tuule tiibadesse
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Ajakirja
Tennis
toimetuse toetavad:
kolleegium
Tennise
väljaandmist
Kalle Muuli
hr Sven Mansberg
Rene Busch
hr Jaanus Paas
Toomas Kuum
hr Villem Lapimaa
Urmas Sõõrumaa
hr Tiit Sepp
Villu Vares

Piret Ilves
Reet Hääl
Tiina Post
Karin Eek
Ain Suurthal
Erkki Torn
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Jooksja suvenumbris jagavad asjatundjad nõu ja juhiseid eri vastupid
tutvustatakse nii Eesti paremaid tegijaid kui ka sitkemaid ha
käsitletakse
laste
sportimist, avaldatakse
tähtsamate rahvaspor
Eesti Tennise
Liit
Tulevikutegija

Väljaandjalt

3

Eesti Tennise Liidu peasekretär
Allar Hint tervitab suvehooaja
alguse puhul tenniserahvast.
Kirjutame ka alaliidu värskest
lepingust firmaga Babolat’,
mis varustab Eestis peetavaid
võistlusi pallidega. Ning treener
Aita Põldma jutu põhjal saame
ülevaate Šveitsi Tenniseakadeemia
presidendi Rolf Bühleri
tennisekoolitusest.

Ajakirja väljaandja Donatas
Narmont tänab viie aasta
juubelinumbri puhul kõiki
endisi ja praeguseid kaastöötajaid
ning artikleid kirjutanud
professionaalseid ajakirjanikke.
Samuti kuulub tunnustus
reklaamiandjatele ja Eesti Tennise
Liidule tõhusa koostöö eest.

18

Päevakorral

7

Kaia Kanepi suutis vigastuspausi
ja treenerist lahkumise kiuste võita
karjääri kolmanda WTA turniiri
Estorilis.
Lk 14 on juttu Eesti Davis Cupi
meeskonna kaotusest Poolale.
Esireket Jürgen Zopp leiab,
et praegu pole Eesti tase veel I
liigasse tõusmiseks piisav, kuid
tulevikuks leidub lootust.
Lk 16 Anett Kontaveidi
turniirivõidust SEB Tallink Openil.

30

Seenioridetennis

23

Pia Pajus unistab Wimbledoni
9 Kaanestaar
Gerli Ots

Nooruslikku Maria Bergenheimi
on imelik nimetada seenioriks,
ent nii see on, et just
seenioride MM-il tuli ta 35+
vanuseklassis segapaarismängu
maailmameistriks. Loost leiate
palju huvitavat värske
maailmameistri tenniseteest.

võitmisest, ent konkreetne
Aastaideesmärk
oma lõbuks
naine räägib, kuidas ta
onjooksnud
tal siiskinoor
proosalisem:
elu esimeseks
maratoniks.
tulla oma
vanuseklassis Eesti
meistriks.
Kristjanõpite
Tamm
unistab visalt
14 Joostes
iseennast
tundma
maailma
parimaks
saamisest.
Temateises osas
Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli
mõte liigub kiirelt ja jutt soravalt
mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.
ning ta oskab enda nõrgematest
omadustest ka kriitiliselt rääkida.
20 Löö
kaasa
järvejooksudel!
Lk 56
on pikemalt
juttu hoopis
Järvejooksude
korraldaja
Stamina juht Urmo
Raiend selgit
välismaistest
tulevikutegijaist
–
põhiliselt
16-aastastest
neidudest,
mida tuleks
osalejate
jaoks paremini
teha.
kes peaksid olema Anett
Kontaveidi
lähimad rivaalid.
22 Joostes
jalutuks

Mitmekülgne harrastussportlane Priit Pullerits tunnistab,
et vigastas Viis
end liialt ahnelt
harjutades.
aastat

ajakirja Tennis

25 Rekordimees Pavel Loskutov jälle hoos

Väike juubel
onEesti
ajakirjal
tõesti:
40-aastaseks
saav üks
paremaid
pikamaajooksjaid t
viis
aastat
tagasi
ilmus
esimene
veel noorematega võidu joosta.
number.
16-leheküljelises retro-osas saate
26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist
teada, kuidas läheb praegu Tennise
Mitmekülgne
harrastussportlane
Valdo Jahilo kirjeldab
esimesel
kaanepoisil Marek
adrenaliinitulva
esilekutsunud
kõvamehejooksu.
Marksool,
millised on
olnud Eesti
tennise viie aasta saavutused ning
kuidas hindavad
tenniseinimesed
27 Maratonihundi
come
backk Stockholmis
ala
progressi
ja
ajakirja
62-aastane Enn Bachmann kogessisu.
pärast pikka pausi taas
Muidugi ei puudu ka tervitussõnad
joostes võimsat emotsionaalset laengut.
ajakirja väljaandjalt Donatas
Narmontilt ja Eesti Tennise Liidu
28 Elu
pärast põlveoperatsiooni
presidendilt
Urmas Sõõrumaalt.
Tennist ja jooksu harrastav Kalle Muuli kirjutab, kuidas saa

35

Persoon
Harri Neppi mängijakarjäär katkes
1968. aastal, kui tennisistil
avastati astma ja krooniline
kopsupõletik. Ent võib-olla ilma
selle juhtumita me ei kirjutakski
praegu Eesti ühest edukaimast
treenerist, kes viis maailm tipu
lähistele Andres Võsandi ning
on kasvatanud veel palju häid
tennisiste.

10

põlvelõikust taas harjutada.

Ülikool&tennis

Analüüs

27

30 Jooksjaid kutsutakse Pärnu ja Elvasse

Milline on psühholoogi
roll sportlase abistamisel?
Ülevaate annab spordipsühholoog
Aave Hannus ja omapoolseid
kommentaare lisab Toomas Leius.
Otseselt mitte, kuid kaudselt on
teema seotud Silver Karjuse ja
psühholoog Mare Porgi konfliktiga,
mis sundis treeneri Kaia Kanepi
tiimist lahkuma.

Sten
oli üks
Olümpiasangar
JüriSumberg
Jaanson lubab
pärast sõudjakarjääri lõ
esimesi Eesti tennisiste, kes
ka ise jooksudel kaasa teha.
USA ülikooli mängima ja
õppima siirdus.

52

32 Jooksuriiete valimine

Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rei
annabTennisekohtunik
nõu, mida peaks treeningul selga panema.
Kairi Karpa nimi ei pruugi Eesti
34 Valik
rahvaspordiüritusi

tennisesõbrale suurt midagi
Jooksmine, jalgrattasõit, triatlon, ujumine, rulluisutamine,
tähendada, ent just tema tiirleb
orienteerumine
ja seiklussport.
maailma
tennises pea sama
sagedasti nagu Kaia Kanepi
37 Eksootikajanu
viibKuid
eri maailmanurkadesse
või Jürgen Zopp.
seda
joonekohtunikuna!
Intervjuus
Harrastusjooksja Villu Zirnask seab oma saate
reisikavu nii,
tema
huvitavast
tööst palju
teada.linnas.
et võtab
sihiks
maratonijooksu
senikäimata

59
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Tenniseuudised

Lauatennis

John Isner on üks väheseid
ülikooliharidusega tennisiste, kes
murdnud maailma esikümnesse.
Kuid veel koolipäevil ei suutnud
ta otsustada, kas valida tennis või
korvpall.
Sabine Lisickit iseloomustab
naeratus näol, ehkki tema karjääris
on vigastuse tõttu olnud ka raskeid
aegu. Poola päritolu sakslanna
soovib saada sama heaks
mängijaks nagu Saksamaa kõigi
aegade parim tennisist Steffi Graf.

Lühirubriigis pisut uudiseid,
Vallot Vainula annab ülevaate
mis pikemate lugudena
Eesti mees- ja naiskonna
Jooksja suvenumbris jagavad asjatundjad
nõueijamahtunud.
juhiseid eri vastupida
ajakirja
käekäigust võistkondlikel
nii Eesti paremaid tegijaid kui ka sitkemaid harr
tutvustatakse
MM-võistlustel,
Jaan Härms aga
laste
sportimist,Tennis&Glamuur
avaldatakse tähtsamate rahvaspordi
kirjutabkäsitletakse
põgusalt kahest
kodusest
sündmusest: Eesti klubide
meistrivõistlustest ja meistrite
Fotod viimaste kuude tennisega
9 Kaanestaar
Gerli Ots
turniirist.
seotud, kuid ka pisut
Aastaid tennisevälistest
oma lõbuks jooksnud
noor naine räägib, kuidas ta va
sündmustest:

86

Terved mõtted

75
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numbri
101

Meistriklass
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Lülisambakirurg Taavi Toomela
räägib seljavigastustest, mis
tennises sageli esinevad. Kuigi
enamasti ei nõua sellised
vigastused kirurgilist sekkumist,
võib õige diagnoosi panemine
olla mõnikord keeruline.

104

elu esimeseks
maratoniks.
ikka ilusad
inimesed, kroonitud
pead ja ilusad autod.

Sulgpall

14 Joostes õpite iseennast tundma

Sulgpallis toimusid aprillikuus
Euroopa meistrivõistlused,
kus Raul Must jõudis
kaheksandikfinaali ja Karoliine
Hõim teise ringi.

93

Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli teises osas n

Tennis&Golf

mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.
Golf pole küll reketiala, ent lüüakse

106

palli nagu
tennises ning
20 Löö kaasa
järvejooksudel!

väärib
kajastamist
Järvejooksude
korraldaja
Staminaajakirjas.
juht Urmo Raiend selgitab
Lugeda saate
mida tuleks osalejate jaoks paremini teha.
tennisistide ja
nende võsude edust
22 Joostes
jalutuks
golfis, Jõelähtme
Mitmekülgne
harrastussportlane
Priit Pullerits tunnistab,
väljaku soodsast
pakkumisest
ning harjutades.
et vigastas
end liialt ahnelt
Saaremaa Golfi ja
Arensburgi hotelli
25 Rekordimees
Pavel Loskutov jälle hoos
ühispaketist.
40-aastaseks saav üks Eesti paremaid pikamaajooksjaid tah

Squash

96

Üle pika aja kirjutame veel ühe
reketiala seisust. Eesti squashi
üks eestvedajaid, soomlane
Eino Vaarala on kindel, et tema
lemmikala jõuab 2020. aasta
olümpiale.

Tennis&TV

78

veel noorematega võidu joosta.

Eurosport tutvustab French
Openi tenniseülekannete kava.

Ajalugu
Äsja tähistas 80.
juubelisünnipäeva Eesti naiste
tennise üks teerajajaid Velve
Tamm, kelle karjäärist tehakse
põgusalt juttu.

80

Taas alustab suvel tööd USTA
korraldatav Adila tenniselaager,
mis pakub sporti ja muud
põnevat erineva tasemega
tenniselastele.

82

Tennisekeskus
Tere Tennisekeskuse direktor
Dmitri Orlov räägib suvehooaja ja
keskuse fuajee kõrvale ehitatud
kohviku avamisest. Söögikoha
maitseelamustest annab
lisainfot kohviku juhataja Anzelika
Gomozova.

84

TENNIS 2/2012

Yonex tutvustab lühidalt oma
parimaid tooteid, mis leidnud
tennisistide heakskiidu üle
maailma ja võitnud konkurssidel
mitmeid auhindu.
Lk 113 saame lugeda suurte
vabaõhutelkide tootja Tentesti
toodetest.
Lk 115 šokolaad Lindt on ka Roger
Federeri lemmik.
Lk 118 Sungate pakub
kvaliteetseid väljakupiirdeid.

98

Tenniselaager

Liigatennis

Põnev teada

26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist

Rubriigi püsiautor Toomas Kuum
Mitmekülgne harrastussportlane Valdo Jahilo kirjeldab
on seekord kogunud
adrenaliinitulva
esilekutsunud kõvamehejooksu.
harrastusmängijate
muljeid
ning küsinud põhjuseid, mis neid
27 Maratonihundi
come tõi
back
k Stockholmis
tennise juurde tagasi
või
mängu
juures
hoiab.
62-aastane Enn Bachmann koges pärast pikka pausi taas m

116

joostes võimsat emotsionaalset laengut.

Turniir&traditsioon

28 Elu pärast põlveoperatsiooni

Harrastajate
on
Tennist ja jooksu
harrastavturniiriidest
Kalle Muuli kirjutab,
kuidas saab
vaatluse all Pärnus peetud
põlvelõikust taas harjutada.
Sugar Cup ja Soraineni
Õigusbüroo korraldatud turniir
30 Jooksjaid
Pärnu ja Elvasse
peamiseltkutsutakse
juristitaustaga
Olümpiasangar
Jüri Jaanson lubab pärast sõudjakarjääri lõpp
tennisesõpradele.

120

ka ise jooksudel kaasa teha.

Tenniseklubi

32 Jooksuriiete valimine

Reval Ladies’e tegusad naised
Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rein V
pidasid kevadel lihavõtteturniiri,
annab nõu,ent
mida
peakskoos
treeningul
selga panema.
käisid
ka mitmel
tennisevälisel üritusel, näiteks
34 Valik
rahvaspordiüritusi
teletorni
taasavamisel.
Jooksmine, jalgrattasõit, triatlon, ujumine, rulluisutamine,

122

orienteerumine ja seiklussport.

Numbris lisaks

37 Eksootikajanu
viib eri maailmanurkadesse
Nagu
alati, saate lahendada
ristsõna
Harrastusjooksja
Zirnask seab oma reisikavu nii,
ning
leiate EestiVillu
tenniseväljakute
ülevaate.
et võtab sihiks maratonijooksu senikäimata linnas.
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www.amserv.ee/peugeot

Eesti Aasta Auto 2012
ootab sind Tallinnas
Amserv Sõpruse ja
Tartus Amserv Turu esinduses.

* Garantii 2 aastat läbisõidu piiranguta + 3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga kuni 100 000 km.
Kombineeritud kütusekulu 4,5-7,3 l/100 km CO2 emissioon 116-169 g/km. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
508 4D Access hind alates 18 500 €. Universaalkerega 508 SW Access hind alates 19 800 €.

PEUGEOT 508. SELLEGA ON KÕIK ÖELDUD
Peugeot 508 valiti ajakirja Tehnikamaailm konkursil 17 juhtiva autoajakirjaniku poolt Eesti Aasta Autoks.
Sellega on kõik öeldud. Võitja ootab sind Tallinna Amserv Sõpruse ja Tartu Amserv Turu esindustes.
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Kaia Kanepi ületas
kõik karid ning jõudis
kolmanda turniirivõiduni
Kui kevad algas, oli Kaia Kanepi madalseisus: õlavigastusest paranemine võttis aega,
võite ei tulnud ning lõpuks läksid lahku tema ja treener Silver Karjuse teed. Seepärast
oligi imeline, et mai algul Estorilis seisis Kanepi väljakul taas võidukarikaga.
Tekst: Ajakiri Tennis
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Fotod: Scanpix
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K

olmest WTA turniirivõidust – varasemad teenis Kanepi Palermos
ja Brisbane'is – oli viimane eriline veel selle poolest, et Kanepi polnud
parimas vormis, kuid suutis erakordse
võitlusvaimuga ennast võitudele mängida.
Poolfinaalis esimesena asetatud Roberta Vinci vastu oli ta teises setis vastase servil 2:5 taga, aga tuli sellest seisust välja. Finaal oli aga draama kuubis!
Tundus, et hispaanlanna Carla Suarez
Navarro on Kanepit üle mängimas – ta
suutis häirida Eesti esireketi rütmi,
pealegi ei tulnud Kanepil ründelöögid
kuidagi välja. Siis aga juhtus midagi
erakordset: olles 3:6 ja 3:5 taga, hakkas
Kanepi talle ebatüüpiliselt “kõigutama”
ning taktikamuutus tõigi edu, sest vastane läks närvi. Lisaks päästis Kanepi
tie-break'is kaks matšpalli ja võitis 3:6,
7:6, 6:4.
"Teise seti keskel muutsin mänguplaani, hakkasin pikemaid punkte mängima, tõstma talle
kõrgemaid palle tagantkäe poole. Natuke muutusin emotsionaalsemaks, hakkasin endaga rääkima,
näitama tundeid välja, et kuidagi proovida mängu sisse saada. Kiires lõppmängus mõtlesin, et täitsa lõpp, ma tahan, et
tuleks otsustav sett,
et saaks veel väljakul
olla. Et oleks põnevust rohkem ja asi ei
lõpeks kahes setis
ära. Kui kaotangi otsustava seti, siis vähemalt on olnud hea
finaal,” kirjeldas Kanepi mõtteid oma koduleheküljel.
Abimehena oli Kanepil Estorilis kaasas
füüsilise ettevalmistuse treener Kristjan

Prüüs, kellest tennisetaktika mõttes ei
saanud suurt tuge olla, kuid vaimses
mõttes kindlasti. “Pidevalt vaatasin
Kristjani poole ja ta aitas mul olla
positiivsem,”lisas Kanepi sealsamas
koduleheküljel.
Õhtulehele ütles Kanepi aga pärast
mängu nii: “Mulle meeldib draama, kui
on raske mäng - ripud ja ripud, kuid
lõpuks võidad! Tundsin end turniiril
suurepäraselt, pea oli kogu aeg külm.
Võit oli eriline, sest mängisin treenerita. Tänan füüsilise juhendajat Kristjanit, kes mind aitas. Vajusin pärast mängu põlvili, sest võit tundus sedavõrd
uskumatu.“
Kanepi lisas, et oli lähedal isegi õnnepisara poetamisele. „Lapsepõlves
nutsin pärast kaotusi, aga võidurõõmust
pole veel kordagi ette tulnud. Küllap
pole piisavalt põhjust olnud,“ sõnas ta.
WTA kodulehekülje intervjuus ütles
Kanepi, et on karjääri jooksul võitnud

vastase matšpallidelt üksikuid mänge,
ent mitte kunagi mõnda tähtsat finaali.
„Kindlasti jääb see mäng mulle veel
kauaks meelde,“ uskus Kanepi. „See
tiitel tähendab mulle palju. Olin vigastatud ning tagasitulek osutus raskeks.
Et jäin äsja ilma treenerist, tähendab
võit ka selles mõttes palju, et suutsin
selle saavutada oma jõududega. Kuid
see ei tähenda, et ma edaspidi ei vajaks
treenerit!“
Õhtulehele antud usutluses ütles Kanepi, et konkreetselt pole tal veel uut
treenerit silmapiiril, kuid mõtted selles
suunas liiguvad.
Dramaatiliselt kaotanud Suarez Navarro ei olnudki liiga pettunud. „Olin
võidust punkti kaugusel, kuid au Kaiale, kes suutis end kokku võtta. Kaia
mängis targalt, mina aga muutusin järjest närvilisemaks. Sellegipoolest oli see
turniir mulle edukas,“ ütles hispaanlanna.

Jürgen Zopp teenis esimese võidu ATP turniiril
Erinevalt Kaia Kanepist pole Eesti meeste esireketil Jürgen Zoppil sel aastal madalseisu olnud. Pole vale öelda, et ta sammub aasta
algusest saadik ülesmäge, ehkki kerge langus maailma edetabelis vahepeal tuli. Mai esimese nädala lõpuks jõudis aga Zopp seisu,
kus tal lähedal võimalus otse pääseda Wimbledoni põhiturniirile.
Uue sammu oma profikarjääris tegi Zopp aga Bukarestis, kus ta esimest korda teenis võidu ATP tuuri põhitabelis. Murdnud
põhiturniirile kvalifikatsiooni kaudu, võitis ta seal ka esimeses ringis rumeenlase Victor Crivoi.
Teine esmakordne saavutus tuli Tunise Challengeril, kus ta koos poolaka Jerzy Janowicziga võitis paarismängu. Zopp oli sel aastal
varem võitnud Challenger-turniiri üksikmängus (veebruaris Kaasanis), kuid paarismängus polnud esikohani jõudnud.
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Elegance is an attitude
“On aeg unistused ellu viia”

Andre Agassi
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Avatud E-R 10-18 L 10-15
www.swisswatch.ee
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Harri Neppi: me ei saa
ju regulaarselt tahta
Leiust või Kerest.
Tahta võime,
aga ei saa!
Eesti ühe nimekama treeneri Harri Neppi (67) enda mängijakarjäär kujunes väga
lühikeseks. Ta oli noppinud medaleid Eesti meistrivõistlustelt ja tulnud N. Liidu
üliõpilasmeistriks paarismängus, mis andis ka meistripaberid, kui 1968. aastal
avastati tollasel TPI tudengil astma ja krooniline kopsupõletik. Tippspordiga oli lõpp.
Tekst: Jaan Jürine

„E

i jõudnud enam trepist üles minna. Arstid soovitasid kliimat vahetada. Läksin elama Taškenti,
kus minust sai tennisetreener. Algaja treener, pealegi võõras keskkonnas,“ meenutab praegu Audenteses noori juhendav Neppi.
Tema võõrsil oleku periood kestis pool aastat. Usbekistani
astmaatikute raviskeem tundus meie tohtritele kummaline.
Neppi hakkas end ravima kodukamaral, et seisund enamvähem stabiilne püsiks, tuli tal omal käel hankida läänest
ravimeid. Inhalaator on Neppi truu kaaslane tänini.
Peamine: ravi on täitnud eesmärgi ja lasknud mehel treeneriametit pidada. Tõsi, vanuse lisandudes pöördus Neppi
tagasi sinna, kust ta kunagi alustas. Noortetöö juurde. „Vaatan rõõmuga, kuidas 10-12-aastased arenevad. Mulle on see
töö algusest peale meeldinud ja veetleb tänapäevani,“ selgitab Neppi. Ta ei treeni enam meistreid nagu kunagi Andres
Võsandit ega sõida nendega mööda ilma ringi. Neppi pidas
11 aastat Eesti Davise karikameeskonna treeneri ja kapteni
ametit. Kuid ei enam.
„Kas tead, kui palju kuuekümnendate lõpus algajale treenerile maksti? 105 rubla. Et mul oli pere ja kaks last, pidin
lisa teenimiseks väljakutöölise ametit pidama!“ Autor saab
võrdluseks öelda, et lõpetas ise neil aastail instituudi ja pidas
ühe talve koolmeistri ametit. Palka maksti normaalkoormuse juures 125 rubla. Ajakirjanik teenis rohkem, sellele põllule läksingi.
„Mul jäi TPI-s lõpukursus pooleli. Teadsin juba aastaid, et
olen valel erialal. Sport tõmbas rohkem...“ hindab Neppi.

Fotod: Lembit Peegel
kes ujus välja.
Tema esimene edukam õpilane oli Eesti noortemeistriks
tulnud Anne Kalle. Seitsmekümnendail järgnesid Kallele
juba täiskasvanute tippu jõudnud Teet Rätsep ja Mart Peterson, Kaja Kõnd ning Liidu koondisse jõudnud Võsand. Nende tippudega töötasid Neppi ja tema omaaegne klassiõde Tiiu
Soome-Neiland juba Audenteses brigaadina. „Tollases
TSIK-is olid palgad suuremad ja koostöö Tiiuga klappis. Pealegi oli see pluss, et kui ükskõik kumb oli ära, siis töö ei
katkenud. Mõistagi olime mõlemad Kalevis edasi,“ kommenteerib Neppi, kellest koos Neilandiga said ühtäkki tuntud ja
tulemuslikult töötavad treenerid.
Eespool oli juttu, kuidas Neppi pidi väljamaalt ravimeid
muretsema. „Ühe imperialistide toote, ajakirja World Tennis,
pidi edasipüüdlik nõukogude treener endale veel välja ajama.
USA-s ilmunud World Tennis oli sisukas ajakiri, kus leidus

Vette visatud treener
Neppi tunnistab, et Eesti tennise edukaimal kümnendil,
möödunud sajandi kuuekümnendail, tuli algajal juhendajal
treeneritarkused endal tuletada. „Mu oma treener Harri
Kalamäe Kalevis polnud selline mees, kes oleks hakanud
sulle rääkima, mis ja kuidas. Ka paljukiidetud treenerite
koolitus polnud põrmugi sellisel järjel, nagu teda paista lasti. Kõike kokku võttes pole see võib-olla üldse paha, et noor
treener peab ametit õppima katse-eksituse meetodil. Sind
visatakse vette, kui ujud välja, oled treener!“ arutleb Neppi,
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vajalikke õpetussõnu ka treenerile. Ja ajakirja lisaväärtus väljendus ainsaks ühenduskanaliks
olemises maailma tennisega.
See väärtus oli juba hindamatu!“ hindab Neppi, kes korraliku
lugejana läkitas KGB-le protestikirju, kui mõni number postkasti ei tulnud. Autor, kellele
Rootsi onud samuti seda ajakirja – viiekümnendate lõpus oli
kaanehind odav, 35 senti – tellisid, mäletab samuti vahelejäänud numbreid. „Ma võin KGB
meestele ülekohut teha. Võimalik, et mõne klantskaantega
numbri pätsas ära lihtsalt keegi
postitöötajaist,“ oletab Neppi.
Koos Võsandiga pääses laia
ilma ka Neppi ise. „Silmaringi
aitas avardada ka tihedam kokkupuude Moskva ja Leningradi
treenerkonnaga. Mõlemas linnas sai õppida tennisetreeneriks ja sealne etevalmistus polnud üldse halb.“ Samas võis
olla unenäoline fakt, kui Neppi ja Võsand nägid Indias (mis
aastal?) oma silmadega siis juba 48-aastase tenniselegendi
Rod Laveri näidismatši tollase India esimängija Vijay
Amritraj´ga, kes kuulus maailma teise kümnesse. „Ei saa
salata, nähtu oli vapustav. Eriti Laveri olemine väljakul. Mängida sellises vanuses sellise klassiga...“
Ehk olemuslik, et nimetatud nelik – Võsand, Peterson, Rätsep ja Kõnd – elab mööda ilma laiali. Nagu ka USA-s resideeruv Neiland. Ja et tennises oli ideoloogiline kasvatustöö
nõrk, seda kinnitab asjaolu, et ka Neppi ise oli esimesi Eesti treenereid, kes üle lahe Soome tööle asus. Juba enne iseseisvust sai Neppist Helsingi klubi HVS-i peatreener.
„Soomes olid siis tenniseõpetuses tavad, mis käibivad meil
nüüd juba aastaid. Vene ajal oli loomulik, et treener töötas
mitmel väljakul korraga. Soomes oli treener kolme õpilasega koos ühel väljakul. Mis tähendas, et treeneri puhtfüüsiline koormus oli hoopis teine. Teiseks, oma võsukeste tenniseharrastuse maksid kinni vanemad. Meil kandis ju veel
80-ndail kulud riik. Kolmandaks, tennise sotsiaalne positsioon oli siis ja on ka nüüd Eestis märksa toekam,“ väidab
Neppi ja räägib menuka loo, kuidas ta kammis Helsingis
läbi mõnedki koolid, et tõmmata tennisesse uusi noori andeid.
„Kui tegin lõpuks noortele ettepaneku tulla HVS-i, oli tulijaid üksainus. Soomlaste menualadel jalgpallis ja jäähokis
tasub algõpetuse eest linn, tennises tulnuks perel välja käia
paartuhat marka. Kaia Kanepi treener Silver Karjus on teinud mõni aasta tagasi Eestis sama. Ja kahjuks samasuguste
tulemustega. Olud ja suhtumine on nii palju teisenenud.“

Jääb rikaste mänguks?
Vahepalaks teemaarendus, mille suhtes pole kindlust, kas
see on märgilise tähendusega. Nimelt, kas on oht, et tennisest
saab ainult rikkama rahva spordiala?
Ohumärke on. Magusamal õhtusel ajal küsivad mõned klubid mängutunni eest juba ligi 40 eurot. See on hind, mida
Euroopas võiks kohata ehk mõnes eksklusiivses klubis. Keegi võiks vastu küsida: kui väljakud on nende hindade juures
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Davis Cupi meeskonna kaptenina: vasakult Mait Künnap,
Alti Vahkal, Oskar Saarne, Andrei Luzgin ja Harri Neppi.

täis, milles siis viga? Siinne küsimus oli siiski teine: kas lapsed vähekindlustatud peredest peavad mängust eemale jääma? Kuulen järgmist vastuküsimust, kas siis esimese vabariigi ajal oli lugu teisiti? Kas siis Eesti esimene suurmängija
– täpsustagem, Eesti mõõdus suurmängija – Kristjan Lasn
polnud kingsepa perest pärit?
Üsna õige. „Aeg näitab,“ usub Neppi. „Praegu on küll nii,
et talendikas noor vajab päevas neli tundi mänguaega ja kui
temalt küsitakse selle eest sada eurot, siis tekib õigustatud
küsimus, kes selle kinni maksab...“
Neppi arvates jääb osa noori vanemate maksujõuetuse tõttu tõepoolest mängust eemale. Kuid ta pole kindel, kas sellepärast me oma talendid ära kaotame. „See, mis iga päev
näen, sunnib selles kahtlema. Leidub lubavaid noori, peaküsimus võib olla hoopis mujal. Ja nimelt selles, kas me suudame neist noortest meistreid kasvatada?“
Ja tõesti, kulutused, mis lapsevanematel tuleb oma võsukestele teha noorteklassis, on pisukesed võrreldes nendega,
mida kohatakse noorte tipptennises. Missugune on õppemaks
mõnes tenniseakadeemias? Missugune on eduka treeneri
tasu? Ja kõige olulisem: kas Eestis jätkub professionaalset
tennisekeskkonda, et oma noortest meistreid koolitada?
Kui viimasele küsimusele eitavalt vastame, tekib surnud
ring ja jõuame jälle eelnevate juurde. Võib-olla oleme oma
nõudlikkuses liiga traagilised, kas me ei võiks uskuda, et
tõeline anne murrab läbi ka kehvades oludes. Roger Federer
kasvas ju kuningaks Šveitsis. Lapsena Slovakkiast Šveitsi
jõudnud Martina Hingis samuti...
„Kesised olud ei käi muidugi Šveitsi kohta, kus on eeskujuväärivalt hea süsteem, mis tagab noorte arengu,“ täpsustab
Neppi.
Šveitsist on võrsunud arvukalt rahvusvahelise klassiga
mängijaid. Meid ja neid ei maksa kõrvutada. Neppi meelest
on ka Kanepi fenomen Eesti oludes omaette ime, näidates,
et meil võidakse teha head tööd. „Kaia ei ole fenomenaalselt
andekas, kuid väga töökas ja õppimisvõimeline. Perekond ja
toetajad on teinud õige panuse. Veel iseloomulikum on meeste esireketi Jürgen Zoppi näide. Jürgeni kerkimine esisaja
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piirile näitab minu arvates hästi poisi enda kõva töökust ja
Eesti tennise korraldusliku poole tugevust. Alaliidu noorteprojektid on töötanud. Seda ei saa väita, et meil ei osata professionaalselt töötada. On muidugi tõsi, et oleme – nii Kanepi kui Zoppi puhul - treenerite näol kasutanud teiste riikide
oskusteavet. Kuid seegi on oskus,“ arutleb Neppi.
Arvestades Neppile iseloomulikku eestilikku elutervet
skepsist, kõlab see selle mehe suus suure kiitusena.

Andekad ja töökad
Neppi arutleb Eesti ja muu maailma näidete põhjal, missugune on andekuse ja töökuse vahekord tennises. „Toomas
Leius on hea näide. Väga andekas, kuid sealsamas ka väga
töökas. Toomas oleks jõudnud tippu mistahes sportmängus,
mille ta oleks valinud. Leiuse antitees oleks Arvi Lass, nimi,
keda teavad üksikud. Kuigi ta oli silmapaistvalt suurte eeldustega, ei saanud temast suurt mängijat.
Jaak Parmas ja mitmed teised polnud kõige usinamad harjutajad, seda küll erinevatel põhjustel. Juhtus veidratki. Ellu Puudist, kes hiljem võitis Liidu esimängijat Anna Dmitrijevat, praagiti väheste eelduste põhjal välja, sama lugu juh-

tus minu mäletamist mööda Liidu esikümnesse jõudnud
Hindrek Sepaga. Davise karikameeskonna liige Alti Vahkal
oli kahtlemata eeldustega, tugeva ja suure lihasega. Paraku
oli ta lihas jäik, mis pole hea. Samuti võinuks Vahkal usinam
olla.
Maret Ani oli andekas, kuid Itaalia tennisekoolkond, millega ta pikka aega kokku puutus, polnud just sobivaim.
Tennises ei või mängijate nooremas eas kunagi öelda, kellest tuleb või kellest ei tule eliitmängijat. Ässad on võimelised oma vigu kõrvaldades arenguhüppeid tegema. Eesti
huviline mäletab, et kuidas Eesti naiskond mängis end mõni
aasta tagasi Federation Cupis võiduga Valgevene üle Maailmaliigasse. Kanepi alistas suurema vaevata tänase maailma
esimängija Viktoria Azarenka, kes ei osanud eeskätt lüüa.
Nüüd oskab ja tulemused on näha!
Meeste esireketi Novak Djokovici mängus on silmapaistev
element servitõrje, mida ta valdab nagu omal ajal Jimmy
Connors konkurentidest paremini. Serblase tõusule aitas
kaasa servi paremaks muutumine, võimalik et ka näiteks
dieet, millest palju kõneldakse. Dieedist võib kasu olla küll,
teaduslikku toitumist propageeris eriti Martina Navratilova,
kuid sellest pidas väga lugu ka Ivan Lendl.
Mängija suhtumine treeninguisse võib periooditi muutuda.
Võsand oli suhtumise poolest absoluutselt korralik, Tallinna
tulles ja ühikasse elama asudes kadus tal vahepeal ots käest.
Siis ta kaebas õhtuti, et ta ei saa hommikul trenni tulla; teinekord väitis jälle, et jooksutrennis kimbutavad teda koerad.
Tegelikult passis ta puu taga, lootes, et treener ei näe.
Võsandi füüsiline areng takerdus vahepeal. Asi paranes
otsustavalt, kui Võsand tõusis Liidu koondisse. Ta mõistis,
et tennisega võib tagada endale heaolu. Tema suhtumine
muutus lühikese aja jooksul: Võsand hakkas äkki peale trenni iseseisvalt ja sunnita jooksmas käima. Olin ülimalt imestunud!“ meenutab Neppi.

Kuumad ja kuldsed

Eluloolist
Harri Neppi
Sündinud: 22. august 1944
Haridus: Tallinna 2. keskkool, TPI jäi lõpetamata
Saavutused: medaleid Eesti meistrivõistlustelt, NSV Liidu
üliõpilasmeistrivõistlustelt
Töö: aastast 1969 treener Kalevis, TSIK-is ja Audenteses,
1989-1994 peatreener Helsingi klubis HVS. Oli 11 aastat
Davise karikameeskonna treener-kapten.
Õpilasi: Andres Võsand, Teet Rätsep, Mart Peterson,
Hannes Raschinski, Kaja Kõnd, Anne Kalle.
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Nii nagu mängijad, nõnda võivad erineda ka perioodid,
mida selle või teise riigi tennis läbi elab. Eesti tennises peetakse kuldseiks kuuekümnendad aastaid, kui saavutati Liidu
ulatuses kaalukaid võite. Kui Leius murdis tee maailma.
Mis haaras tollal tennise tõusulainesse? „Viiekümnendail
oli tehtud kõva eeltöö. Ja tippspordis toob edu kaasa uue edu.
Kui tulemused ilmnesid, oli see sissejuhatus uuele tulemusele. Kõrged on kohad näiteks rahvaste spartakiaadidel, neid
oskasid spordihuvilised hinnata. Meedia hakkas tennisest
märksa rohkem rääkima. Õigupoolest tehti seda juba Leiuse
võidust Wimbledoni noorteturniiril alates. Üksainus mees,
Guido Taft, tegi tennise propageerimisel Spordilehes ja Kehakultuuris palju ära,“ arutleb Neppi ja toob iseloomuliku
võrdluse.
„Kõlab uskumatuna, et missugust motivatsiooni pakkus
mängijatele üksainus Eesti – Soome maavõistlus. Üle aasta
toimuva Soome-sõidu nimel oldi valmis kõvasti harjutama.
Välisturniire said kuuekümnendail üksikud tipud, ja sedagi
näpuotsaga. Ülejäänud Eesti paremikule oli maavõistlus
soomlastega see präänik. Kas mäletame, mis juhtus, kui
kuuekümendate lõpus maavõistlused Soomega lõpetati? Vanem põlvkond, Jaak Parmas, Eerik Kedars, Rein Lüüs ja
Heldur Hiop, aga ka neist noorem Ants Juhvelt loobusid
tipptennisest. Tagasilööki kogeti veel mitmel alal, kus soomlastega võistleldi,“ analüüsib Neppi.
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Foto 1986. aastast: Harri Neppi koos
Andres Võsandiga, kelle läbimurre
oli siis just algamas.

Kuumadel kuuekümnendatel jäeti
eduuimas tähelepanuta tagala. Kunagises kuue linna turniirid teiste tennisekeskuste noortele kahanesid nelja linna turniirideks. Tennisekaardilt kadusid Võru,
Haapsalu, Kuressaare... „Tennis muutus
äärmiselt Tallinna-keskseks. Kalevi halli valmimisega paranesid pealinnas talvised treeninguolud, mujal Eestis neid
õieti polnudki. Ei saaks öelda, et nn provintsitennise allakäiku ei märgatud. Aga
mida seal teha oligi, tennisejuhid ei saanud ju Tartus või Pärnus halle ehitada?“
Neppi ei arva, et Eesti tennis nii väga
nutune oleks. „Meil pole viite tuhandetki
mängijat. Ainuüksi Mehhikos on miljon!
Ja kahe riigi edukust võib peaaegu võrrelda. Me ei arva ju, et malesse tuleb
kohe-kohe uus Keres. Eestist tuleb aegajalt ikka mõni hea mängija. Võime tahta uut Kerest või Leiust, aga ei saa. Praegu on see pluss, et laiem ring mängijaid,
noori sealhulgas, pääseb välja mängima.
Paarkümmend aastat tagasi, kui taastasime oma koha Davise ja Föderatsiooni
karikasarjas, ei saanud ka riigi tippmängijad välja. Raha polnud... Terve põlvkonna unistused nurjusid.“

www.princetennis.ee

Pakume häid tingimusi koostööks
tennisistidele ja tennisetreeneritele
TENNIS 2/2012
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Zopp: „Meie koht ongi
praegu teises liigas!“
Poola üritab jõuda tagasi esiliigasse, alla jäänud Eesti
mängib ka järgmisel aastal aste allpool.

E

Tekst: Jaan Jürine

esti tennisemeeskond kaotas Davise karikasarja Euro-Aafrika
tsooni teises liigas Poolale 1:4.
Kodus Inowroclawis peetud matši võitja jätkab teed oma tsooni võidu suunas,
mis annaks Poolale taas koha esiliigas.
Mullu kukkus Poola sealt välja, sest ei
saanud kokku parimat koosseisu.
Eesti vastu olid meeskonnas juhtivad
jõud, kahe esimese päevaga tehti asi
klaariks ning seisult 3:0 võisid poolakad
oma esireketile Lukasz Kubotile (ATP
50.) viimasel päeval puhkust anda.
Poola sai avamatšis 1:0 ette, kui Kubot
alistas maailma 511. reketi Vladimir
Ivanovi 6:3, 6:2, 6:2. Teises mängus jäi
meie liider Jürgen Zopp (ATP 125.) neljas setis (6:7, 6:7, 6:3, 1:6) alla Jerzy
Janowiczile (201.).
„Minu kaotus matši saatuse ilmselt
otsustaski. Poola läks 2:0 ette ja laupäevases paarismängus olnuks meil maailma ühe tipp-paari vastu raske edule
loota,“ arvas Zopp. „Olen Janowicziga
treeninguil mitu korda kokku puutunud.
Kahemeetrisel poisil on võimas serv,
mida ta ei jätnud seekordki näitamata:
kahe esimese seti kiires lõpus põrutas

Foto: Viktor Burkivski

ta pea kõik esimesed servid sisse. Ma
ei mänginud halvasti, ent Janowicz oli
seekord parem,“ kommenteeris Zopp.
Eesti esireket taastus matšiks Poolaga jalavigastusest päris viimaseks minutiks. „Ei, jala nahka ei saa ma midagi
ajada. Jalg lubas mängida küll,“ tunnistas Zopp.
Ivanovi kaotust Kubotile pidas Eesti
meeskonna kapten ja treener Peeter
Lamp paratamatuks. „Pole vaja nüanssidesse lahkuda. Maailma viiekümnes
on viiesajandast parem ja see paistis
väljakul ka silma,“ tõdes Lamp.

Poola paar
eksamineeris
Zopp ja Mait Künnap pole Davise karikasarja paarismängus varem selliste
ässadega kokku puutunud, kui ATP paarismänguedetabeli viies paar Mariusz
Fyrstenberg ja Marcin Matkowski. Eesti paar kaotas 6:7, 5:7, 4:6, kuid andis
oma eksami edukalt.
„Poiste enda hinnangul oli see paremaid paarismänge, mis nad koos mängides näidanud,“ selgitas Lamp.
Mõtlik Jürgen Zopp.

„Mängisime korralikult, kuid oleks
ikka võinud ühe seti kätte saada. Poolakad olid igas elemendis vähe paremad,
sealt see võit tuli. Mina olen üksikmängija, Mait suuremalt jaolt treener, poolakad mängivad päev päeva kõrval ainult paarismängu ning tunnetavad teineteist peensusteni. Pole imestada, et
nad võitsid,“ analüüsis Zopp.
Paarismänguga said poolakad kolmanda võidu kätte, kahel viimasel üksikmängul polnud enam kaalu. Poola
pani Zopi vastu Fyrstenbergi ning Eesti sai silma pähe. Janowiczi võit Jaak
Põldma üle seadis lõppseisuks 4:1.
Nii treener Lamp kui esimängija Zopp
leidis, et tulemus oli enam-vähem ootuspärane. „Mul pole mängijaile etteheiteid,“ resümeeris Lamp. Zopp usub,
et esiliigasse jõudmiseks peaks Eestil
olema välja panna kaks mängijat ATP
200 parema seast. „Ja ka siis oleks parem, kui üks neist oleks esisajas. Seni
on tsooni teine liiga meie õige koht nagu
Poola peaks olema esiliigas.“
Ajalugu kinnitab jõudude vahekorda.
Poola oli Eesti esimene vastane Davise
karikasarjas – 1934. aastal kaotati Varssavis 0:5. Äsjane oli Eesti viies matš
Poolaga ja viies kaotus. Kui Eestit kiita
tahame, siis mäletame, et veel mõni
aasta tagasi pendeldas meeskond teise
ja kolmanda liiga vahel. Viimastel aastatel oleme II liigas stabiilselt püsinud.

Davise karikasari
Euro-Aafrika tsooni teine liiga
Poola – Eesti 4:1
Lukasz Kubot – Vladimir Ivanov 6:3,
6:2, 6:2, Jerzy Janowicz – Jürgen
Zopp 7:6, 7:6, 3:6, 6:1, Mariusz
Fyrstenberg/Marcin Matkowski
– Zopp/Mait Künnap 7:6, 7:5,
6:4, Fyrstenberg - Zopp 3:6, 6:7,
Janowicz – Jaak Põldma 6:0, 7:6.
Teised selle grupi matšid:
Ukraina – Küpros 5:0, Ungari –
Läti 2:3, Valgevene – Bosnia ja
Hertsegoviina 4:1.
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Kontaveit rõõmustas
taas kodupublikut
16-aastane Anett Kontaveit alustas tänavust hooaega sama hooga nagu eelmise
lõpetas, võites kodupubliku ees teist aastat järjest SEB Tallink Openi.

K

Tekst: Maarja Värv, Postimees

arjääri neljas võit täiskasvanute
10 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITFi turniiril tuli üsna
veenvalt. Turniiri ainsa seti loovutas
Kontaveit veerandfinaalis, kui alistas
6:3, 2:6, 6:4 Šveitsi esindaja Viktorija
Golubici. Finaalis alistas Eesti tulevikulootus 7:5, 6:4 turniiril kõrgeimat
paigutust omanud poolatari Katarzyna
Piteri.
Mullu jaanuarist Märten Tamla käe
all treeniv Kontaveit tunnistas pärast
võitu ajakirjanikele, et eelmise aasta
SEB Tallink Openi võit oli tänavusest
pisut magusam. „See oli ikkagi elu esimene võit,“ põhjendas ta. „Samas on
väga hea tunda, et areng on läinud paremuse poole.“
Finaalis näitas Kontaveit taas oma
tugevust pingeolukordades, tulles mõlemas setis välja seisus, kus mänguohjad tundusid pigem olevat Piteri käes.
„Finaalmäng oli Anetti poolt selle turniiri parim,“ hindas Tamla. „Oma osa
mängis muidugi ka see, et vastane oli
kõige kõvem – eks endalgi on lihtsam
tugeva vastasega hästi mängida.“
Edetabelikoha põhjal oli kindlasti soosik turniiri ajal 363. kohal paiknenud
Piter, Kontaveit oli tol ajal maailma edetabelis alles 652. Enesekindel Kontaveit
aga tunnistas, et lootis mullust võitu
kaitsta. „Natuke mõtlesin enne turniiri
küll, et peaksin olema favoriit,“ tunnistas ta naerdes. „Aga ma ei tea, kas olen
sellest tasemest juba üle või mitte. Ei
ütleks, et esikoha just rutiinselt sain.“
Samas oli enesekindluseks põhjust

Kontaveidi tee
võiduni
1. ring: Kontaveit – Lisanne van Riet
(Holland, 5) 6:1, 6:1
2. ring: Kontaveit – Jaimy-Gayle van
de Wal (Holland) 6:2, 6:0
Veerandfinaal: Kontaveit – Viktorija
Golubic (Šveits) 6:3, 2:6, 6:4
Poolfinaal: Kontaveit – Eva Wacanno
(Holland) 6:3, 6:4
Finaal: Kontaveit – Katarzyna Piter
(Poola, 1) 7:5, 6:4
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küllaga, sest vahetult
enne Tallinna turniiri
näitas Kontaveit suurepärast vormi Föderatsiooni karikasarjas
– nooruke eestlanna
pidi küll tunnistama tol
hetkel maailma 50. reketi Tsvetana Pironkova paremust, ent seejärel alistas edetabelis
48. real paiknenud Tamira Paszeki ning 154.
positsioonil asunud Bibiana Schaafsi.
„Anett läheb igas asjas aina tugevamaks –
nii füüsiselt kui ka vaimult,“ rõõmustas Tamla, kelle sõnul pööratakse hetkel füüsise
treenimisele üpris palju tähelepanu. „Loomulikult ei seisne see
ainult kangitõstmises,
aga füüsilise poole
trenne on meil praegu
võrdses mahus tennisetreeningutega.“
Kontaveit tõestas
Tallinnas, et tegelikult
on tema tase edetabelikohast märksa tugevam, paraku võib
ta aga juuniorina osaleda aastas vaid 12
naisteturniiril.
Kuu aeg pärast võitu Tallinnas tegi
Kontaveit debüüdi WTA turniiril, osaledes 220 000 dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel Kopenhaagenis, kus
ta jõudis põhiturniiri lävele, kuid pidi
kvalifikatsiooni otsustavas ringis pärast
avaseti võitmist tunnistama siiski
18-aastase sakslanna, tol hetkel edetabelis 185. kohal paiknenud sakslanna
Annika Becki paremust.
Kvalifikatsiooni esimestes ringides
sai Kontaveit siiski kaks head võitu –
esmalt alistas ta 6:4, 6:1 23-aastase slovakitari Lenka Wienerova (WTA 260.)
ning seejärel 6:1, 6:7 (6), 6:2 Prantsusmaad esindava Kristina Mladenovici.

SEB Tallink Open finalistid.
Nägudestki on näha, et võitja
(Anett Kontaveit) seisab vasakul.

„See turniir oli väga hea kogemus,
jäin kahtlemata rahule,“ lausus Kontaveit, kellele valmistas enim rõõmu Mladenovici alistamine. „Olin võib-olla
isegi natuke üllatunud, et kvalifikatsiooni finaali jõudsin. Kindlasti pole ma
pettunud ja midagi kripeldama ei jäänud. Läksin Kopenhaagenisse lihtsalt
häid mänge saama, mõtlesin, et annan
endast kõik ja eks siis paistab, mis saab.
Ma ei osanud endale isegi mingeid
ootusi seada.“
Lähiaja suurimad jõuproovid on
Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste
ning Wimbledoni noorteturniirid.
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Eesti tennis astub
suvehooaega edulainel
Veidi enne ajakirja ilmumist asendus Eestis tennise talvehooaeg suvehooajaga,
ent Lõuna-Euroopas algas see juba varem ning tõi ka meile ühe suure võidu,
kui Kaia Kanepi sai esikoha Estorili turniiril.

E

Tekst: Allar Hint, Eesti Tennise Liidu peasekretär

storilis nägime eelkõige Kaia
vaimujõudu ja taktikalisi oskusi.
Ei olnud tal see lihtne turniir,
sest õlavigastusest tingitud paus mõjus
endiselt ning kindlasti lisas pinget treener Silver Karjuse lahkumine tiimist.
Kaia ei võitnud nii head mängu näidates kui talvel Brisbane'is, ent seda suurem oli tema võidujanu. Ning suure
meistri tunnus on kindlasti ka see, kui
võidetakse mitte oma parimat tennist
mängides.
Aprillis pidas Eesti meeskond Davise
karikavõistluste matši Poolaga. Vastu
tuli võtta kaotus, ent kindel püsimine
II liigas tähendab meie meeste tennise
kasvavat jõudu. Esireket Jürgen Zopp
on jõudnud esisaja künnisele – see oleks
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saavutus, mida viimati nägime rohkem
kui paarkümmend aastat tagasi, mil nii
kõrgel paiknes Andres Võsand.
Samavõrra tähtis kui Eesti tennise
tippsaavutused on ka püramiidi keskmised ja alumised osad. Üha rohkem
jõudu koguvad harrastusliigad ning loodame, et suvehooaja turniiridest võtab
osa rohkem noori mängijaid kui mullu.
Kuigi ajaloost võime meenutada, et
„kuldsetel kuuekümnendatel“ oli Eestil
lai kanepind ja kõrge tase nii täiskasvanute kui ka noorte seas, on ajad siiski
muutunud. Praegu mängitakse tennist
nii paljudes suurtes ja meist rikkamates
riikides, et saavutus on juba seegi, kui
eestlased vähemalt ühe mängijaga paremikus esindatud.

Ja ometi: nii see just ongi! Lisaks Kanepile ja Zoppile on meil oma tipptennisist noorte ITF-i edetabelis (Anett
Kontaveit) ja Tennis Europe edetabelis
(Kenneth Raisma). Peaaegu iga nädal
jõuab mõni meie noormängija kuskil
Euroopas kui just mitte võiduni, siis
vähemalt poolfinaali või finaali. Ning ei
saa unustamata jätta ka Eesti üliõpilastennisistide edu USA-s, kus vahepeal
lausa kolm nädalat järjest valiti keegi
neist nädala mängijaks.
Lõpetuseks soovin kõigile tennisistidele, nii tippmängijaile, noortele kui ka
harrastajaile jõudu suvehooajaks ja aktiivset osalemist paljudel turniiridel!
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Eesti Tennise Liit sõlmis
lepingu Babolat'ga
Äsja kirjutas Eesti Tennise Liit alla lepingule tennisevarustuse firma Babolat'ga,
mis tähendab, et 2012. aastal mängitakse kõik alaliidu egiidi alla
kuuluvad turniirid selle firma pallidega.
Tekst: Ajakiri Tennis

L

eping hakkas kehtima juba
1. märtsist, ehkki allkirjad jõudsid
paberile mai keskel peetud juhatuse koosolekul.
Tegemist on kahe erineva palliga:
Eesti meistrivõistlused mängitakse Babolat Roland Garros Clay Court pallidega, nii-öelda tavalised turniirid (noorte ja täiskasvanute GP) Babolat Roland
Garros All Court pallidega. „Arvan, et
Babolat on palli viimastel aastatel väga
palju edasi arendanud,“ ütles ETL-i
peasekretär Allar Hint. „Suurim märk
edasiminekust on kindlasti, et French
Open mängitakse teist aastat selle palliga.“
Babolat' pall on kvaliteetne, heade
lennuomadustega ja kontrollitav. Siiski
on Clay Court pallidel, mis ongi French
HP soovitab: Windows

®

7 Professional.

Fotod: Babolat

Openi ametlik pall, just spetsiaalselt
liivaväljakutele sobivad omadused.
Hindi sõnul tuleb Clay Court pallide
juures välja, et mida tugevam mängija,
seda edukamalt ta selle palliga hakkama saab, seega sobib ta paremini ka
Eesti meistrivõistlusteks.
Babolat on pika ajalooga firma, loodud juba 1875. aastal, mil Pierre Babolat valmistas reketitele esimesed naturaalkeeled. Kuni 1994. aastani keskenduski Babolat vaid reketikeelte tootmisele, kuid seejärel läks üle kogu tennisevarustuse valmistamisele. Babolat'
reketite populaarsus kasvab ka iga aastaga, maailma esikümne tennisistidest
mängivad selle firma reketitega Rafael
Nadal, Jo-Wilfried Tsonga, Agnieszka
Radwanska, Samantha Stosur ja Na Li.
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Rolf Bühleri koolitus
toob kasu nii õpilastele
kui ka treeneritele
Juba teist aastat viib Eesti tenniselastele ja nende treeneritele koolitusi läbi Šveitsi
Tenniseakadeemia peatreener Rolf Bühler. Viimati käis ta siin kolm päeva aprilli lõpus.

I

Tekst: Ants Põldoja

gasuguste koolituste puhul kerkib
alati küsimus, et kui suur on selle
kasutegur ning kas välismaalase kutsumine ikka tasub ära? Kuna Bühlerile
tasub palka Tennis Europe, siis on Eesti kanda vaid külalise majutus ja lennupilet. Nii et juba siin on väike võit! „No
kahjust ei saa üldse rääkida, kindlasti
on sellest koolitusest kasu,“ on veendunud treener Aita Põldma, kes koos Märt
Kivirähkiga projekti Eesti-poolselt juhib.
„Meie kinnitame need lapsed, kes
Bühleri koolitusel osalevad. Valime
2000. aastal sündinutest parimad ning
veel lapsi kahest järgmisest aastakäigust. Et nooremate puhul pole tasemest
veel nii head ülevaadet, oleme nende
koosseisu ka mõnevõrra vahetanud,“
selgitas Põldma. Mullu olid Bühleri koolitused enamasti viiepäevased ja tookord eraldi suurematele ja väiksematele lastele. Ühele vanuserühmale kolm
ja teisele kaks päeva ning järgmisel korral vastupidi. Kokku käib ühelt koolitu-
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Fotod: Viktor Burkivski

selt läbi umbes 30 last, korraga kasutatakse nelja väljakut.

Põhilist kasu annab
koolituse järjepidevus
Bühler ei vii Eestis otseselt läbi näidistreeninguid, vaid määrab harjutusi,
seletab need lahti lastele ja treeneritele
ning siis viivad eestlastest juhendajad
tema ideed nii-öelda ellu. „Ise ta treeningu käigus midagi lapsele ümber õpetama ei hakka, vaid ütleb oma tähelepaneku treenerile, kes siis ise otsustab,
kas ja kuidas neid nõuandeid kasutada,“
selgitas Põldma.
Mida uut on aga Bühler kaasa toonud?
Kas pole tegemist järsku harjutustega,
mida Eestis niikuinii treenerid läbi viivad?
„Näiteks õpetas ta liivaväljakul jala
libistamist, mida meil pole treenerid nii
noortele mängijatele õpetanud. See oli
ka näha, et algul ei saanud peaaegu keegi libistamisega õigesti hakkama. Büh-

leri treeningutel pole väljakul korraga
kunagi rohkem kui neli last. Ja mida
tema teeb teisiti, on see, et igal lapsel
on erinev ülesanne. Ühele lööb treener
pallikorvist ette ja laps harjutab näiteks
lõigatud tagakätt. Samal ajal tõstab teine laps kolmandale rabakut.
Eestis ikka enamasti harjutatakse üht
tehnikaelementi korraga. Et nelja erinevat harjutust teha, peavad ka lapsed
olema natuke kõrgemal tasemel. Kuid
Eestis on tihti selles vanuses ka kuus
last korraga väljakul ning siis tuleb paratamatult teistsuguse metoodikaga
leppida,“ pajatas Põldma.
Põldma arvates olid vähemalt Bühleri mullused treeningud rohkem suunatud õpilastele kui treeneritele. „Ta väga
hästi mäletab, mida ta eelmisel korral
mingile lapsele ütles ja soovitas ning
saab järgmisel koolitusel vaadata, kuidas on õpilased edasi läinud. Kõiki Eesti lapsi teab ta nimepidi, ehkki minu
teada käib ta veel kahes riigis samu
koolitusi läbi viimas. Ühekordsena ei
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tööd ringi sättida. Kuid nüüd on olukord
paranenud, tänavu tuli rohkem treenereid kohale,“ vastas Põldma, kes lisas,
et mainimata on koolituse veel üks aspekt: Bühler peab loenguid ka lastevanematele, et nood oskaksid õigel viisil
võsukeste sporti suhtuda ja neid aidata,
mitte ära rikkuda.
Kuigi noorte õpetamisel on levinud
ka teooriad, et pigem tuleb tennisist
enne õpetada lööma ja siis alles mängima, sest 12-aastane võidab matše hoopis
Vasakul: Rolf Bühler tüdrukute
joonejooksu hoolikalt jälgimas.
All: Koolituse Eesti-poolne
koordinaator Aita Põldma ja treener
Tanel Luka aitavad lastele harjutusi
selgitada.

oleks sellisel koolitusel efekti, oluline
on järjepidevus,“ rõhutas Põldma.
Tänavune viimane koolitus oli juba
rohkem suunatud treeneritele. „Selleks
korraks oli kutsutud kohale ka nooremad treenerid, kel veel omi õpilasi koolitusel ei osalenud. Võeti läbi ka tunni
organiseerimise küsimus. Kui laste
trenn saab läbi, istuvad treenerid tavaliselt veel koos Bühleriga pool tunnikest, avaldavad arvamusi ja esitavad
küsimusi,“ rääkis Põldma.
Oma osa on külalise treeningutes ka
üldfüüsilistel harjutustel. „Tema treeningud on kahetunnised ning ei lähe
lastele midagi maksma. Sel juhul on
mõte aega mitte ainult tennisele kulutada. Oleme teinud ka üldfüüsilisi teste,
mille metoodika on Šveitsi akadeemias
välja töötatud ning mille alusel saab
laste arengut mõõta. Ta ise on kõik need
asjad enda juures läbi viinud ning seetõttu kindlasti pädev õpetama. Tegu on
ikka tegev-treeneri, mitte puhtalt koolitajaga,“ kiitis Põldma.

Taktikapõhine õpetus
Kas siiski pole juhtunud, et Eesti treenerid võtavad kogu asja pisut üleolevalt
ja mõtlevad, et mida see välismaalane
ikka meile uut toob?“
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„Nii see kindlasti pole, et üleolevalt,
kuigi eelmisel aastal polnud mõnel koolitusel treenerite osavõtt aktiivne. Paneb tõsiselt imestama, et mõnikord
polnud kohal isegi neid treenereid, kelle lapsed osa võtsid. Kui ta samal ajal
mingit eratundi annab, siis see on küll
lubamatu. Laagrist on ju kindlasti õppida, kas või treeningtöö nägemist uue
nurga alt. Kuid kordan, et see pole tingitud üleolevast suhtumisest, vaid pigem treenerite mugavusest, et ei taheta

teiste omaduste arvelt kui näiteks
16-aastane, siis Bühler peab taktikat
oluliseks. „Algõpetus peaks ikka olema
selline, et läbi mängu saab tehnika selgeks. Ka Bühleri treeninguga käib kaasas taktika. Kui meil oli paarismängu
teema, siis ta löökide juures selgitas,
millises mänguolukorras midagi kasutada. Ei ole nii, et õpid ainult lööke, vaid
ikka koos taktikaga. Kõik tuleb aste-astmelt, ei saa 12-aastasele õpetada kohe
16-aastase tennist,“ leidis Põldma.
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Raudselt ja teraselt

seenioridetennis

Maria Bergenheim harrastusmängijast
maailmameistriks!
Maria Sinisoo oli noorteklassis lihtsalt harrastusmängija. Kui teised Kalevi
tenniseklubi trennikaaslased õppisid TSIK-is ning käisid võistlemas ka välismaal,
siis Maria jaoks oli oluline saada hea haridus ning oma lõbuks ka tennist mängida.
Tekst: Eerika Bekker

H

ariduse olulisust näitab ka fakt,
et Maria on õppinud mitmes erinevas riigis. “Läksin Inglismaale gümnaasiumisse kui olin 16-aastane,
siis Ameerikasse viimasesse klassi, seejärel tulin Eestisse, et siin gümnaasium
lõpetada ja siis läksin Rootsi ülikooli.”
Magistrikraadi sai Maria aga Prantsusmaal ning nüüd töötab ja elab hoopis
Šveitsis.

Rahvusvaheline
inimene
Sama keeruline kui Maria haridustee
on ka tema tennisekarjäär. “Inglismaal
ei mänginud ma üldse, Ameerikas män-
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Fotod: Erakogu

gisin väga vähe ja tegelikult jäi ikka
mitmeaastane paus sisse.” Rootsi jõudes hakkas Maria juba klubi- ja liigatennist mängima ühes klubis Danderydis ning lisaks töötas tenniseturniiridel,
mis tõi mängimise huvi lõplikult tagasi.
Prantsusmaal õppides mängis Maria
harva, kuid sai unustamatu kogemuse
osaliseks. “Sain näha Roland Garrosi
tennisekeskuse köögipoolt, kuna olin
pressikonverentside administraator ja
hiljem nägin kõike ka sponsori poole
pealt, sest töötasin Lacoste'is”. Turniiridel töötamise kogemus oli Marial tegelikult juba ammu. “Noorena tegin
endale ITF-i kohtuniku paberid ja sain
juba 18-aastasena noorteturniiril olla

peakohtunik.” Sel ajal oli Eestis vaid
kaks vastavate paberitega kohtunikku
ning kuna Ants Juhvelt oli muu tööga
hõivatud, sobis peakohtunikuks vaid
Maria.
Kui haridustee sai käidud, sõitis Maria tagasi Rootsi, kust ta suunati hiljem
Šveitsi ning seal resideerub ta tänaseni,
käies Eestis vaid puhkamas ja mängimas.
Šveitsis mängis Maria, siis juba perekonnanimega Bergenheim, klubitennist, kuni sündisid lapsed ja mängimisse tuli paus. “Olles emapuhkusel Eestis,
avastasin, et vanus läheneb seenioride
klassile ja sain sellest motivatsiooni, et
regulaarselt treenima hakata.” Parema
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seenioridetennis
vormi saavutamiseks aitas treener Harri Neppi leida Mariale sparringupartneriks Audentese noormängijaid. Hiljem treenis ta ka Redt Reimali õpilase
Tatjana Vorobjovaga. Kui aga emapuhkus läbi sai, naasis Maria tagasi Šveitsi,
kus jätkas treeninguid väikeklubis
JoTo, mille nimi tuleneb asutajatest Jonas Svenssonist ja Tore Meineckest.

Šveitsis treenimine
annab suurt kasu
Šveitsi kohta oskab Maria rääkida
ainult head. “Tennisetraditsioon on siin
kauaaegne ja enamik inimesi on mingil
hetkel oma elus tennist mänginud. Siin
on palju mängijaid ja klubisid ning üldine tase hea.” Maria arvab, et mängijate hulk kasvab, sest Hingise, Schnyderi ja Federeri edu on kindlasti tõstnud
kohalike huvi tennise vastu.
Põhiline tennisetegevus käib KeskŠveitsis, mis on saksakeelne. Šveitsi
tenniseföderatsioonil on Bienne'is oma
akadeemia, kus mängivad kõige tugevamad noored, kellest parimad saavad
ka stipendiumi. Samas saab veidi nõrgemal tasemel mängija seal ka vanemate raha eest treenida. Maria põhiline
treeningupartner Laura Bao kasvas
omal ajal akadeemias üles koos Federeriga. Laura tase on võrreldav Anett
Kontaveidiga, kuid tuuril ta enam ei
mängi. Lisaks headele treeningtingimustele on Šveitsis ka head treenerid.
Näiteks Steffi Grafi kunagine treener,
šveitslane Heinz Günthardt, õpetab
nüüd Bienne'is.
Maria tenniseaasta on jagatud kaheks. Kõige olulisem eesmärk, mille
nimel ta näeb palju vaeva, on seenioride MM-võistlused. “Selleks ajaks proo-

Eesti meeskond
võistkondlikul
turniiril neljas
Eesti nooremate seenioride meeskond
(Rene Busch, Ivar Troost) sai San
Diego MM-i võistkondlikul turniiril
neljanda koha, eriti kõva matš peeti
tugeva Argentiinaga, keda võideti
napilt. Lisaks Maria Bergenheimi
tulemustele (võit segapaarismängus,
poolfinaal naispaarismängus ja
veerandfinaal üksikmängus), jõudis
idividuaalturniiril veerandfinaali ka
Piret Ilves (N 40) üksikmängus ja
paarismängus koos Soomet esindava
Mari-Liis Parmasega. Rene Busch
(M 40) jõudis üksikmängu
kaheksandikfinaali.
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vin end ikka heasse vormi saada.” Ettevalmistus hõlmab nii tennisetrenne
kui ka füüsilist ettevalmistust ning mõlema osas saab Maria abi oma klubi
treeneritelt. Pärast MM-i toimub aga
langus, sest töö ja pere kõvalt ei saa
aastaringset tõsist treenimist endale
lihtsalt lubada. Puhkeperiood satub suvisele ajale, mil perega käiakse Eestis
ja siin kutsub Neppi Maria alati noortega harjutama.

San Diego MM
õnnestus hiilgavalt
Tänavu San Diegos toimunud seenioride MM-il oli Eesti koondise eesmärk
astuda suurtele riikidele kandadele.
Võistkondlik eesmärk oli jõuda poolfinaali ning sellest jäi õige pisut puudu.
Mäng Hispaania vastu kestis üle kolme
tunni ning otsustav sett kaotati 4:6.
Individuaalses arvestuses
oli Maria eesmärk mängida
hästi üksikmängu põhitabelis.
“Eelnevatel aastatel kaotasin
alati esimeses ringis ja võitsin
siis lohutusturniiri, seekord
tahtsin paremini esineda.”
See Marial ka õnnestus, ta
jõudis üksikmängu veerandfinaali.
“Naiste paar läks aga nii
nagu ta läks”. Nimelt mängis
Maria paarilisega, kellega ta
varem kokku puutunud ei olnud ning jõudis “vaid” poolfinaali. Suurim võit selleaastasel MM-il oli Maria jaoks aga
segapaarismäng, kus tuldi
lausa maailmameistriks. “Seda, et meil hästi läheb, oli loota, aga ei aimanud, kui hästi,”
sõnas Maria, kelle partner segapaarismängus oli 35+ vanuseklassi meeste üksikmängu
võitja, sakslane Thassilo
Haun.
Kokkuvõttes on Maria seeniorikarjäär olnud väga edukas. MM-võistlustelt on kogutud juba kolm medalit: seekord kuld ja pronks ning kaks
aastat tagasi Mehhikos hõbe,
mille ta teenis koos Soomes
elava Mari-Liis Parmasega
naiste paarismängus. Mehhiko oli edukas ka teisel põhjusel. Nimelt leppis Maria juba
seal oma tänavuse segapaarismängupartneriga kokku, et
San Diegos mängitakse koos.

Omamoodi põnev lugu on ka see, et
Maria kaotas üksikmängu veerandfinaali San Diegos peaväljakul. “Kuna
peaväljakul on hoopis teine tunne, siis
vajas seal mängimine harjumist, aga
mul oli see alles esimene mäng ning
kohaneda ei jõudnud.” Teades, et segapaaris tuleb tõenäoliselt uuesti peaväljakule mängima minna, harjutas Maria
eelnevatel päevadel spetsiaalselt, et õige tunnetus kätte saada.
Maria Bergenheim on hea näide sellest, et tulemused noorteklassis ei oma
tihti suurt rolli ja kui noorena edu polnud, siis see ei tähenda, et seeniorina
ilusaid võite ei tule.
Seetõttu kutsubki värske seenioride
maailmameister kõiki Eesti noori seeniore võistlema. “Te olete liiga noored,
et reket nurka visata,” arvab Maria ning
kinnitab, et võistelda on endiselt tore ja
lõbus.
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analüüs

Psühholoogi rollist
ja vajalikkusest
tippspordis Kanepi ja
Karjuse juhtumi taustal
Viimase kolme kuu kõige rohkem kõneainet tekitanud Eesti tennisesündmus
polnud kahjuks mitte mõni võit või muu saavutus, vaid Kaia Kanepi loobumine
treener Silver Karjuse teenetest.
Tekst: Ants Põldoja

Foto: Joosep Martinson/SMP Images

A

lljärgnevas loos ei tule enam „musta pesu pesemist“,
sest ajakirjanduses nämmutati see teema niikuinii
läbi. Ehkki on kostnud ka arvamusi, et väited, mida
esitas Karjus Terevisiooni hommikusaates, olid ainult jäämäe
veepealne osa ning konflikti tegelik põhjus jäi varju.
Karjus põhjustas tormi veeklaasis, kui väitis, et seni hästi
toiminud koostöö lõppemise põhjustasid treeneri lahkarvamused tiimi psühholoogi Mare Porgiga. Õhku jäi rippuma
küsimus: kuidas on see võimalik, et psühholoog „sõi välja“
treeneri? Alljärgnevas loos täpseid vastuseid neile küsimustele ei anta, ent teema „Psühholoogi roll sportlase abistamisel“ saab ehk pisut analüüsitud.

Koostöö treeneriga ja
kommunikatsioon
Spordipsühholoog Aave Hannuse sõnul on tema ameti inimeste roll teatud tiimis nõu andmine erinevate spordipsüh-
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holoogiliste tehnikate osas. Lihtsamalt öeldes õpetab asjatundja sportlasele oskust keskenduda, ülearuseid mõtteid
kõrvale juhtida ja tundeid reguleerida.
Teine ülesanne on probleemide avastamine. „Kui on märgata, et sportlase ja treeneri suhtlemisel on ebakõlasid, tuleb
kõigepealt sellest rääkida treeneriga,“ rõhutas Hannus. „Või
mõnikord jääb silma, et sportlase psüühika teatud olukordades laguneb, võistlustel on märgata pinget, mida tavaolukorras sportlasel ei esine. Võib olla selliseid asju, mida psühholoog märkab, aga treener mitte. Ka siis tuleb treeneriga nõu
pidada.“
Hannuse sõnul on märksõnad koostöö ja kommunikatsioon.
„Kõige hullem, mis võib juhtuda, kui psühholoog tekitab oma
sekkumisega konflikti. Probleemide ilmnemisel ei tohi treenerist mööda minna,“ ütles Hannus, kuid lisas, et antud juhul
ei kommenteeri ta Porgi ja Karjuse vastuolu, vaid töö põhimõtteid.
„Lõpuks on psühholoogi kõigil ettepanekutel ikkagi soovi-
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tuslik iseloom. Võistlustega seotud otsuseid teeb treener, kuid
psühholoogil on omad teadmised, mida tal tuleks võimalusel
edasi anda. See on rohkem nagu hariduslik töö,“ lisas Hannus.
Hannus tõi välja erandi, mille puhul on psühholoogi sekkumine võimalik ja ka vajalik. „Leidub pahameelseid treenereid, kes ei taha millestki kuulda. Kui sellised juhendajad
hakkavad sportlast edu nimel näljutama või näiteks on lapsevanemaid, kes annavad lapsele kaotuse puhul peksa, siis
tuleb otsustavalt sekkuda,“ ütles Hannus.

Toomas Leius: tänapäeva tennisistil
on psühholoogi abi vaja
Eesti omaaegne tipptennisist ja praegune treener Toomas
Leius leiab, et psühholoogi kaasamine Kaia Kanepi tiimi oli
õige. „Minu arust ei saa tänapäeva tennises erialateadlaste
abita enam läbi. Praegu on sportlane avalikkuse ees nagu
peo peal, info jookseb fännideni, kõik saavad mängu internetist punkt-punktilt jälgida ja kommenteerida. Ning seejärel tunnevad ajakirjanikud huvi, esitavad ebamugavaid küsimusi. Vastutus ja võidukohustus paneb sportlasele tohutu
pinge,“ selgitas Leius.
Leius ise omal ajal psühholoogi abi ei kasutanud. „Tean,
et Moskvas oli instituut, kus spordipsühholoogid õppisid.
Juhtus isegi vastupidi: mina abistasin neid, andsin uurimistööde teemasid, et mida võiks tennises jälgida. Olin harjunud
endaga hakkama saama, ka taktikalise plaani koostasin ise.
Tulemused jõudsid aga tol ajal Eesti spordihuvilisteni hiljem
ning ajakirjanikest helistas mulle vaid Guido Taft. Algul olid
meie suhted pingelised, kuid hiljem hakkas ta mind mõistma,“ rääkis Leius oma ajast. „Natuke erinev olukord oli Davis Cupil, mida Moskva hoolikalt jälgis. Kuid meie treener
Andrejev ütles hästi: sina mängi, mina vastutan. Sellega võttis ta kohe pinged maha.“
Leius toetas Hannuse väidet, et koostöö treeneri ja psühholoogi vahel on tähtis. „See on ikka soovituste jagamine,
mitte omaette tegutsemine. Mäletan, et omal ajal ei teadnud
Kanepi esimene treener Tiit Kivistik isegi seda, mida teeb
füüsilise ettevalmistuse treener Ülo Sarapuu. Koostööd polnud ja kohe keeras viltu,“ meenutas Leius.
Samal arvamusel on endine tipptennisist psühholoogi rollist. „Loomulikult on tema tööl soovituslik iseloom. Ütleb
treenerile ette, mis seisundis on sportlane ja kus võivad ilmneda probleemid. Ta peab teadma, kuidas keegi mingis olukorras käitub. Näiteks kunagi oli NSV Liidu koondises Konstantin Pugajev, kes välismaal peetud võistkondlikul turniiril
ei suutnudki mängida. Kui pidi väljakule tulema, istus tualetis ja närvitses,“ tõi Leius näite.

Psühholoogi ja sportlase
sõbrasuhet ei tohiks tekkida
Karjuse üks väide Terevisiooni saates seisnes selles, et
tavapsühholoogi kasutamine sportlase abistamisel oli viga.
Hannus kinnitab, et rahvusvahelised kutsestandardid nõuavad spordipsühholoogilt ulatuslikke teadmisi spordist. Spordipsühholoogi töö erineb tavapärasest kliinilise psühholoogi
tööst samavõrd kui spordiarsti töö perearsti tööst. „Näiteks
on olemas ka militaarpsühholoogia, kus vaja spetsiifilisi teadmisi,“ sõnas Hannus.
Hannuse sõnul ei pea ta olema kursis spordi kõigi nüans-
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sidega, ent kindlasti olemusega. „Näiteks teada põhilisi protsesse, mis võib juhtuda, kui sportlane keskendub kas võidule või sooritusele. Töö käigus peab õppima spordiala spetsiifikat, tuleb reisida koos sportlastega, et neid võistlusolukordades näha. Spordipsühholoog viibib koos kliendiga palju
reaalsetes situatsioonides. Kui aga treeningulaagrite ajal
käiakse koos ekskursioonil, siis võib see professionaalse suhte sassi lüüa. Ent topeltsuhet sportlase ja psühholoogi vahel
ei tohi olla, et oled samal ajal tema sõber. Treeneriga on
teine lugu, tema võib olla ka sportlase elukaaslane,“ selgitas
Hannus.
Kas tennis on üks närvilisemaid spordialasid, kus eriliselt
vaja vaimset abi?
Hannuse sõnul pole alal ja alal vahet, kui tegu TIPPSPORDIGA. „Tipptasemel on pinge alati suur ja tänapäeval on
sooritus igal alal aetud keeruliseks. Erinevusi muidugi leidub, näiteks tennise omapära on selles, et aeg ei saa otsa.
Mängitakse nii kaua, kuni keegi võidab. Mõned nüansid nõuavad aladele erinevat lähenemist,“ sõnas Hannus.
Ka Leiuse arvates pole see õige, et tennisistile paneb suurema pinge peale väljakul üksi olemine ja vastase mängu
lahtimõtestamine. „Mängija on väljakul kaks tundi, aga ülejäänud ajal peab suhtlema tiimi liikmete või ajakirjanikega.
See võib talle olla palju pingelisem kui mäng ise,“ sõnas
Leius.

Spordipsühholoogia
neli valdkonda
Hannuse sõnul on neli valdkonda, milles sportlasel läheb
karjääri jooksul psühholoogi abi vaja. „Kõigepealt terve
psüühikaga sportlastele teatud tehnikate ja oskuste õpetamine. Et valmistada neid paremini ette võistlusteks,“ ütles
Hannus. „Teine valdkond on kõrgel tasemel tippsport, kus
näiteks seisak arengus, mille tihti põhjustavad spordivälised
asjaolud, tekitab pinge. Olen siiski nõus, et iga tippsportlane
võib tekkivaid raskusi ka omal jõul lahendada.“
Ent Hannuse sõnul on normaalne, kui psühholoog oma
teadmistega abistab ka neid, kes suudaksid üleelamistega
ise toime tulla: „Psühholoogi abi ei saa teha asja hullemaks.
Kui olin veel noor ja roheline, siis kartsin, et järsku teen
midagi valesti. Sõitsin ühe koondisega tippvõistlusele ja peatreener rahustas kohe mu maha: sa ei saa midagi ära rikkuda, kui rakendad teadmisi ja põhjendatud metoodikat.“
Psühholoogi jõulisemat sekkumist nõuab kolmas valdkond:
sportlase psüühikahäired. „Need on olukorrad, kus sportlane muutub vägivaldseks, kuritarvitab alkoholi või tekivad
söömishäired, samuti hasartmängude küüsi sattumine. Need
olukorrad vajavad kliinilise psühholoogi või psühhoterapeudi ettevalmistusega spordipsühholoogi kiiret sekkumist.“
Ning neljas valdkond: sportlast tuleb ette valmistada karjääri lõpetamiseks. „See on valus teema, eriti, kui vigastus
päevapealt sportlasteele punkti paneb. Tihti ei tule sportlased toime reaktsiooniga juhtunule. Karjääri lõpp on omamoodi katsumus,“ ütles Hannus.
Ja nii tuleme lõpus loo alguse juurde tagasi: nimelt süüdistas Karjus psühholoog Mare Porki esmajoones selles, et
ta liiga vara hakkas Kanepile karjääri lõpetamise mõtteid
pähe panema. Ometi on tegemist spordipsühholoogias vajaliku teemaga ning ka Leius nõustub, et ettevalmistus spordiväliseks eluks on aegsasti vajalik.
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Pia Pajus:
hetkel unistan
Eesti meistritiitlist
Pia Pajus valis tennise lemmikala televiisori vahendusel. Valik tundus olevat õige –
tänaseks on neiu jõudnud omavanuste seas parimate hulka.
Tekst: Gerli Ramler

Fotod: Viktor Burkivski

„T

ennise avastasin enda jaoks 6-aastaselt. Vanemad tahtsid, et
ma teeksin sporti, isa näitas mulle telerist erinevaid spordialasid ning millegipärast ütlesin just tennise juures, et seda tahaksin teha. Järgmistel päevadel viidi mind juba tennisetrenni ja mulle
meeldis. Nii hakkasingi tennist mängima,“ meenutab Pia.
13-aastase Pia sõnul võlub teda tennise juures kõik terviklikult. „See
on ilus mäng ja seda on endal väga mõnus mängida,“ tunnistab ta. „Trenni teen iga päev, välja arvatud nädalavahetused. Siis on aga tihti võistlused.“
Eesmärkidest rääkides ütleb Pia, et kunagi väiksena oli tal unistus
võita Wimbledon, praegusel hetkel sooviks ta aga võita Eesti meistrivõistlused. „Olen jäänud teiseks ja kolmandaks, ent kahjuks võitnud veel
pole. Ma arvan, et see on reaalne eesmärk ja näen praegu selle kallal
vaeva.“
Nagu võib arvata, tennise kõrvalt Pial eriti muude hobide jaoks aega
ei jää. Vabal ajal meeldib talle lihtsalt puhata, muusikat kuulata, poodides
käia, sõpradega suhelda, süüa teha, puhata, õues jalutada ja oma koeraga tegeleda – tüdruk on suur looduse- ja loomaarmastaja. Lisaks on Pia
väga hea õpilane, kel on enamasti kõik viied. Oma lemmikaineks peab ta
ajalugu.
„Minu nappi vaba aega täidab 5-aastane isane must labradori retriiver
Figo, kes on mulle väga kallis. Kui vahetevahel on olnud halb päev või
kohe väga halb päev, siis on tore temaga olla – tunnen, et ta on alati minu
poolt ja ta mõistab mind,“ naeratab Pia oma koerast rääkides. „Ega tennis ei võimalda hetkel väga midagi muud teha, aga pisut teen kergejõustikku. Kui ma kunagi enam tennist nii palju ei mängi, olen mõelnud paljudele hobidele, mida hea meelega harrastaksin.“
Pia tänab südamest oma oma perekonda ja sõpru, kes iga päeva lõpuks
on talle alati toeks olnud. Ja treenereid Roland Kiili, Sven Andresood ja
Oskar Saarnet, EKSM-i treenereid Aita Põldmad ja Ülle Milki ning sponsor Yonexit.

Treener Roland Kiili kommentaar:
"Pia juures oli paari aastaga näha, et eeldused heal tasemel tennist mängida on
tal olemas. Tugev füüsiline põhi ja korralik tehniline baas tagasid kiire edu. Kui
nägin Piat võistlemas Türgis koos Eesti U12 koondisega, oli selge, et sarnase
ründava stiiliga võib ta tulevikus laineid lüüa. Tol hetkel olid eelkõige Vene
tüdrukud juba meist sammu võrra ees ning domineerisid Euroopas sarnase
ründava stiiliga.
Kuni 11-aastaseks saamiseni oli Pial probleeme koordinatsiooniga, näiteks servil
palliviskega - põhjus eelkõige tüdruku pikk kasv. Kuid selle tehnilise elemendiga
on hetkel olukord oluliselt parem.
2011. aastal treenis Pia Oskar Saarne käe all, nuüüd oleme koostööd temaga
R-Team tennisehallis jätkanud aastaks. Pärast aastast vahepausi on Piaga
koostöö paranenud, seda näitab ka kindel tõus Euroopa edetabelis
Pial on väga tugev perekondlik toetus ning vabal ajal meeldib talle sarnaselt
treenerile raamatuid lugeda, kinos käia ja aeg-ajalt malet mängida. Loodan, et
Pia saavutab tasakaalu kooli ja tennisetreeningute vahel ning kindlasti jätkab
tennisega ka tulevikus, sest selliseid mängijaid tuleb Eestis tikutulega taga ajada."
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Pia Pajusi parimad
saavutused:
Eesti meistrivõistlused T-10 - 2. koht
Eesti meistrivõistlused T-12 - 3. koht
Eesti meistrivõistlused TP-12 - 3. ja
2. koht
Eesti meistrivõistlused SP-14 2. koht
Tennis Europe T-12 Plavnieki Open
poolfinaal
Tennis Europe T-14 Kaleva Open ja
Pajulahti Cup veerandfinaal
Tennis Europe TP-16 Falkonet Cup ja
Kaleva Open 3. koht poolfinaal
Noorte karikavõistlused T-12 ja T-14
1. koht
Mitmeid Eesti GP-etappide võite
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tulevikutegija

Kristjan Tamm: „Arvan, et
noored peaksid tegelema
võrdselt nii vaimse kui
füüsilisega, sest füüsiline
vorm annab ka vaimse
kindluse ja tasakaalu.”
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Kristjan Tamm: tahan
jõuda maailma tippu
Esimene iseloomustav sõna, mis noortennisist Kristjan Tammega (13) vesteldes pähe
kargab, on „kiire”. Kiirelt liigub nimelt tema mõte, sest küsimustele vastates ei võta
noormees sekundikski mõtlemisaega.
Tekst: Lauri Birkan

S

eevastu palliplatsil pole kiire ja
spontaanne reageerimine Kristjanile alati kasu toonud.
„Viimasel ajal olen suhteliselt halvasti käitunud, olen reketit visanud,” tunnistab noormees ausalt. „Aga nüüd olen
hakanud selle kallal kõvasti psühholoogilist tööd tegema – püüan trennis mitte kordagi piuksu teha, samas kui teised
provotseerivad. Arvan, et kui ei lähe
trennis närvi, ei lähe ka võistlustel.”
Kristjan selgitab, et pole kunagi vaimselt murdunud tasavägise mängu tõttu.
Närvi ajavad teda pigem lihtvead. Eeskujudki on noormees valinud oma nõrkustest lähtuvalt: „Fännan Roger Federeri, sest tal on head löögid ja ta on
nagu vana rahu ise – käitub korralikult.
Novak Djokovic meeldib ka – mängib
mõttega ja lihtvigu eriti ei tee.”
Häälekalt kaasa elav publik Kristjanit
ei häiri, isegi oma pere liikmed mitte
– pigem saab ta neilt moraalset tuge.
„Arvan, et minu tugevaim külg on tagajoonemäng. Harjutada võiksin rohkem lõikeid ja võrgumängu. Joosta tahan, aga ise ei roni võrku,” räägib ta.
Kristjan möönab, et võrgust saadud
punkt on efektsem, kuid riskantsem.
Lühikesele kasvule viidates peab
noormees end pigem mängu- kui servimeheks. „Loodan, et kunagi olen 190cm
pikk, kuid samas jaksan hästi ega väsi
mängu lõpus.”

13aastaselt
iseseisvaks
Tennisega tegi Tartust pärit Kristjan
tutvust juba 4,5-aastaselt ning toonased
valikud mõjutavad tema elu tänini.
„Ema tahtis, et läheksin kuhugi trenni, aga onu Andres (Andres Kuhi, Kristjani esimene treener – toim) ütles, et
kui tahad trenni tulla, võta lasteaiast
mõni sõber ka kaasa. Võtsin Kennethi
(Kenneth Raisma – hetkel U14 Euroopa
parim),” muigab Kristjan, lisades, et
seda otsust ta siiski ei kahetse.
„Algul mina nii korralikult trenni ei
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Foto: Viktor Burkivski

teinud, tema hakkas kohe iga päev käima. Mäletan, et kui ta tahtis minuga
koos maale tulla, siis ei lubatud,” meenutab Kristjan, kes ise esimesse klassi
minnes regulaarselt treenima hakkas.
„Tegin algul iga päev, vahel kaks korda
päevas – suvel rohkem, talvel veidi vähem.” Ja nii tänini. Kaks korda nädalas
teeb ta üldkehalist ettevalmistust.

Sulgpalli ja muusika
jaoks enam aega ei jää
Kristjan ei eita, et säärane elutempo
väsitab vahel – vaja kooliski käia. Kuid
õppetöö võlgnevused saab ta alati õigeaegselt likvideeritud.
„Õpetajad arvestavad sellega, et ma
puudun ning suhtuvad mõistlikult. Elavad kaasa kah ja õnnitlevad, kui hästi
läheb,” räägib esimest aastat Audentese Erakoolis õppiv Kristjan. Varem käis
ta Ülenurme Gümnaasiumis.
„Natuke kurb oli Ülenurmest ära tulla küll, aga siin on treeningtingimused
ikka palju paremad kui Tartus,” tunnistab Kristjan ja lisab, et Tartusse jäid ka
tema vanemad, täpselt nagu Raismalgi.
Mõlemad noormehed elavad Audentese
ühikas, koolikompleksis käiakse kolm
korda päevas tasuta söömas. Trennidki
toimuvad elupaigast vaid mõnesajameetri kaugusel.
„Audentesega olen väga rahul, mulle
siin meeldib,” sõnab Kristjan, kelle lemmikaine on matemaatika. Seevastu peab
kunagi viis aastat muusikakoolis trompetit õppinud noormees kooli muusikaõpetust igavaks. „Sest ma olen kõik
need teemad juba ammu ära õppinud,”
põhjendab ta. „Üldse ei meeldi vene
keel – tean, et seda on vaja, aga grammatika on raske.”
Muusika jaoks Kristjanil enam aega
ei jää, ent musikaalsus tulevat talle
mängus kasuks - koordinatsiooni mõttes. „Nüüd tahan tegeleda ainult tennisega – ise valisin, isegi sulgpallist loobusin,” sõnab Kristjan, kes tulnud sulgpallis Eesti noortemeistriks.

Kristjani graafik on sedavõrd tihe, et
peale tennise jääb tal aega vaid õppimiseks. „Arvan, et see on hea, sest muidu
istuksin vist teiste kombel internetis,”
sõnab noortennisist. „Arvan, et noored
peaksid tegelema võrdselt nii vaimse
kui füüsilisega, sest füüsiline vorm annab ka vaimse kindluse ja tasakaalu.
Siis ei väsi õppides nii kiirelt ära.”
Pealinna tulekuga vahetus ka noormehe treener. Varem Tartus Andres
Kuhi ja Mauri Mardisalu näpunäidete
järgi harjutanut juhendab nüüd Aleksander Jürgens. „Ta on väga hea treener, igas trennis on mingi konkreetne
mõte sees – alati ta räägib, milleks midagi vaja on, elimineerides sellega kõik
küsimused,” kiidab Kristjan.

Eesmärk:
saada parimaks
Mullune Eesti omavanuste kolmas
tennisist teab täpselt, mida uuelt aastalt
oodata – tagaajaja rollis on alati lihtsam.
„Tahan Kennethi järel teiseks saada.
Oleme Mattiasega (Siimar – toim.)
enam-vähem võrdsed, aga Kenneth on
meist peajagu üle,” tunnustab Kristjan
vastaseid ja lisab, et omavahel saadakse hästi läbi, kuid platsil ollakse sportlikus mõttes vaenlased.
Kaugemate eesmärkide osas ei tee
Kristjan mingit saladust: „Kõigepealt
pääseda maailma 50 hulka tulla ja sealt
üha kõrgemale, kuni ükskord olen esimene,” märgib Kristjan. „Selle nimel
pean aga väga palju tööd tegema – nii
füüsiliselt, tehniliselt kui ka vaimselt.
Arvan, et mul oleks vaja ka välismaal
käia, sest ainult Eestis harjutades ei
oleks võimalik absoluutsesse tippu jõuda. Tõsi, Kaia Kanepi jõudis, aga sedasi läheks ikka raskeks.”
Hetkel on Kristjani elu aga väga hästi korraldatud: mänguvarustuse saab ta
treenerilt, -tossud aga emalt, kel Nike
sponsoriks. Kristjani ema on nimelt
Eesti kolmekordne aeroobikameister
Kirsti Kuhi.
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Rendi villa ja ole
oma puhkuse peremees!
24 h reisiabi 626 6266
estravel@estravel.ee
www.estravel.ee

Sitsiilia, Prantsuse Riviera, Hispaania päikeserannik...
Villarent lubab Sul tunda end osakesena kohalikust elust ja kultuurist.
Lai valik rendivillasid Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Kreekas.
Nüüd uudisena ka Islandil, Montenegros ja Türgis!
Apartement päikesekullases
Sitsiilias

Villa elegantses
Cote D’Azuris

Rendihind nädalaks
alates 165 eurot

Rendihind nädalaks
alates 273 eurost

Apartement
Kreeta saarel

Privaatne villa
Costa del Solis

Rendihind nädalaks
alates 291 eurot

Rendihind nädalaks
Alates 247 eurost

www.estravel.ee/villapuhkus
Näidishinnad kehtivad reisimiseks aprillis ja mais. Hind kehtib kogu apartemendi/maja
rendiks laupäevast laupäevani ehk perioodiks 7 ööd ja 8 päeva. Küsi meilt ka personaalset villapakkumist
vastavalt Sinu eelarvele, inimeste arvule või piirkonnale, kus sooviksid puhata!

Viis aastat ajakirja Tennis

Presidendi ja
väljaandja tervitused
väikeseks juubeliks
Donatas Narmont, ajakirja Tennis väljaandja:

Urmas Sõõrumaa, Eesti Tennise Liidu president

„Olen nii palju ajakirju teinud ja välja andnud, et tean:
kõige raskem on algus. Kui esimesse numbrisse leidub alati
materjali, siis kriitiline periood on teine kuni neljas number.
See on nagu jooksmisel, kus pärast stardikiirendust lööb hinge kinni.
Iga projekt vajab jätkusuutlikkust. Tennise puhul olid need
esiteks suur hulk häid tennisemängijaid, kellest kirjutada
ning kes ka ise tunnevad huvi ajakirja vastu. Ja teiseks –
firmad, kes on tennisega seotud. Et tennist armastavate firmajuhtide näol tekiks reklaamiandjaid, sest ilma selleta ei
saaks ajakirja teha.
Kuid selleks, et reklaamiandjaid meelitada, peab ka ise
tegema head ajakirja. Peab olema korralik sihtgrupp ja lugejate arv. Nüüd on viis aastat täis ning stardiraskused õnnelikult üle elatud.
Nüüd tuleb võtta suund, et ajakiri oleks huvitav ka neile,
kes ise tennist ei mängi, aga võib-olla elavad teleri vahendusel kaasa meie ja maailma tippudele. Et ajakiri poleks
spetsiifiline ja teaduslik, vaid huvitav lugemismaterjal. Kui
taolisi inimesi ajakirja lugemine nakatab, et nad leiaksid siis
ka ise tee tenniseväljakule.
Leian, et oluline koht ajakirjas on ka noorte tennisistide
portreteerimine. Üldiselt ei soovi teised meie väljaanded
noortest suurt midagi kirjutada, pigem tehakse selle asemel
veel ja veel artikleid Kaia Kanepist. Loomulikult on ka tipud
ajakirja silmis tähtsad, ent peame näitama ka neid, kes võivad tagant tulla.
Kui Hispaania tennisenaiskond käis eelmise aasta talvel
Tallinnas Föderatsiooni karikasarja mängul, siis külalised
imestasid siiralt, et
väikeses Eestis on selline ajakiri olemas.
Nad tundsid selle vastu suurt huvi, võtsid
endale kaasa mitmeid
numbreid ja küsisid
veel lisaks Rafael Nadali esikaanega eksemplari.
Taoline rahvusvaheline tähelepanu peaks
tõestama, et oleme õigel teel, kuid loorberitele ei saa puhkama
jääda ning ajakirja 10.
aastapäevaks võiks olla suurem nii lugejate
kui ka tennist harrastavate inimeste arv.
Soovin kõigile ajakirja
huvilistele ja toetajaile
head lugemist!“

„Julgen öelda, et sellise ajakirja väljaandmine oli minu
selge soov. Ei mäleta täpselt seda hetke, kuidas ma Donatasega kokku sain, aga oleksin selle ajakirja tekitanud niikuinii.
Hea, et saime Donatasega jutule ning tema on sellel hinge
sees hoidnud ja hinge erksana hoidnud.
Ootasin siis ja ootan ka praegu, et ajakiri pole ainult tennist
armastavatele inimestele, vaid oleks suunatud suures osas
sinna, kes pole veel tennisepisikuga nakatunud. Peaks haarama palju enam neid inimesi, kes tennist ei mängi. Peaks
olema ka neile huvitav lugeda ja tooks nad tennise juurde.
See on ajakirja sisu tegijate küsimus, kuidas seda saavutada. Peaks olema selliseid rubriike ja asju, mis haaraks ka
suuremat seltskonda. Mis tavaliselt haaravad laia lugejaskonda - ikka ilusad asjad ja ilusad inimesed. Selliseid ajakirju vaatad ikka, olenemata sellest, millega sa tegeled, oled sa
juuksur, autosportlane või tennisemängija.
Miks mitte kirjutada tennisega seotud inimesetest või mängivate laste vanematest, kes on tuntud kunstnikud, autosportlased, tele- ja teatritöötajad. Viia sisu neist lastest kaugemale ja tuua sisse tennist mängivate inimeste muud hobid.
Ühesõnaga elu, mis toimub tennise ümber.
Kindlasti, et järgmise viie aastaga võiks kaks kuni kolm
tuhat inimest tennise juurde tõmmata. See võiks olla ajakirja eesmärk. Rõõmu teeks, kui leiaks näiteks juuksuri- või
autosalongist või mõnest muust ooteruumist sagedamini ajakirja Tennis. Et seal, kus inimesed istuvad ja teevad aega
parajaks, oleks ajakiri kättesaadav.
Samas ütlen, et see viis aastat on olnud edukas nii Eesti
tennisele kui ajakirjale. Tõsi ta on, et tenniseajakirja huvitavaks tegemine
mitte tennist
mängivale inimesele ei ole
lihtne. Sest väga
häid tenniseajakirju ongi maailmas vähe. Julgen
öelda, et näiteks
suures Ukraina
riigis ei ole nii
head tenniseajakirja kui meil.
Nii et, kui eelnev
jutt oli sellest, et
mis võiks parem
olla, siis tegelikult on Tennis
hea ajakiri. Aga
mu iseloom on
juba selline, et
alati tahaks veel
paremat.“

Foto: Viktor Burkivski
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Marek Marksoo jõudis
tagasi laineharjale
Viis aastat tagasi ilmunud Tennis esimeses numbris oli „kaanestaar“ Marek Marksoo.
Põhjus: ta võitis Ida-Euroopa noorteturniiri ja vaatas tulevikku lootusrikkalt. Praegu
mängib Marksoo USA-s Sacramento State’i ülikoolis ning on tagasi laineharjal, kuid
peab haridusele keskendumist siiski tähtsamaks.
Tekst: Ants Põldoja

„2

007 oli tõepoolest väga edukas aasta ja lootused
olid suured,“ vaatas Marksoo ajas tagasi. „Kuid
järgmisel suvel vigastasin õlga ja sellest sai alguse
pikk erinevate vigastuste jada. Kui Euroopa eakaaslastest
rivaalid tegid suure hüppe, jäi minu areng samal ajal pauside tõttu toppama.“

Keskendub USA-s
pigem haridusele
Mullu suvel võitis Marksoo Eesti noortemeistri tiitli, ehkki polnud asetatud. „Asetuse puudumine ei lugenud, sest olin
aasta jooksul ainult ühest Eesti noorteturniirist osa võtnud.
Tundsin, et peaksin võitma, sest polnud varem noorteturnii-

36

Fotod: Viktor Burkivski
ridel eakaaslastele alla jäänud. Seetõttu ma ei pea seda tiitlit eriliseks saavutuseks ning USA-s ülikooli stipendiumile
pääsemisel Eesti noortemeistri nimetus palju ei loe, ehkki
kahjuks kindlasti ei tule. Rohkem vaadatakse seal rahvusvahelisi saavutusi,“ rääkis Marksoo, kes oli juba enne kodust
võitu USA kasuks otsustanud.
Tennisesõbrad muidugi teavad, et Ameerikasse õppima
minek on Eesti tennisistide seas ammu levinud. Enamasti
pole see aga eestlastele hüppelaud profikarussellile, vaid
pigem hea hariduse omandamine. Samal arvamusel on ka
Marksoo: „Keskendun siin pigem haridusele, kuigi see ei
tähenda, et tennist kergelt võtaksin. Vastupidi, USA-s saab
tennisele rohkem rõhku panna kui kodus ning mängud on
siin kõrgetasemelised.“
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Marksoo nimetab USA-sse ülikooli pääsemist win-win olukorraks. Kui tema mängutase siiski tõuseb nii kõrgele, et
tasub end profitennises proovile panna, siis Marksoo üritab,
ent teine võit – väärtuslik haridus – on igal juhul tagataskus.

Tennisetiimi juhendab
Azarenka ekstreener
Sacramento mängib NCAA esimeses divisjonis, mis on
jaotatud konverentsideks. „Meie kooli konverents (nimega
Big Sky – toim.) jääb küll alla sellele, kus Jaak Põldma mängis, ent kaks kolmandikku matšidest on konverentsivälised
ning saame paljude tugevate meeskondadega kohtuda. Üldine tase on üllatavalt tugev, viimasel ajal lähevad USA tippjuuniorid üha enam profituuri asemel ülikoolidesse mängima,“ pajatas Marksoo.
Hooaja algul mängis Marksoo ülikooli tiimis viienda, kevadel aga juba teise reketi kohal. „Algul pandi mind taktikalises mõttes tahapoole, lisaks vigastasin natuke õlga ning
treener tahtis mind raskematest mängudest säästa,“ selgitas
Marksoo, keda hooaja jooksul on kahel korral valitud konverentsi nädala parimaks mängijaks. „Nädala mängijaks valimine on tore tunnustus. Ise hindan esimest korda kõrgemalt,
sest tookord oli meil kahe päeva jooksul kolm matši ning kõik
vastased tugevad. Sain ka ühe üllatavalt kindla võidu Berkeley ülikooli tippmängija üle.“
Marksoo on kindel, et mängib tänu USA-s treenimisele
praegu paremini kui mullu. „Suurima edusammu tegin kehalises
arengus, sest füüsilist ettevalmistust tehakse siin meeletult. Kuna
võistlusi on väga palju, siis tunnen
end väljakul järjest kindlamalt,“
sõnas ta.
Sacramento tennisetiimi peatreener Slava Konikov on Marksoo
sõnul USA üldist juhendajate kontingenti arvestades ebatavaline.
„Ta on valgevenelane, kes omal
ajal ka Viktoria Azarenkat treenis.
Ta teab mängust palju ega häbene
seda tunnistada. Üldiselt meil tiimitreeningute ajal individuaalseid
näpunäiteid ei jagata, kuid loengutest vabal ajal olen hommikuti saanud eraldi tema juures käia, mis on
väga efektiivne,“ tunnistas Marksoo.

komöödiafilmides vahel näidatakse.
„Muidugi on võimalik õppimist vähem tõsisemalt võtta,
ent seltsielu pärast ma siia ei tulnud. Pealegi saab vaheaegadel kodus käia ja siis pisut kergemalt võtta. Mis aga puutub filmidesse, siis seal näidatu on liialdatud. Ehkki on teatud
koole, mis tembeldatud „peokoolideks“ ja seal käib vist tõsine andmine, aga meil siin on vaikne. Mõnele see meeldib,
mõnele mitte,“ lisas Eesti tennisist.
Muidugi ei tähenda Marksoo suvel Eestisse naasmine, et
pidu hakkaks siis käima, vaid trenni teeb ta hoolsalt edasi ja
planeerib osaleda ka ITF-i rahvusvahelistel võistlustel. „Üliõpilasena ma auhinnaraha vastu võtta ei tohi, aga kaasa mängida võin,“ selgitas Marksoo.
Kuna ajakirja esimesest numbrist on möödas viis aastat,
oleks hea võrrelda – 2007 kerkis esile Eesti tennise uus põlvkond eesotsas Jürgen Zoppi ja Jaak Põldmaga. Marksoo on
praegu sama vana kui Zopp ja Põldma siis, ent jääb mulje,
et Eesti tennise nüüdne 18-19-aastaste põlvkond pole nii tugev kui nimetatud eelkäijad?
„Usun, et mõnevõrra oleme neist tõesti maas. Teatud faktorid on arengut pärssinud, ehkki varases noorteklassis olime ehk isegi edukamad,“ vastas Marksoo. „Kuid Jürgeni üle
on mul väga hea meel, ta on suure tööga kaugele jõudnud.
Jaak olnuks ilmselt ka edukas, aga otsustas akadeemilise
karjääri kasuks ning tema helge pea juures pole põhjust teda selles süüdistada. Kuid kavatsen ise vähemalt nii kõvasti
areneda, et kunagi Davis Cupi tiimi murda.“

Sacramento State
pole „peoülikool“
Marksoo sõnul ei saa ülikoolide
spordivõistkondade liikmed USA-s
suurt midagi teha peale õppimise,
spordi, söömise ja magamise. „Eks
nii-öelda tavaüliõpilastel on kindlasti rohkem vaba aega, kuid minul
kipub seltsielu kui sellise tähendus
vaikselt juba ununema,“ tõrjus
Marksoo kohe küsimuse, kas USA
kõrgkoolides käivad ka peod nagu
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2007 (vasakpoolne pilt): Marek Marksoo
lõikab lahti torti Tennise esimese numbri
ilmumise puhul, taamal Eesti Tennise Liidu
president Urmas Sõõrumaa ja ajakirja
väljaandja Donatas Narmont.

2011 suvi (ülemine pilt): Marek
Marksoo teenib Urmas Sõõrumaalt
käepigistuse ja kuldmedali Eesti
noortemeistriks tuleku puhul.
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Tulevikutegija
õigustas ootusi
Viis aastat tagasi läksin ühel ilusal päikesepaistelisel hommikul Kadrioru
tennisekeskusesse, et kohtuda lootustandva 11-aastase tennisistiga.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

Foto: Viktor Burkivski

E

i pea just palju nuputama, et mõista, kellest jutt
– mõistagi oli see Anett Kontaveit, kes oli tüdrukutest esimesena valitud värskelt ilmuma
hakanud ajakirja Tennis rubriiki “Tulevikutegija”.
Toona oli kuueaastaselt ema Ülle Milgi käe all tennisetreeningutega alustanud Kontaveit oma noorusest hoolimata juba mitmekordne Eesti noorte meister ning unistas omaealiste Euroopa tippu jõudmisest.
„Eks meil ole kõigepealt väiksemad eesmärgid ja
kui need täidetud, hakkame ka natuke kõrgemale ja
kaugemale vaatama,“ selgitas Milk viis aastat tagasi,
et püstitasid koos tütrega eesmärgi püüelda Euroopa
paremikku suunas ning püsida Eestis tipus.
Pisut pärast ajakirja ilmumist osales Kontaveit
täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel, tegutsedes
pallitüdrukuna, näiteks oli ta ametis ka Kaia Kanepi
ja Maret Ani vahel peetud finaalmängus.
Ilmselt ei osanud keegi tol palaval suvepäeval arvata, et kaks aastat hiljem on seesama kleenuke
pallitüdruk ise naiste üksikmängu finaalis! Aga just
nõnda läks ja finaalis alistas Kontaveit kõrgeimat
paigutust omanud Julia Matojani ning tuli läbi aegade noorimaks Eesti meistriks naisüksikmängus.
Sealt saigi alguse Tennise poolt tulevikutegijaks
ristitud Kontaveidi tähelend – aasta hiljem kaitses
ta edukalt meistritiitlit, siis sai ta veel magusama
võidu, alistades finaalis Kaia Kanepi ja Maret Ani
järel Eesti kolmanda reketi staatuses olnud Margit
Rüütli. Kuu aega hiljem jõudis Kontaveit elu esimesel ITFi täiskasvanute turniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse, pool aastat hiljem võitis aga
karjääri esimese, Tallinnas peetud 10 000 dollari
suuruse auhinnafondiga naiste ITFi turniiri.
Nüüdseks juba neli selle tasemega turniiri võitnud Kontaveit ei kuulu kindlasti nende hulka, kellele meedia suur tähelepanu, ajakirjanduses “tulevikutegijaks”, “imelapseks” või Kanepi mantlipärijaks nimetamine
kuidagi halvavalt oleks mõjunud. Kui temalt 2010. aasta sügisel küsiti, kuivõrd teda üha kasvav avalikkuse tähelepanu
segab, teatas Kontaveit, et ta isegi ei mõtle sellele. „Kui üks
turniir on lõppenud, siis hakkan valmistuma järgmiseks ja
asjade üle, mida ma muuta ei saa, kaua ei mõtle,“ sõnas
Kontaveit.
Pigem tundub, et Kontaveit sai suurendatud tähelepanust
ja kasvavast fänniarmeest indu juurde ja tulemused läksid
üha ülesmäge.
Mulluse hooaja lõpetas Kontaveit juuniorikarjääri ühe magusaima võiduga, millega kirjutas end kindlasti ka tennise
ajalooraamatutesse. Nimelt võitis ta maailma ühe mainekaima noorteturniiri Orange Bowli, mis on üks viiest kõrgeima
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Anett Kontaveit 2008.

aasta suvel.

ehk A-kategooria noorteturniirist. Orange Bowli võitjatenimekiri on tõeliselt aukartustäratav – alates 1947. aastast
peetava turniiri võitjad on neidude seas näiteks Chris Evert
(1969 ja 1970), Gabriela Sabatini (1984), Mary Joe Fernandez
(1985), Anna Kurnikova (1995), Jelena Dementjeva (1998),
Vera Zvonareva (2000 ja 2001) ja Caroline Wozniacki (2005).
Veelgi rohkem hilisemaid tipptegijaid võib leida noormeeste turniiri võitjate seas: Björn Borg (1972), John McEnroe
(1976), Ivan Lendl (1977), Jim Courier (1987), Alberto Costa (1993), Roger Federer (1998), Andy Roddick (1999), Robin
Söderling (2001).
Seega võib julgelt öelda, et senisaavutatuga on 16-aastane
Kontaveit juba õigustanud talle viis aastat tagasi antud tulevikutegija nimetust. Ja nagu üks tennisefänn hiljuti tabavalt
ütles – tulevikulootusest on vaikselt saamas olevikulootus.
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Ajakirja Tennis
viis aastat
Kokku 20 numbrit ajakirja Tennis on ilmunud viie aasta jooksul. Anname põgusa
tagasivaate kõigi numbrite kaaneartiklteile ja ülejäänud sisule.
Tekst ja fotod: Ajakiri Tennis
Tennis nr 1, kevad 2007
Kaanestaar: Marek Marksoo.
Rakvere poiss võitis
Ida-Euroopa meistrivõistlused
ning on astumas kaaslinlase
Andres Võsandi jälgedes.
Teised tähtsamad teemad:
Kaia Kanepi senine karjäär kui
ameerika raudtee
Soojenduse vajalikkusest
tennises
Kuidas valida õiget reketit?
Aivar Haller: võit pole alati kõige
tähtsam
Tennisepuhkus ühendab hobi,
reisi ja mõnusa seltskonna

Tennis nr 3, sügis 2007
Kaanestaar: Roger Federer.
Isikulugu temast ilmus juba
varem, nüüd on tollane maailma
esireket pääsenud kaanele tänu
võidule US Openil.
Teised tähtsamad teemad:
Eesti meistrivõistlustel kogu
paremik kohal
Ajalugu: tennise algusaastad
Virumaal
Serbia tennise tõusust + eraldi
lood Novak Djokovicist ja Jelena
Jankovicist
Õpetussõnad, kuidas vaimselt
vastasest üle olla
Huvitavad ülevaated Eesti
suurimatest harrastusturniiridest

Tennis nr 5, kevad 2008
Kaanestaar: Kaia Kanepi.
Päris eraldi lugu Eesti tennise
suurimast tähest polegi, kuid
antakse ülevaade Kanepi viimase
aja võitudest ning usutlus on ka
tema mänedžeri Enn Pandiga.
Teised tähtsamad teemad:
Mikk Irdoja tulevikusoov on
mängida Wimbledoni turniiril
Ajalugu: Tartu tennise
algusaastad
Eesti tennisenaiskond teel
Federation Cupi Maailmaliigasse
Kihlveopettused tennises: kas
patustas ka Nikolai Davõdenko?
Tennisisti põlvevigastused
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Tennis nr 2, suvi 2007
Kaanestaar: Rafael Nadal. Üks
esimesi peategelasi rubriigis
Meistriklass oli tollal tõusuteel.
Nadali mängu iseloomustasid
avanumbri loos treener Harri Neppi
ja tennisist Jürgen Zopp. Ent huvitav
on ka ülevaade hilisema tähe
lapsepõlvest, mil ta pidi valima, kas
tennis või jalgpall.
Teised tähtsamad teemad:
Eesti Tenniseliidul uus juhatus ja
president
Anett Kontaveit – kas tulevane täht?
Tennisistide mood aastal 2007
Milliseid vabandusi ja
eneseõigustusi otsivad tennisistid
Ülevaade tennise varajasest ajaloost

Tennis nr 4, talv 2008
Kaanestaar: Ana Ivanovic. Noor
serblanna oli just siis tõusmas
tippu, kuhu ta küll kauaks ei
jäänud. Lugu on peamiselt
sellest, kuidas ta tingimuste
kiuste tippu kerkis ning kuidas ta
modellivälimuse tõttu igalt poolt
häid pakkumisi teenis.
Teised tähtsamad teemad:
Ülevaade tennise aastalõpupeost
ja Mastersist
Milline tulevik ootab Vladimir
Ivanovi ja Anett Schuttingut?
Tennise etiketist – käitumisreeglid
väljakul
Andy Roddick pole ainult kaotaja
Vigastustest taastumine

Tennis nr 6, suvi 2008
Kaanestaar: Margit Rüütel. Teenis
selle au suurepärase esinemisega
Eesti meistrivõistlustel, kus tuli
kolmekordseks võitjaks.
Teised tähtsamad teemad:
Roland Kvelstein on täielikult
pühendunud tütarde treenimisele
Mälestuseks: 90 aastat Evald
Kree sünnist
Kes võiks pärida Justine Heninilt
esinumbri tiitli?
Lugu õest ja vennast: Dinara
Safina ja Marat Safin
Tenniseseltskonna reis Pariisi, kus
Kaia Kanepi veerandfinaali jõudis
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Tennis nr 7, sügis 2008
Kaanestaar: Jürgen Zopp. Jää hakkas liikuma
– Jürgen Zoppi pühendumine treeningutele
kandis esimesi vilju, ta tõusis maailma
edetabelis 600 kohta.
Teised tähtsamad teemad:
Noorte tennis: meistrivõistluste kokkuvõte ning
tulevikutähed Tartust
Soovitusi tennisesõbrale reketi ja tossude
hankimisel
Andy Murray on päästmas Briti tennise au
Tennisistide kuumad kinnisvaraostud
Tondi, praeguse Tere tennisekeskuse ehitusest

Tennis nr 8, talv 2009
Kaanestaar: Novak Djokovic. Serblane
kasutas Rafael Nadali puudumist ja Rogere
Federeri seljavalu ning võttis Mastersi karika.
Teised tähtsamad teemad:
Eelvaade Federation Cupi esiliiga turniirile
Tallinnas
Tennisesõber Enn Kunila lihvib tehnikat
Ülevaade seenioride MM-võistlustest Antalyas
Teipimise kasulikkusest tennises
Sulgpallur Raul Must kerkib maailma
edetabelis

Tennis nr 9, kevad 2009
Kaanestaarid: Eesti Federation Cupi
naiskond. Esimene samm kaheosalisel teel
Maailmaliigasse sai astutud, kui Tallinnas võideti
esiliiga turniir. Mälestusväärseim oli kahtlemata
Kaia Kanepi hiilgevõit Viktoria Azarenka üle.
Teised tähtsamad teemad:
Pärnu – traditsioonidega tenniselinn
Tennisekohtunik Aavi Dobrõši meenutusi NSV
Liidu aegade huvitavaimatest seikadest
Kõrgharidusega tipptennisist Vera Zvonareva
Kim Clijstersi esimene treener käis Tallinnas
Kümme parimat reketit läbi aegade

Tennis nr 10, suvi 2009
Kaanestaar: Roger Federer. Ta tegi seda
siiski! Federeri esmakordne võit French Openil
pälvis tähelepanu – suurel mängijal oli jus see
karikas kollektsioonist puudu.
Teised tähtsamad teemad:
Eesti naiskond pääseski Maailmaliigasse!
Anett Kontaveit tuli läbi aegade noorimana
Eesti meistriks
Taavo Roosi esimesed sammud USA-s
50 aastat Toomas Leiuse imelisest võidust
Wimbledonis
Ülevaade Wimbledoni turniirist

Tennis nr 11, sügis 2009
Kaanestaar: Kim Clijsters. Noor ema Kim
Clijsters naasis tennisesse võimsalt, võites koha
US Openi. Lisaks ülevaade tema varasemast
karjäärist.
Teised tähtsamad teemad:
Riigi spordirahast tennises
Kaks rahvusvahelist turniiri Eesti suves:
Saaremaa Open ja Merko Open
Tennisemängija õlavigastused
Spordipsühholoogide mõtteid kaotusekartusest
Indrek Sei: tennisel ja ujumisel on palju ühist

Tennis nr 12, talv 2010
Kaanestaar: Jürgen Zopp. Aasta kokkuvõte
Eesti tennisest näitab, et Jürgen Zoppi
saavutuste rida oli 2009. aasta hooajal väga
pikk.
Teised tähtsamad teemad:
Tanel Luka räägib oma noortest hoolealustest
Üllatuspomm ATP aastalõputurniiril: Nikolai
Davõdenko võit
Marat Safin pani karjäärile punkti
Tennisistid pokkerilaua taga
Arsti soovitused: vedelikukaotuse korvamine
tennisemängus

Tennis nr 13, kevad 2010
Kaanestaarid: Justine Henin ja Kaia Kanepi.
Eraldi lugu neist pole, ent Eesti kohtus
Federation Cupil Belgiaga ning kaotusele
vaatamata oli ere sähvatus, kui Kanepi alistas
Henini.
Teised tähtsamad teemad:
Eesti tennis võiks toetuda laiemale
kandepinnale
Tenniselootus Eva Paalma sihib Londoni
olümpiamänge
Isikupärase stiiliga tippmängija Marion Bartoli
Kuidas valida õiget spordijooki?
Tauri Sumberg kirjutab oma pingutustest
tennise harjutamisel

Tennis nr 14, suvi 2010
Kaanestaar: Kaia Kanepi. Eesti esireketi seni
kõige edukamal suvel jõudis ta Wimbledonis
veerandfinaali ja võitis esmakordselt WTA
turniiri Palermos.
Teised tähtsamad teemad:
Jürgen Zopp jättis Merko Openil võidu taas
koju
Ajalugu: Veera Nõmmik – Eesti naiste tennise
teerajaja
Treener Aita Põldma jutustab oma õpilastest
Na Li – hiinlannast mässaja
Protsentide tennis annab rohkem tulemusi kui
imelöökide otsimine

Tennis nr 15, sügis 2010
Kaanestaar: Caroline Wozniacki. Taani neiu
isikulugu ilmus juba varasemas numbris,
kuid nüüd kerkis ta finaalipääsuga WTA
aastalõputurniiril maailma esireketiks.
Teised tähtsamad teemad:
Oli edukas tenniseaasta: Kaia Kanepi ja Jürgen
Zopp kerkisid edetabelis jõudsalt
Andres Võsand Tallinnas - nii tennise kui ka
kunstinäituse pärast
Treener Andres Kuhi tahab noori õpetada nii
võitma kui ka kaotama
Kes on maailma tennise võimalikud üllatajad?
Psühholoogid annavad nõud, kuidas tulla
madalseisust välja

Tennis nr 16, talv 2011
Kaanestaar: Anett Kontaveit. Analüüsivas loos
vaadeldakse, kuivõrd on Anett Kontaveidil
võimalus käia Kaia Kanepi jälgedes. Lisaks
numbris veel juttu meie noortennisisti
edukatest turniiridest.
Teised tähtsamad teemad:
Uues rubriigis „Persoon“ Rene Buschi
mängija- ja treenerikarjäärist
Leedu tennisetalent Richard Berankis
Esireketid kogesid Australian Openil
tagasilööki
Koduse tennise suur tulevikulootus Kenneth
Raisma
Suurturniiri mood tippmängijate esituses
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Tennis nr 17, kevad 2011
Kaanestaar: Novak Djokovic.
Serblane teel maailma esireketiks.
Nagu hiljem selgus, saigi see teoks.
Teised tähtsamad teemad:
Analüüs: kui kõrgele võiks maailma
edetabelis tõusta Jürgen Zopp?
Hüvasti, Maailmaliiga! Kaia Kanepita
mänginud Eesti naiskond langes
välja
Narva tennise uus hingus
Kenneth Raisma hiilgas Ida-Euroopa
meistrivõistlustel
Väljakuhoolduse spetsialisti Urmas
Pilteri kasulikke mõtteid
Tennis nr 19, sügis 2011
Kaanestaar: Urmas Sõõrumaa. 50.
juubelisünnipäeva tähistanud Eesti
Tennise Liidu presidendi mõtteid Eesti
tennise lootustest ja probleemidest.
Teised tähtsamad teemad:
Persoon: Maret Ani oma karjäärist ja
tulevikust treenerina
Mälestuseks: lahkus Eesti üks paremaid
naismängijaid Tiiu Parmas
Millal saab noore tennisisti kohta öelda,
et ta lööb tipus läbi?
Taavi Annus eelistab arstikutset tennisele
Toomas Leius tähistas juubelit tennist
mängides

Tennis nr 18, suvi 2011
Kaanestaarid: Serena Williams ja
Maria Šarapova. Kaks tippmängijat
on vabanenud vigastuste küüsist ja
valmistuvad uueks tõusuks US Openil.
Teised tähtsamad teemad:
Persoon: Silver Karjuse imeline tee
harrastusliika peksupoisist tippmängija
treeneriks
Ema ja tütar Ilvesed: teineteise vastu ja
samal pool võrku
Euroopa noorte meistritiitel Eestisse!
Jaak Põldma pajatab USA-s
omandatud hariduse tähtsusest
Kadi Liis Saare imeline aasta
Cambridge'i ülikoolis
Tennis nr 20, talv 2012
Kaanestaar: Viktoria Azarenka.
Valgevenelanna võitis Australian Openi
ning tõusis ka maailma esireketiks.
Teised tähtsamad teemad:
Kolm suurt võitu: Kaia Kanepi
Brisbane'is Jürgen Zopp Kaasanis ja
Anett Kontaveit Orange Bowlil
Sven Evingu karjäär tennisisti, treeneri
ja ametnikuna
Riho Kalluse reisimuljed Austraaliast
Stiilne tennis: mood aastal 2012
Tipptennisistide heategevus:
kas südamest tulev abi või
suhtekorraldustrikk?

Ajakirja Tennis väljaandmine on
Donatas Narmonti kokku viinud
paljude staaridega. Vasakul
ülal: koos Caroline Wozniacki
ja Agnieszka Radwanskaga
Tallinnas 2009 talvel. Nüüd on
mõlemad palju kuulsamad.
Paremal ülal: koos lootustandva
leedulase Richard Berankisega
2011 talvel.
Paremal all: koos Hispaania
FedCupi naiskonna liikmete Carla
Suarez Navarro ja Maria Jose
Martinez Sancheziga 2011 talvel.
Vasakul all: Eesti Tennise Liidu
president Urmas Sõõrumaa koos
Roger Federeri enda ja temast
tehtud ajakirja esikaanega.
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Tallinn Airport GH on sama täpne kui
Hawk-Eye süsteem tennises *

IN

* AS Tallinn Airport GH pakub Euroopa täpsemat
(maailmas väljumiste täpsuselt 3. koht) ja parimat kvaliteeti!
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Nii palju häid
tennisesündmusi
viie aastaga!
Ühe tenniseajakirja jaoks on viis aastat nii lühike kui ka pikk aeg. Võtame kas või
Eesti mängijad – tipus on ju valdavalt samad nimed, kes 2007. aasta kevadelgi.
Need noored, kes aga viis aastat tagasi juba märku andsid, on nüüdki pildil.
Tekst: Ajakiri Tennis

M

ajanduslikult oli 2007 Eestis buumi viimane aasta.
Just tol suvel peeti viimaste aegade tugevaimad kodused meistrivõistlused, kui naiste finaali mängisid
täistribüünide ees Kaia Kanepi ja Maret Ani. Jah, auhinnaraha oli siis staaride meelitamiseks rohkem. Ent vaatamata
sellele, et masu andis teatud hoobi ka Eesti tennisele, on
saavutused viimase viie aasta jooksul uskumatult head!
Selles loos panemegi teemade kaupa kirja lähiajaloo Eesti tennise suured sündmused, millest paljud kannavad märget esmakordne. Vaadake neid saavutusi ja siis näete, et ühe
väikese riigi ühe spordiala lõikes on seda erakordselt palju!

Eesti naiskonna pääs
Federation Cupi Maailmaliigasse
Paljud tenniseinimesed peavad Eesti naiskonna pääsu
Maailmaliigasse ehk 16 absoluutselt parima tiimi hulka isegi rahvusvaheliselt suuremaks saavutuseks kui näiteks sähvatusi slämmiturniiridel või noorte slämmiturniiride võite.
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Fotod: Viktor Burkivski
Kuid „jõhkralt“ öeldes piisab ju FedCupi reglemendi juures kahest mängijast – üks maailma tipu lähistel ja teine
esisaja piirimail -, et Maailmaliigasse murdmine muutuks
tõenäoliseks. Ei saa ju sellega kuidagi võrrelda Eesti tennise
„kuldsete kuuekümnendate“ võite NSV Liidus, kui võistkondlikuks esikohaks läks tarvis kümmekonna tippmängija ja
viie-kuue tugeva noore panust. Tollase süsteemi kohaselt
võisteldes Eesti naiskond maailma 16 hulka ei pääseks.
Ent ikkagi: alistas ju Kaia Kanepi naiskonna esimese sammuna suurde seltskonda pääsuks hiilgavas stiilis praeguse
maailma esireketi Viktoria Azarenka. Lisame, et 2009. aastal
võis Tallinnas toimuda üldse kõigi aegade tugevaim FedCupi esiliiga turniir, sest kohal olid ka Caroline Wozniacki ja
Agnieszka Radwanska.
Praegu on Eesti Maailmaliigast taas väljas. Piisab sellest,
et Kanepi ei saa vigastuse tõttu või muul põhjusel mängida
ning naiskonnast saab tavaline keskmik. Ent suurepärast ja
ajaloolist saavutust see enam ei pisenda!
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Kaia Kanepi kolm
korda suure slämmi
turniiri veerandfinaalis
Kaia Kanepi on tänaseks saanud veerandfinaalidest kokku väikese slämmi
ehk siis kolmel slämmiturniiril neljast
jõudnud kaheksa parema hulka. Kas võis
sellist tõusu eeldada 2007. aasta kevadel?
Vastus oleks: nii ja naa. Loomulikult
teadsid kõik, et Kanepi on võimeline tugevaimatel turniiridel paremikku, võibolla isegi veerandfinaalist kaugemale
murdma. Kuid selleks, et potentsiaal
saaks tegelikuks, on veel pikk tee. Ning
Kanepi suutis seda, jõudes French Openil
2008 ning Wimbledonis ja US Openil
2010 veerandfinaali.
Ning kuigi Kanepi karjäär veel kestab,
võib ainuüksi nende saavutuste valgusel
öelda, et enda koha maailma tennises
mängis ta välja, ehkki 2001. aasta French
Openi noorteturniiri võidusära taustal
mõni ehk rohkemat lootis. Kuid see võib
veel tulla!

Kaia Kanepi kolm WTA
turniiri võitu
Kaia Kanepi oli ka esimene Eesti tennisist, kes võitnud
WTA (või vastavalt meestel ATP) turniiri. ITF-i turniiride
või ATP Challenger’ide (sellest tuleb veel allpool juttu) võitjaid on Eesti tenniseajaloos palju, aga nii suuri võite nagu
Palermos (2010) või Brisbane’is ja Estorilis (mõlemad 2012)
on saanud ainult Kanepi. Ning loomulikult nagu eelmise teema juureski, saame lisada, et see rida võib pikeneda.

öeldes isegi prohvetlik, et Tulevikutegija rubriigis valiti ta
2007. aasta suvel loo kangelaseks.
Kuna käesolevas numbris on sellest „prohvetlikkusest“ ka
eraldi loos juttu, ei hakka Anetti kõigil saavutustel peatuma,
ent just temast sai mullu Floridas peetava prestiižika Orange Bowli turniiri esimene eestlasest võitja. Jah, slämmi noorteturniiri võit on küll „kõvem sõna“, aga Eesti tenniseajalugu rikastus taas uue saavutusega.

Jürgen Zopp võitis esmakordselt
Challenger-turniiri
Jürgen Zopp võttis enam-vähem just esimese Tennise ilmumise perioodil pikaajalise plaani maailma paremiku suunas tõusmiseks. Esimene samm oli Tšehhisse treenima minek
ning igaks hooajaks seadis ta vahe-eesmärgid. Ta ei võtnud
hammustada korraga suurt tükki. 2008. aasta detsembris
ütles Zopp Eesti Päevalehes: „Läheksin peast segaseks, kui
nii mõtleksin. Lähen edasi oma võimaluste, eelduste ja töökusega.“ See oli vastus küsimusele, kas ta ei tunne, et tema
eakaaslased, näiteks Juan Martin del Potro, on juba kaugele
jõudnud.
Ning vaadake nüüd: algul ITF Futures turniiri võidud, siis
Challengeri poolfinaalid, seejärel finaalid ja tänavu veebruaris Kaasanis ka esimene võit. Tõsi, Eestis pole see esmakordne, sest Andres Võsand saavutas sama. Ning edetabelikoht on Zoppil igal aastal tõusnud täpselt nii palju nagu ta
ise ka hooaja eel eesmärgiks seadnud. Mees teab oma võimeid!

Anett Kontaveit võitis Orange Bowl’i
Anett Kontaveiti karjääri jälgiti hoolega juba tenniseajakirja esimesel aastal. Polnud sugugi juhuslik ja tagantjärele
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Jaak Põldma kolmekordne
USA üliõpilasmeister
Jaak Põldma, kes maailma noorte edetabelis oli 2006. aastal enam-vähem sama kõrgel kui Anett Kontaveit praegu,
otsustas aasta hiljem siirduda õppima Lõuna-California ülikooli. Siis veel Põldma ei teadnud, kas ta kasutab seda ainult
vaheastmena profitennisesse pürgimiseks. Kuid akadeemiline karjäär jäi peale. Ehkki lähiaastatel pole Põldma kiire
tõus maailma edetabelis sugugi ebareaalne, on ta ilma selletagi vähemalt ühe suurvõidu Eesti tennisesse jäädvustanud.
Tulles võistkonnaga kolm korda USA üliõpilasmeistriks, sai
ta sellega hakkama esimese eestlasena.

Kenneth Raisma Euroopa
noorte edetabeli esinumber
Tänavu 1. jaanuarist kerkis Kenneth Raisma Euroopa U14
edetabeli esinumbriks ning hoidis seda kohta nelja esimese
kuu jooksul.
Kuid ärme hakkame Raismat veel liiga vara taevani kiitma:
vaatame tenniseajakirja 10. juubeli numbris, kas praegused
lootused ja edetabelikoht on ennast õigustanud.
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Viis aastat ajakirja Tennis

Küsitlus: Eesti tennise
seis praegu ja viis
aastat tagasi
Peeter Lamp, Ain Suurthal ja Toomas Kuum võrdlevad Eesti tennise seisu ajakirja
ilmumise esimesel aastal (2007) ja praegu. Nende teemad on vastavalt täiskasvanute
tennis, noorte tennis ja harrastustennis.
Tekst: ajakiri Tennis

Fotod: Viktor Burkivski

Peeter Lamp, Eesti Davis
Cupi peatreener
„Kui tulin Davis Cupi koondise juurde
2007. aastal, siis valisime neli mängijat,
kes saaksid rahalise toetuse ning tegime
plaani, et kolme aasta pärast jõuab
üks esisaja piirimaile ja teine kuskil 500.
koha kanti. Tol ajal oli tagala tugevam kui
tipp, kuhu kuulus vaid Mait Künnap.
Viie aastaga on püstitatud eesmärk
täidetud. Loomulikult on seis nüüd
tunduvalt parem, sest praegune
koondis võib vanuse poolest veel
mitu aastat samal või paremalgi
tasemel mängida.
Tuleb tunnistada, et Jaak Põldma
ja Jürgen Zopp olid viis aastat tagasi ehk 18-19-aastaselt
praegusest sama vanast põlvkonnast üle. Nüüd tahavad kõik USAsse pürgida, aga keegi ei ole ülikoolist paremana tagasi tulnud.
Põldma vähemalt hoidis taset, aga teised liiguvad allapoole. Kuid
kaugemas perspektiivis leidub noori, kes ehk valmis praeguseid
koondislasi asendama.
Naiste koondis tundus võib-olla 2007. aastal tugevam, sest Maret
Ani ja Margit Rüütel pakkusid siis Kaia Kanepile tuge. Kuid seis
tervikuna polnud viis aastat tagasi parem, sest Kanepi on nüüd
tugevam ja Anett Kontaveit selline mängija, kes kindlasti kerkib
varsti samale tasemele.
Tagala osas oleks Tatjana Vorobjovat või Eva Paalmat veel vara
maha kanda, ka Erika Hendsel seisab omavanuste seas üsna
kõrgel kohal. Et kui Kanepi lõpetab, peaks Kontaveidi kõrval mõni
korralik mängija olema. Kokkuvõttes on Eesti väiksust arvestades
meie tennise tase ikkagi väga hea.“

Ain Suurthal, noortetreener
Eestil on tegelikult alati olnud päris tipus
või siis tipu lähedal olevaid mängijaid,
seda nii viis aastat tagasi kui ka praegu –
näiteks Anett Kontaveit ja Kenneth Raisma.
Murettekitav on aga see, et tasemevahe
Kontaveidi ja teiste ITF-i karussellis tiirlevate
noorte vahel on kärisenud liiga suureks. Nii
noormeeste kui ka neidude klassis pole
200 parema seas rohkem kedagi. Kui
vaadata mängijate hulka, kes üldse
ITF-i rankingut omavad, siis
aasta-aastalt kipub see
vähenema.
Noorematega (U12 ja
U14 klassid) on seis
tunduvalt parem. Hea
eeldus kõrgema tasemega
mängijate esilekerkimiseks on just laiem mängijate ring, kes
tahavad peale koduse konkurentsi ka rahvusvahelistel võistlustel
häid tulemusi teha. Seega võib üldiselt väita, et perspektiiv Eesti
noortel maailmas läbi lüüa pole kindlasti halvem kui viis aastat
tagasi. Absoluutseid tippe juba mainisin ning kvaliteetse tööga
võivad optimistlikult vaadeldes heade tulemusteni jõuda veel neliviis mängijat.
Osavõturohkuse poolest jätkub nooremates vanuseklassides
nii mängijaid kui nende entusiastlikke vanemaid, elu keeb.
Vanuseklass U16 ja U18 on meil hõredam, seepärast on nad
ka kokku pandud. Ning ka siis jätkub turniiridel kohti veel
noorematele. Seega mõtlemise koht, miks kaob suur hulk
mängijaid võistlusspordist vanemas noorteklassis? Kuigi tennist
mängitakse üha rohkemates kohtades, on laiemat esindatust
noortespordis vähe märgata. Põhiliselt on turniiridel osalejad ikka
Tallinnast ja teistest suurematest linnadest.

Toomas Kuum, harrastustennise koordinaator
„Elujärje paranedes ja tennisebaaside lisandumisel on viimaste aastatega harrastajate arv hüppeliselt suurenenud. Selle tõestuseks pole
vaja muud, kui üritada sisehooajal tööpäeviti jooksvalt broneerida tenniseaeg. Arvan, et see on lootusetu üritus.
Eestis on kolme tüüpi harrastajaid: ühed mängivad ja treenivad vaid oma lõbuks, neid kohtame sageli väljakul (ka
treeneriga), ent mitte kunagi võistlustel; teised harrastavad tennist klubilise elu raames ja kui võistlevad, siis klubisisestel
turniiridel; kolmandad osalevad aktiivselt harrastusliigades ja pürgivad sportlike tulemuste suunas.
Harrastusliigades on osalejate arv ajavahemikus 2007-2012 pea kahekordistunud. Kui 2007. aastal oli võistlusklasse
seitse, siis tänaseks juba kolmteist. Naiste harrastusliigat peetakse nüüd kolmes tugevusgrupis, võisteldakse nii üksikkui paarismängus. Meestel lisandus käimasolevast hooajast neljas liiga üksikmängus. Tugevusgruppide lisandumine
räägib eelkõige keskmise mängutaseme tõusust. Et säiliks intriig ja mängijatel oleks huvitav, peab neile vastavad
tasemegrupid looma. Kui viis aastat tagasi oli turniire ca 70, siis nüüd juba üle 150! Märgatavalt on uuenenud
punktisüsteem, mis muutunud märksa objektiivsemaks.
Põhilisteks harrastustennise kantsideks on Tallinn, Tartu ja Pärnu, kus peetakse lõviosa turniiridest. Selle tingivad
eelkõige parimad mängutingimused ning paratamatult Eesti elu koondumine nendesse linnadesse. Aastakümneid
tagasi oli turniiride geograafia isegi veidi laiem, ent praegu on lähtutud peamiselt mänguoludest – inimeste
nõudmised on kasvanud. Osalejate seas on siiski mingil määral kõik regioonid esindatud.
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Viis aastat ajakirja Tennis

Küsitlus: kuidas
tenniseinimesed
hindavad ajakirja?
Tennisega seotud inimesed enamasti loevad ajakirja Tennis ning paljud neist oskavad
jagada ka soovitusi, mida võiks teha paremini. Vastustest alljärgnevale kolmele
küsimusele selgub tõde!
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Scanpix, Viktor Burkivski, erakogu

Küsimused:
1) Kuidas hindate Eestis tenniseajakirja ilmumise vajalikkust? On ju tegemist siiski kitsale ringile suunatud väljaandega,
mis eriti palju inimesi "kõrvalt" juurde ei tõmba.
2) Millised on teie meelest ajakirja huvitavamad ja olulisemad osad (rubriigid)?
3)Mis võiks tenniseajakirjas olla teisiti? Millest kirjutada rohkem ja milliseid lugusid vältida?
Toomas Leius, ekstennisist ja treener
1) Selge see, et on vajalik! Meil on ju tennis suhteliselt heal
tasemel ning pakub huvi küllaltki laiale ringile inimestele,
kes ajakirjast lugemist leiavad. Ning paljud mängijad ja harrastajad saavad sealt infot ja vastuseid mõningatele küsimustele.
2) Hea idee, et tenniseajakirjas on koha leidnud ka teised
reketialad. Neil pole oma ajakirja ning kindlasti sellega lugejate ring laieneb. Mis on oluline, et Tennises kirjutavad
lugusid enamasti tenniseajakirjanikud ja nemad suudavad
ka üldisest infost midagi spetsiifilist ja olulisemat leida. Muidu ilmub ajakirjanduses palju artikleid, ent need on tihti
primitiivsed ning piirduvad enamasti sellega, milline oli kellegi serviprotsent ja mitu korda pallingut murti ning muud
sarnast. Ise loen ajakirja tavaliselt kaanest kaaneni läbi, isegi ristsõna lahendan ära. Pööran lehte ning ei lähe sealt edasi, sest jälle tundub mõni teema huvitav. Seega ma ei tahakski midagi erilist välja tuua, sest tenniseinimesele on kõik
tähtis.
3) Mõnikord võiks ikka ajakirja paremini üle lugeda, et vigu
nii palju ei oleks! Ütleme, et trükivead seda pilti eriti ei riku,
kuid ka statistilisi ja sisulisi eksimusi on ajakirjas ette tulnud.
Olen ka seda vaadanud, et palju isikulugusid on ilmunud
mängijaist, kelle kohta on
teada, et ega neist midagi
tule. Võib-olla kõvematest tegijatest isegi rohkem kirjutada. Siiamaani
pole ka Eesti ajakirjanduses keegi teinud ülevaadet, mida endast profituurid kujutavad, kuidas
seal punkte jagatakse,
mis turniirid on kellelegi
kohustuslikud ja kuidas
võib nii tekkida, et mängija kerkib edetabelis,
kuigi langeb avaringis
välja. Ning võiks ka tennisetehnilisi artikleid sisse tuua.
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Margus Uba, Viasat Sport Balticu tennisekommentaator
1) Tennis võib küll olla nišiajakiri, ent arvestades, kui palju
meil tennisekeskusi, mängijaid ja harrastajaid pidevalt juurde tuleb ning Eesti tennisistid maailmas ilma teevad ja ala
populaarsus üha kasvab, siis on taolise väljaande ilmumise
vajalikkus minu jaoks ilmselge. Igal juhul tore ja vajalik ajakiri!
2) Mulle meeldib, et ajakirjas ilmuvad noorte tennisistide
intervjuud ja profiilid, sest neist laiem üldsus kuigivõrd ei
tea, ent just nemad võivad olla meie tulevikutegijad. Muidugi on asjalik ja huvitav lugeda ka artikleid maailma tippude
kohta. Ning kindlasti kõik tennisesündmused, mis seotud
Eestiga või siin toimuvad: Kaia, Jürgeni ja Anetti käekäik ja
muud huvitavat. Muidugi ilmub tippudest pidevalt infot ka
igapäevases ajakirjanduses, näiteks mida uut Federeri kohta veel leida ongi, ent nüansse ja uusi sündmusi tuleb ikka
juurde. Näiteks võiks praegu korjata mängijate kilde, mida
nad arvavad silmale ilusast Madridi sinisest liivast, millel
aga mängida oli kohutav.
3) Esimese hooga ei tule midagi pähe, küllap pole siis ajakirjas millestki puudu. (Mõtleb.) Võib-olla rohkem noorte
võistluste tulemusi ja ka harrastusliigade tulemusi. Või korra aastas anda Eesti parimate mängijate statistilised graafikud – näiteks võitude-kaotuste suhe, edetabelikoha muutumine jne.
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Toomas Kuum, Eesti Tennise Liidu juhatuse liige
1) Hindan Eestis tenniseajakirja ilmumist üdini positiivseks.
Mis puudutab vajalikkust, siis ajakirja vahendusel eri laadi
tenniseinfo jõudmist tennisega tegeleva ja sellest huvituva
publikuni tuleb võtta kui lisaväärtust. Võib ju öelda, et igapäeva meediast piisab, ent seal kajastatakse reeglina ainult
tippsporti, tenniseajakirjas aga saame lisaks lugeda veel
noortest, harrastajatest, seenioridest, treeneritest, tenniseklubide elust, tennise ajaloost, teenekatest tennisetegelastest
jpm. Ei saa mainimata jätta fakti, et tenniseajakiri kajastab
teatud määral ka teisi reketialasid ja hindan seda väga kõrgelt.
2) Ma ei tõstaks ajakirjas eriliselt esile mõnda rubriiki, sest
kokkuvõttes ollakse üsna tasakaalustatud. Seega - kõik on
oluline! Endale pakuvad rohkem huvi ajaloolise hõnguga ja
huvitavatest persoonidest lood, ent aktiivse harrastajana
pean väga oluliseks soovitusi füsioloogia vallast.
3) Ajakiri võiks ehk rohkem kirjutada regioonides toimuvast,
funktsionääride ja tennise arengus olulist rolli mängivate
inimeste tuleviku visioonidest ning miks mitte tuua sisse
näiteks selline rubriik, kus arutlevad või väitlevad omavahel
kaks inimest tennise teemadel, aga miks ka mitte Eesti elu
üle laiemalt. Nimetagem seda kasvõi kahekõneks. See tooks
heas mõttes vürtsi juurde. Olen valmis ise osalema (naljatades - toim). Ma kärbiks (seda on juba mingil määral tehtud)
mahuliselt kitsama ringkonna sees aastast-aastasse korduvate ürituste kajastamist, sest laiemat tennisepublikut see
enam väga ei huvita.
Tanel Luka, noortetreener
1) Mina tunnen küll, et on vajalik ajakiri. Ise loen ja kellega
siin oma tenniseringkonnas suhtlen, ka need inimesed loevad.
Mitmed neist on sellised, kes varem tellisid tenniseajakirjandust välismaalt, aga pärast eestikeelses Tennise ilmumist
hakkasid ainult seda ajakirja lugema. Et mõned tennisevõõramad inimesed loeksid, seda pole palju kuulnud. Kuid Kaia
Kanepi ja Jürgen Zoppi ning teiste edu võib lugejaskonda
suurendada.
2) Mulle isiklikult meeldib rohkem lugeda neid rahvusvahelisi lugusid, kus mõne staari käekäigust kirjutatakse. Samas
loen huviga ka võistluskajastusi, mis siis, et palju neist on
juba varem ajakirjandusest läbi käinud. Ajakirjas on käsitlus
tihti põhjalikum ja pilter rohkem juures ning ikka leidub
midagi uut ja huvitavat. Lood toitumisest ja vigastutest on
ka olulised. Sulgpalli ja lauatennise osa kohta ajakirjas ütlen
kindlasti, et need peavad jääma vähemalt praeguses mahus,
kuigi tennisistid ei pruugi seda eriti lugeda.
3) Eelmise küsimuse juurde tagasi tulles, siis just neid toitumis- ja vigastuslugusid võiks rohkemgi olla, sest annavad
olulisi teadmisi. Mida ma aga siin igapäevaselt väljakul vesteldes olen kuulnud, siis mõne tegelase arvates on harrastustennise lugusid ja turniire koos hulga piltidega liiga palju
sees. Samas teistpidi võttes tahaksid harrastusmängijad ise
just seda osa lugeda ja ootavad rohkemgi materjali. Nii mulle tundub, et
tegelikult on tipptennise ja harrastustennise osa ajakirjas siiski tasakaalus.
Ning olen ka kuulnud, et näiteks mitmetest tenniseuuendustest, kas või
hawk-eye süsteemi tööpõhimõtetest,
võiks põhjalikumalt kirjutada, kuigi
üks artikkel juba oli.
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Jürgen Zopp, Eesti esireket
1) Arvan, et see on väga tore ja samas oluline, et ka meil on
olemas selline ajakiri, mis kajastab Eestis tennist põhjalikumalt kui mõni muu väljaanne. Kuigi ajakiri ilmselt ei oma
suurt lugejaskonda, on selle väljaandmine väga tänuväärne
töö. Olen näinud teiste riikide tenniseajakirju. Näiteks Soome
oma, mis on meie Tennise kõrval lihtsalt mõneleheküljeline
köide.
2) Minu jaoks on huvitavad persoonilood ja ka rubriigi „Terved mõtted“ alt olen leidnud huvitavat lugemist.
3) Minu meelest võiks meie oma sportlastest ja koondistest
natuke positiivsemalt kirjutada. Ma ei ütle, et „must“ tuleks
„valgeks“ rääkida, aga mulle on silma jäänud, et tihti kajastatakse mõnda tulemust natuke liiga traagiliselt ja kerge
negatiivse alatooniga. Aga võib-olla olen ma ainuke, kellele
nii tundub.
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Tänaste üliõpilastennisistide eelkäija:

Sten Sumberg läks
USA-sse vaid profiks
saamise eesmärgil

USA ülikooli õppima minek on Eesti tennisistide seas endiselt populaarne, ent
neist üha rohkem soovib Suure Lombi taga keskenduda pigem haridusele. Ent
paarkümmend aastat tagasi oli vähemalt üks tennisist, kes lõpuni üritas sealtkaudu
ATP profituurile ja maailma esisajasse pürgida.
Tekst: Ants Põldoja

Foto: Viktor Burkivski

T

egemist on Sten Sumbergiga, kes võib-olla tennisestatistikas tuhnijatele polegi kuigi tuntud nimi – Eesti
meistrivõistluste medalisaajate seast leiame ta vaid
1994 paarismängu võitjana, noorte meistrivõistlustel tuli ta
üksikmängus 1989 hõbedale hiljem Estonia laevaõnnetuses
hukkunud Erki Talveri järel. Ometi on Sumberg mänginud
isegi Davis Cupil Eesti koondises.
„USA ülikoolist maailma esisajasse murda pole kerge, ehkki John Isner on praegu esikümnes. Seega on kõik võimalik,“
leidis Sumberg. „Kuid tennise mõttes on suur vahe, kuhu sa
õppima lähed. Need hilisemad ATP tuuri vennad on enamasti tulnud ühtedest ja samadest ülikoolidest, mis kuuluvad
tugevamasse konverentsi.“
Sumberg valis Arizona ülikooli, mis kuulus Pacific 10
(praegu juba Pacific 12) nimelisse konverentsi. Veel on tugevamad ülikoolid Californias, näiteks Stanford, Berkeley
või USC, kus õppis Jaak Põldma. Samuti Southeastern Conference, kuhu kuulub ka Georgia ülikool, mille lõpetas Isner.
„Kui sa aga tippkoolide seltskonnas ei mängi, on haridusele pühendumine loogiline otsus,“ hindas Sumberg tänaste
Eesti mängijate plaane. „Eks kõik hakkab inimese peast,
mida ta ise tunneb. Kas ta tahab üldse tennist tipptasemel
mängida? Võib-olla kaheldakse, et ei vea oma tasemega välja. Kuid mina läksin Ameerikasse tõesti ainult tennise eesmärgil.“

Nimekiri tõestab Sumbergi
võimalusi, mis jäidki võimalusteks
Sumbergil on kaante vahel paber, kuhu ta on kirja pannud
veid üle kümmekonna tennisisti. Kõigi nendega on ta Arizona ülikooli teise reketi kohal mängides kohtunud. ATP edetabelis jõudis neist kõige kõrgemale Sargis Sargsjan, kes oli
parimal hetkel 38. Itaallane Davide Sanguinetti ning ameeriklased Paul Goldstein ja Justin Gimelstob jõudsid esisaja

Sumberg: praegu olen vaid harrastusmängija
Tänavu talvel mängisid Sten Sumbergi mitmed eakaaslased nooremate seenioride (35 ja 40+) MM-võistlustel, meestest
näiteks Rene Busch ja Ivar Troost. Kuid Sumberg ütleb naerdes, et ei saa ennast nendega võrrelda ega ei hakka ise
seenioride tiitlivõistlustel osalema. „ Mul sattus vahepeal isegi selline aasta, kus ainult ühe korra tennist mängisin. Nüüd
mängin sagedamini – viimasel ajal kord nädalas.
Need, kes käivad MM-võistlustel, on ikka pidevalt väljakul, kas või treeneritena. Mina olen spordi mõttes veteran. Nagu
tavaline harrastusmängija.“
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keskele, kuid olid ka paarismänguspetsialistid nagu Wayne Black (maailma
4.) ja 2007. aasta US Openi paarismängu võitja Simon Aspelin.
„Kusjuures ülikooli päevil õnnestus
mul Blacki paarismängus isegi võita,“
muigas Sumberg. „See nimekiri pole
küll maailma tennise kõrgeim tipp, aga
vähemalt seltskond, kes tennises kuhugi jõudis.“
Sumbergi ülikoolis mängis esimest
numbrit norralane Jan Frode Andersen,
kes hiljem oli maailma 135. Ka päris
hea koht, kuid... „Kui aus olla, siis minu
idee oli selline: et USA-sse minekul
oleks mõtet, tuleks esisajasse jõuda,“
ütles Sumberg. „Sellepärast koostasingi nimekirja mängijatest, sest muidu
arvatakse, et isegi võimalustest rääkides ma asjatult kiitlen. Ma ei taha öelda,
et võinuksin nende meestega võrdselt
mängida, kuid võimalus oli.“
Kui Jaak Põldma hakkas ülikooli ajal
mõtlema, et haridus võiks olla tähtsamgi kui tennis, siis Sumbergil ei tekkinud
sellist mõtet kordagi. „Minu tõehetk
tuli hiljem, juba Eestisse naastes, kui
tegin otsuse, et enam tennisega ei jätka,
sest keha oli nii lõhutud,“ meenutas
Sumberg. „Olin 23-aastane ja mõtlesin,
et kui kaua võib aega minna, et terveks
saada ja siis edasi minna. Natuke punnitasin, aga siis tuli lollil ajal veel põlvevigastus. Võinuks ju natuke karussellil tiirelda ja Eestis medaleid püüda, aga
varasemate eesmärkide valgusel vaatasin, et ei tasu.“
Sumberg lisas, et on tagantjärele isegi kahetsenud, et kohe otsuse tegi. „Võinuksin endale ikkagi paar aastat pingutamist lubada. Kui oled lapsest saadik
punnitanud, siis olnuks ehk süda rahul,
kui oleksin saanud kinnituse, et ei tule
välja. Nüüd aga ei üritanud üldse. Mõtlesin tollal tuleviku üle palju ning viimane piisk karikasse oli ühe erasponsori tagasitõmbumine. Ta oli lubanud
toetada mind kaks aastat nii-öelda täispaketiga, ent tal endal tekkisid rahalised raskused ning ta ütles, et piirdub
ühekordsete summadega mõneks turniiriks, kuid mitte enamat. Siis tuli minu lõplik otsus.“

levõrra kannatas. „Ma ei tea, kas sain
sealt kõik vajalikud teadmised kätte,“
naeris Sumberg, „kuid mul on teistsugune filosoofia. Selle nelja aastaga sa
mingiks kohutavaks raketiteadlaseks
niikuinii ei saa. Minu arust on oluline
omandada baasharidus ja õige suhtumine ning tegelikult hakkad õppima
alles hiljem, elu ja töö käigus. Aga samas ma kiidan Jaak Põldmat, kes üliõpilasena oli kindlasti tublim.“
Sumberg pole kaugeltki arvamusel,
et tema idee USA-s õppimise eesmärkidest oleks ainuõige. Kuigi paarikümne
aasta jooksul pole sealsetest ülikoolidest väljunud ühtki arvestatava rahvusvahelise tasemega Eesti tennisisti, näeb
Sumberg kogu „Ameerika vallutamist“
positiivses võtmes.
„Inimesed lähevad, näevad maailma
ja saavad hea hariduse. Võidad igal juhul, ning lisaks, kui oled õiges kohas
nagu näiteks Jaak, siis on võimalik ka
tennises areneda. Need, kes tennise
mõttes on Jaagust nõrgemad ja poleks
vast niikuinii profikarjääri teinud, saavad edasi olla sportlikud ning teenida
muid plusse. Tegemist on igal juhul
win-win olukorraga: kui sa tennise

mõistes ei võida, siis hariduse ja maailmanägemise arvel võidad,“ selgitas
Sumberg.
Ent ometi jõudis kõigist viimase paarikümne aasta Eesti meesmängijast
esisaja piirile vaid Jürgen Zopp, kes
USA-sse ei läinud. „Jah, olen nõus arvamusega, et kui leidub piisavalt võimalusi ja rahaline tagatis profituuril
osalemiseks, on parem murda tippu kodunt. USA põhiline pluss on selles, et
hariduse näol leidub varuplaan. Ülikooli platvorm on hea, ent siiski sa ka õpid
ja lisakoormust koguneb palju. Jürgeni
tee on lootustandvam ning tema edu üle
on väga hea meel.“
Sumberg lisas, et vaatamata eesmärkide erinevusele soovitab ta kõigil USAsse õppima pürgivatel Eesti tennisistidel kooli hoolikalt valida. „Näiteks
Anett Schuttinguga läks hästi, saime
talle otsitud (Sumberg aitas siin oma
sidemetega kaasa – toim.) Berkeley ülikooli, mis on hea kool nii õppimise kui
tennise suhtes. Ütleksin, et igal juhul
tuleb kodutööd teha ning esimest pakkumist mitte alati kohe vastu võtta. Neid
koole, kes mängijaid soovivad on palju,
aga häid koole mitte nii palju.“

Ameerikasse minejal
on hariduse näol
varuplaan
Kuigi erinevalt mitmest tänase põlvkonna tennisistist ei pannud Sumberg
USA-s õppimisele nii suurt rõhku, ei
usu ta ometi, et hilisem töökarjäär sel-
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Kes on kes maailma
neidude tennises?
Käesolevas loos vaatleme kõige perspektiivikamaid 15-16-aastaseid tennisetalente,
kes ühtlasi on Anett Kontaveiti rivaalid maailma noorteturniiridel. Muidugi pole praegu
teada, kes neist võiks tulevikus naiste tennises suuri tegusid teha. Eestlased muidugi
loodavad, et Kontaveit jõuaks kõigist kõrgemale.
Tekst: Kristjan Leppik

Fotod: Scanpix, Viktor Burkivski

Taylor Townsend, USA
Sündinud 16. aprillil 1996, ITF neidude edetabelis 1.kohal, WTA edetabelis 421. kohal
(kõik edetabelikohad siin ja edaspidi 23. aprilli seisuga).
Õdede Williamsite jälgedes käiv mustanahaline Taylor Townsend (vasakukäeline)
võitis selle aasta esimese noorte suurturniiri Australian Openi. Townsend erineb
oma eakaaslastest suuresti selle tõttu, et tema mäng ei põhine tagajoone pikkadele
pallivahetustele, vaid ta püüab võita punkte aktiivse mängustiiliga, minnes tihti võrku.
Puhtalt jõule üles ehitatud mängustiiliga tänapäeva naiste tennises siiski läbi ei löö
- selleks, et naiste hulgas tippu pürgida, peab ta oluliselt parandama üldfüüsilist
ettevalmistust (eelkõige vastupidavust) ja mängima distsiplineeritumalt.
Huvitav, et Townsend peab suurimaks eeskujuks Martina Navratilovat, samuti
vasakukäelist mängijat, kelle stiili Taylor suuresti jäljendab. Ometi pole ta iidoli mängu
näinudki, sest Navratilova lõpetas karjääri enne, kui Townsend sündis.

Irina Hromatšova, Venemaa
Sündinud 12. mail 1995, ITF neidude edetabelis 2. kohal, WTA edetabelis
253. kohal.
Vasakukäelise venelanna Irina Hromatšova juuniorikarjäär on olnud
muljetavaldav, ainuüksi eelmisel aastal võitis ta neli turniiri, kuid suure
slämmi turniire nende hulgas pole, finaali jõudis ta ainult Wimbledonis,
kaotades seal Ashleigh Bartyle.
Üldiselt peetakse Irinat universaalseks mängijaks, kes suudab võrdselt
hästi tegutseda nii kaitses kui rünnakul. Tal on ka võitlusvaimu, mis on
vajalik tänapäeva halastamatus profitennise maailmas läbilöömiseks, lisaks
nii-öelda “tenniseaju“ ehk oskus mõelda kui tennisemängija. Hromatšova
suurimaks puuduseks peetakse tema üldfüüsilist ettevalmistust, sellele on
ka Belgias Justine Henini tenniseakadeemias õppiv ja treeniv Irina viimasel
aja suurt tähelepanu pööranud.
Väidetavalt on Hromatšova avaldanud soovi saada Belgia kodakondsus,
ent selle kohta kinnitus puudub, esialgu on tegemist kuulujutuga.

Ashleigh Barty, Austraalia
Sündinud 24. aprillil 1996, ITF neidude edetabelis 3.kohal, WTA
edetabelis 327. kohal.
Mitte eriti pikka kasvu (163 cm) austraalanna Barty on pärast eelmise
aasta neidude Wimbledoni turniiri võitmist ajanud nii Austraalia
tennisefännid, kui ka -ametnikud pöördesse, et kas tõesti üle pika aja on
kängurumaalt tulemas uus naistennise valitseja!?
Teda võrreldakse nii legendaarse Evonne Goolagong Cawleyga, kui ka
Martina Hingisega, ainult et väidetavalt on Barty täiendatud ja parem
versioon Hingisest. Vähemalt pidavat ta juba praegu servima paremini,
kui Hingis oma tippajal. See, mis teeb Bartyst aga hetkel „kuumima“
talendi noorte neidude hulgas, on tema all-round mäng. Bartyl on kõik
olemas, mängijaintuitsioon, tugev esimene serv, ootamatud tilkpallid,
lõigatud tagakäelöögid, kindel eeskäsi, mis kõik teeb temast täiusliku
mängija.

56

TENNIS 2/2012

tulevikutegija
Jelizaveta Kulitškova,
Venemaa
Sündinud 12. aprillil 1996, ITF neidude
edetabelis 6. kohal, ei oma WTA edetabelikohta.
Novosibirskist pärit 176 cm pikkust venelannat
Elizaveta Kulitškovat treenib tema isa Dmitri
Kulitškov. Kulitškova suurim pluss on stabiilsed
ja tugevad löögid, tema trump aga eeskäsi.
Venelanna nõrkuseks peavad spetsialistid aga
asjaolu, et ta kipub pallivahetuste ajal vajuma
tagajoonest liiga kaugele, millega tal naiste
tennises läheb raskeks.
Kulitškova puhul tasub märkida, et ta võitis selle
aasta esimesel päeval Mexico Citys peetud
noorte kõrgeima kategooria (Grade A) turniiri
Alberto Juvenil Mexicano 2012, kus finaalis
alistas teise noore venelanna Varvara Flinki.

Indy De Vroome,
Holland
Sündinud 21. mail 1996, ITF neidude
edetabelis 8.kohal, WTA edetabelis
1065. kohal.
Kõlava nimega Hollandi tennisetalent
on Eesti tennisepublikule juba tuttav,
sest mängis talvel Tallinnas 10 000
dollari suuruse auhinnafondiga
turniiri, kuid poolfinaalist kaugemale
ei pääsenud. Võrdluseks: nädal hiljem
samalaadse ja sama tasemega turniiri
Anett Kontaveit võitis.
De Vroome õpib kuulsas,
tennisetähtede vabrikuks peetavas
Nick Bolletieri tenniseakadeemias, kus
võrreldakse teda Maria Šarapovaga,
sest ta on pikk ja tugeva serviga. De
Vroome'i puhul äratab kõige rohkem
kahtlusi tema vähene atleetlikkus, et
lüüa läbi naiste profitennises. Samuti on
asjatundjad pööranud tähelepanu tema
krobelisele eeskäetehnikale.

Beatriz “Bia“ Haddad Maia,
Brasiilia
Sündinud 30. mail 1996, ITF neidude edetabelis
15. kohal, WTA edetabelis 605. kohal.
ITF-i neidude edetabelis paikneb vahetult
Anett Kontaveiti ees Brasiilia naistennise suur
tulevikulootus Beatriz Haddad Maia. Nagu
suurem osa käesolevas loos ära toodud noortest
talentidest, on ka brasiilanna vasakukäeline, lisaks
on hetkel 184 cm pikkune Bia jõulise mängustiiliga
ja tema tugevaim külg on serv.
Haddad Maia õpib ja treenib kodumaal Larri
Passose tenniseakadeemias, ta on tunnistanud, et
imetleb Vera Zvonarevat, kellel on lisaks edukale
profikarjäärile kaks kõrgharidust. Arvestades
seda, et Haddad Maia karjub lööki sooritades
nagu Azarenka või Šarapova, siis peaks tema tee
maailma tippu kindel olema.
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GSM: +372 52 49639
telefon: +372 62 78010
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Paide: Fiesta Reisid
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Kuldse liivaga mererannal, ümbritset�na
puhtast ja puut�mat�st loodusest, eemal
linnakärast, asub hotell Hotell Saaremaa
Thalasso Spa otsekui väike peidet�d pärl...
Kauni rannahotelli mag�etiteks on
privaat�e hotelli-, spaa-, restoranija konverentsiteenus ning puhas ja
puut�mat� loodus.
Eesti üks esimesi thalasso-t�üpi
lõõgastavate protseduuridega spaakomplekse annab uudse võimaluse
ter�islikuks ajaveet�iseks.
Hotell Saaremaa
Thalasso Spa
Mändjala 93871,
Kaar�a vald,
Saaremaa,
Estonia

Tel. +372 454 4100
GSM +372 505 8272
Fax +372 454 4106
saaremaa@saarehotell.ee
www.saarehotell.ee
Sky�e: hotellsaaremaa

✁

Selle kupongiga
kõikidelt spaa-teenustelt hinnasoodust�s
%
majut�selt hotellis Saaremaa hinnasoodust�s
%

-20
-10

* kupong kehtib kuni 31.10.12. Saadaval ettetellimisel ja vabade kohtade olemaolul.
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Kairi Karpa:
olen õnnelik võimaluse
üle olla väike osa
suurest tennisest
Mida kujutab endast joonekohtuniku töö? Kas ainult väljakujoone jälgimist, kiiret
reageerimist, lakkamatut valmisolekut palliga pihta saada ja oskust mängijate
pahameelt eirata? Kõigest sellest räägib lähemalt välisturniiridel tegutsev Eesti
joonekohtunik Kairi Karpa.
Tekst: Lauri Birkan

Fotod: Erakogu

K

ui kaua te juba välismaal joonekohtunikuna tegutsete ja kuidas
niikaugele jõudsite?
Minu esimene välisturniir oli WTA
Stockholm 2005. aasta augustis. Enne
olin joonekohtunikuna töötanud neljal
võistlusel Eestis. 2005. aasta märtsis
Davis Cupil Eesti-Portugal oli peakohtunik Anders Wenn-berg Rootsist, kelle
abil sain võimaluse minna sama aasta
augustis Stockholmi. Tegin seal head
tööd, jäin mõningatele inimestele meelde ning Stockholmis saadud kontaktid
aitasid edasi.

„Pokerface” kuulub
joonekohtunikuks
olemise juurde
Mis teeb selle töö teie jaoks huvitavaks ja kas teil on üldse aega selle kõrvalt ka mingit muud tööd teha? Palju
turniire aastas kokku tuleb?
Joonekohtuniku töö juures on minu
jaoks kolm suurt kirge. Esiteks: see annab suurepärase võimaluse avastada
maailma ning külastada huvitavaid paiku, mida turismireisina sihtkohaks ei
valiks. Teiseks: minu ülemaailmsed kolleegid – on põnev suhelda erinevate
inimestega erinevatest kultuuriruumidest. Ja kolmandaks: see on erakordne
võimalus olla osa suurest tennisest.
Mullu juunini tegin joonekohtunikutööd õpingute ja põhitöö kõrvalt lihtsalt
hobina. Siis töötasin aastas umbes 5-8
välismaa turniiril, peamiselt suvel.
Nüüd, pärast õpingute lõppu on see minu põhitöö ja käesoleval aastal on varasemate aastate töönädalate arv juba
saavutatud. Praegu saabusin just Eestisse pärast kolme kuud äraolekut.
Reeglina on joonekohtunikud turnii-
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OMAS ELEMENDIS: „Kui pall tuleb
minu joone poole, siis ma keskendun
palli trajektoorile – püüan aimata, kuhu
pall võib põrgata ja jälgin seda kohta
joonel, kirjeldab rahvusvahelisel tasemel
joonekohtunikuna tegutsev Kairi Karpa
oma tööd.”

ri korraldavalt maalt. Millistel turniiridel on ka rahvusvahelisi kohtunikke?
Tõesti, enamik joonekohtunikke on
kohalikud. Praeguste majandusolude
sunnil on rahvusvaheliste joonekohtunikke arvu natuke kärbitud, aga siiski,
sõltuvalt turniiri võimalustest, proovitakse palgata ka välismaa kohtunikke.
Üldjuhul on rahvusvahelistel suurvõistlustel ikka mõni välismaa joonekohtunik, ka sõltub see riigi oma joonekohtunike arvust (suuremates riikides on
palju joonekohtunikke). Erinevate riikide turniiride toimib vahel ka nö vahetusprogramm, kus ühe riigi kohtunikud saavad võimaluse töötada ühel
turniiril ja siis toimub vastastikkune
vahetus.
Mida arvate, kas ühes hawk-eye kasutuselevõtuga muretsevad joonekohtunikud rohkem? Kui näiteks süsteem
kinnitab joonekohtunik eksimust.
Mäletan esimest võistlust, kui töötasin hawk-eye'ga – siis küll pabistasin
algul. Aga kui mängija esimene challenge tõi õiguse mulle, sain aru, et muretsesin asjata. Hawk-eye või mitte,
joonekohtunikuna teen otsuseid ikka nii
nagu näen palli, mitte nii nagu elektroonika võiks „otsustada”. Olen teinud vigu
ja hawk-eye on seda tõestanud, aga sellest ei teki küll mingit sisemist ebakindlust, lihtsalt motiveerib natuke rohkem
keskenduma väljakul. Ja muide: kui
hawk-eye kinnitab joonekohtuniku otsuse, ei tohi liigselt elevile minna, sest
enamasti satub kohtunik siis kaamerasse ning ta peab olema neutraalne ja
säilitama pokerface'i.
Joonekohtuniku üks ohte on teadupärast saada palliga pihta. Mil määral
on teid sellised juhtumid mõjutanud?
Minu kõige suurem hirm väljakul on-
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gi saada pallitabamus näkku või pähe.
Aga õnneks ei ole seda minuga juhtunud, ning õnneks pole ma selliseid õnnetusi ka näinud. Kui oled tähelepanelik
ja kiire reaktsiooniga, siis suudab igaüks pea 210 km/h servi eest ära tõmmata. Olen saanud tabamusi jala või käe
pihta, mis on jätnud sinika, aga need
tabamused ei ole nii valusad ja paranevad üsna kiiresti.

Lemmikkoht on Rootsi
Milliste kuulsuste mängus olete olnud joonekohtunik?
Kaia Kanepi, Jürgen Zopp, Marat Safin, Roger Federer, David Ferrer, Fernando Verdasco, Justine Henin, Kim
Clijsters, Maria Šarapova, Robin Söderling, Tomas Berdych, Gael Monfils,
Juan Martin del Potro, Richard Gasquet.
Kuid joonekohtunikuna ei ole mulle oluline mängija nimi, kellega koos väljakul
olen, vaid et oleks põnevad pallivahetused.
Kohtunike üle nurisemine on sama
vana kui tennis, kui meenutame legendaarset John McEnroe'd või Serena
Williamsi mõne aasta tagust sõimu. Kas
teil on ka konflikte mängijatega ette
tulnud?
Mul pole õnneks tõsiseid konflikte
olnud. Ainsana saan öelda, et mõnikord
on mängijad kurtnud mu otsuste üle, kui
puudub hawk-eye. Nüüd on mängijatel
võimalus hardcourt'il tellida challenge
ja saviliival jääb pallijälg, mida saab
kontrollida. Joonekohtunik peab igas
sellises situatsioonis jääma neutraalseks ja mitte ütlema oma arvamust
mängijale. Kui mängija ütleb midagi
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halvasti, tuleb sellest kohe raporteerida
pukikohtunikule.
Mainisite juba maailma avastamise
võimalusi. Kas olete kasutanud kohtunikutöö võimalusi turismiks?
Kohtunikel on siinkohal eelis mängijate ees ja saavad kasutada võimalust
sihtkohas ringi vaadata. Olen igas uues
paigas üritanud võtta reisimise eesmärgil mõne lisapäeva enne või pärast
võistlust. Näiteks aasta algul olin Mehhikos võistlustel. Kuna lend sinna on
üsna pikk ja tüütu, otsustasin, et võtan
aega ka isiklikeks huvideks ning jäin
Mehhikosse kuueks nädalaks.
Mis paigad ja turniirid on teile enim
meeldinud ja miks?
Kuna Stockholm oli mu esimene välisturniir ja nüüdsest külastan Rootsis
igal aastal kolme turniiri, siis naudin
väga neid nädalaid, mil seal viibin seal.
2006. aastal õppisin ka rootsi keele ära
ja kohalikud kohtunikud on mu vaieldamatud lemmikud. Suvine turniir
Båstad’is, väikses mereäärses linnas
Lõuna-Rootsis, on mu lemmik. Külaliskohtunikud elavad seal ühes majas,
naudime ühiseid õhtusööke ja vahelduseks hotellidele on see mõnus erinevus.
Väga kodune tunne! Selle turniiri on ka
mängijad valinud 10 aastat järjest parimaks. Samuti mäletan üht Davis Cupi
turniiri juulikuus Norra väikeses linnas
Gausdalis. Käsikäes mahedate suveöödega mägede keskel oli turniir justkui
puhkuse eest.
Acapulco on vaieldamatult kõige eksootilisem turniir minu karjääri jooksul.
Troopiline kliima lubas merre ujuma
minna veel öötundidelgi, kuna vesi ja
õhk olid lihtsalt kogu aeg soojad. Samu-

Joonekohtunike seltskond saab
omavahel alati hästi läbi. Kairi Karpa
tagumises reas vasakult viies, pea viltu.

ti võis merre jahutama minna puhkepauside ajal, sest päevane kuumus lihtsalt nõudis seda ja ookean oli kohe tenniseklubi kõrval.
Ning eriline turniir oli ka mullune
WTA Championships Istanbulis, sest
sinna pääses ainult isikliku kutsega, mis
tähendas, et olin teinud aasta jooksul
head tööd ning jäänud pukikohtunikele
meelde Pealegi mängivad seal ainult
maailma parimad.

Kõigile kehtivad
samad tingimused
Räägime ka veidi majanduslikust
poolest. Kuidas on joonekohtunike elu
võistluspaikades korraldatud? Kas tasu
makstakse kohtunikele ka nime järgi?
Kõikidele joonekohtunikele kehtivad
samad tingimused, mingeid eelistusi ei
ole, kellelegi soodustusi ei tehta, mingeid erikohtlemisi ei saada.
Erinevatel turniiridel on erinevad
võimalused, mida joonekohtunikele pakutakse. Meile antakse võistluse jaoks
vorm, mida peab alati kandma, kui väljakule minnakse – lühikesed või pikad
püksid, pluusid, sviitrid, vihmajoped,
nokamütsid, spordijalatsid, sokid. Lennupiletid ostan ise, samas maksavad
korraldajad fikseeritud summa sõidukulude katteks, umbes 75-150 euro ümber. Päevaraha on samuti fikseeritud ja
see kõigub 20 ja 100 euro vahel. Enamik
turniire võimaldab rahvusvahelistele
joonekohtunikele tasuta elamise ja kolm
söögikorda päevas pluss suupisted. Või-
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tenniseKohtunik
malik, et Grand Slam’idel on joonekohtunike teenistus suurem, kuid neil turniiridel ma pole käinud.
Kas selleks, et pika mängu jooksul
peaaegu liikumatuna ja keskendununa
püsida, läheb vaja ka spetsiaalset tähelepanutreeningut? Millal tohib joonekohtunik selga sirutada?
Mingit eritreeningut ei pea joonekohtunikud küll tegema. Õnneks! Oleme
täiesti tavalised inimesed tavaliste võimete ja oskustega. Kui punkt algab,
võtavad kõik kohtunikud sisse liikumatu positsiooni ning jälgivad pigem pallivahetust, kui põrnitsevad lakkamatult
joont. Kui pall tuleb minu joone poole,
siis keskendun palli trajektoorile –
püüan aimata, kuhu pall võib põrgata
ja jälgin seda kohta joonel. Pärast punkti on seljasirutamise hetk. Saame olla
üsna vabalt, ebamugavust küll ei tunne
kunagi. Arvan, et kui me teeme oma
tööd hästi, siis publik ja mängijad isegi
ei märka meie kohalolekut.

Vingumine ei tule
kõne alla!
Millised eeldused peavad inimesel
olema, et heaks joonekohtunikuks saada ja millised etapid tuleb selleks läbi-
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da?
Mingeid üleloomulikke võimeid meil
olema ei pea. Kõige olulisem on distsipliin, hea reaktsioon ja normaalne nägemine.
Teine tähtis osa tööst toimub väljaspool väljakut. Kuna tegemist on suhtlemist sisaldava tööga, siis on oluline olla
heatujuline, abivalmis ja paindlik. Kuna
kohtun nii paljude erinevate kultuuride
inimestega, siis peab käitumist vastavalt sellele kohandama. Hea inglise
keele oskus on samuti oluline, et teha
ennast arusaadavaks ning õppida teisi
inimesi tundma. Arvan, et igasugune
negatiivne suhtumine ning vingumine
ei tule joonekohtuniku töö puhul kõne
alla, selliseid tüüpe eriti ei sallita.
Erinevates riikides on ka joonekohtunikele koolitused, kus tutvustatakse
tennisemäärustikku ja joonekohtunike
tööks vajalikku tehnikat ning oskusi.
Koolituse läbinud saavad sellekohase
tunnistuse ning pääsevad turniiridele
õigust mõistma.
Kui tugev peab olema joonekohtuniku eelnev tennisemängija taust?
Varasem tennisemängija taust ei ole
kohustuslik. Küll aga on enamik joonekohtunikke jõudnud niimoodi selle töö
juurde, et on nooruses tegelenud tenni-

sega ja seejärel leidnud väljakutse kohtunikutöös. Mina pole erand, käisin
tennisetrennis ja kui kodusel turniiril
oli vaja joonekohtunikke, „palgati” ikka
oma tennisekooli õpilased. Ja nii see
läks...
Kas ja kui palju sellise töö kõrvalt
pereelu jaoks aega jääb?
Täiskohaga kohtunikutöö kõrvalt jääb
perekond kindlasti tahaplaanile, sest
viibitakse liialt palju kodust eemal. Minu jaoks oli praegune kolm kuud üsna
piiripealne aeg, kauem ei tahaks järjest
ära olla. Samas on kodune tunne ka sõpradeks saanud kohtunike seltsis.
Millised on teie eesmärgid joonekohtunikuna tulevikus?
Paar aastat jätkan kindlasti sama
tööd. Joonekohtunikuna tahaksin jõuda
uutele turniiridele, Grand Slam’id ja
Masters-sarja turniirid mõlguvad kindlasti mõtetes. Seda on üsna keeruline
teoks teha, aga mitte võimatu! Samuti
on plaanis rohkem töötada pukikohtunikuna, mis on minu jaoks uus ja põnev
väljakutse. Kindlasti on eesmärk teha
ära ITF-i valgemärk,, mis on esimene
tase rahvusvahelise pukikohtuniku sertifikaadi saamisel.
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Inimkatapult John
Robert Isner
John Isnerit on raske mitte märgata, sest 206-sentimeetrise kasvuga on ta läbi
aegade pikim Top 10 mängija (208 cm pikkune horvaat Ivo Karlovic pole esikümnesse
pääsenud), tema käte siruulatus on erakordne ja muidugi ta kuulus serv,
mis lendab nagu meteoriit närvilise vastase poole.
Tekst: Kristjan Leppik

J

ohn Isner ongi eelkõige tuntud kui
üks parimaid servijaid tänapäeva
tennises, seda kinnitavad ka mitmed tema nimel olevad pallingurekordid. Näiteks on ta löönud ühes mängus
113 ässa, tema kiireim serv lendas
241km/h. “Pole oluline, mis kattega väljakul ta mängib, tema serv jääb vastasele õudusunenäoks ka siis, kui tal on
tavaline servipäev, rääkimata heast päevast,“ ütleb USA Davis Cupi meeskonna
kapten ja endine tippmängija Jim Courier. “Nii tema esimene kui ka teine
palling on erakordsed tänu sellele, et
pall jõuab uskumatu nurga all vastaseni.“
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2012. aastal on Isner näidanud karjääri parimat mängu ning Indian Wellsi turniiri poolfinaalis alistas ta maailma esinumbri serblase Novak Djokovici
numbritega 7:6, 3:6, 7:6, seda võitu peab
Isner siiamaani oma karjääri suurimaks
võiduks. Finaaliks šveitslase Roger Federeri vastu oli Isneri jõud ja õnn otsas,
kuid tema aktsiad tennisemaailmas järsult tõusid. “Tänavusele aastale vastu
minnes teadsin, et vähemalt suudan tõsiselt võidelda nende meestega,“ ütles
Isner. “Ma lähen väljakule võitma, olenemata sellest, kellega ma mängin.
Muidu lihtsalt ei ole mõtet üldse väljakule minna.“

Muide, Federeri on pikk ameeriklane
tänavu samuti võitnud: see sündis Davis
Cupi avaringis ning pealegi šveitslase
kodus ja Isneri jaoks ebamugaval liivaväljakul.

Kas korvpall või tennis?
Greensboro linnas, Põhja-Carolina
osariigis ehitaja Roberti ja kinnisvaramaakleri Kareni pojana sündinud John
Robert Isner tegi tennisega tutvust esimest korda alles üheksa-aastaselt. Poisina tegeles Isner tõsiselt nii tennise,
kui ka korvpalliga, oma iidoliks ei pidanud ta mitte Agassit või Samprast, vaid
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“Lõputu mäng”: John Isner (vasakul)
ja Nicolas Mahut pärast legendaarset
mängu Wimbledonis, tulemus on näha
tabloolt.

hoopis Utah Jazzi kossulegendi Karl
Malone’i.
15-aastaselt pidi Isner viimaks otsustama, kummale spordialale pühenduda.
Valik langes tennise kasuks, sest ta leidis, et sel alal on tal suurem võimalus
saada ülikooli stipendiumi. “Oleks siis
keegi mulle, tollal 188 cm pikkusele kutile öelnud, et kasvan 206 cm pikkuseks,
oleksin kindlasti valinud kovpalli,“ ütleb Isner, kes lõpetas kasvamise alles
22 aastaselt. “Ma ei teadnud ju siis, et
muudkui kasvan, kasvan ja kasvan.“
Korvpalli mängimise aegadest on jäänud Isnerile omapärane harjumus, nimelt põrgatab ta enne servimist palli
jalgade vahelt läbi, just nagu korvpallis
seda tehakse.
Selle asemel, et panna ennast proovile ATP tuuril nagu iga teine noor tennisist, soovis Isner omandada kõrghariduse ja astus hoopis Georgia ülikooli.
Oma Alma Materi eest mängides kujunes ta NCAA meistrivõistluste karjäär
edukaks. Isner on Georgia ülikooli läbi
aegade parim mängija võitude arvu
poolest nii üksikmängus, kui ka paarismängus ning ta juhtis ülikooli võistkonna 2007. aastal NCAA meistriks. Muide,
raskemeelse iseloomu tõttu kutsusid
ülikoolikaaslased teda „vanaisaks“.
Georgia ülikool on tänaseni John Isneri
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südames, tema reketi keeled on Georgia
University Bulldogsi tennisemeeskonna
värvidest lähtuvalt punased ja mustad.

Teekond maailma tippu
Vaatamata kinnisele iseloomule oli
John Isneri profikarjääri algus muljetavaldav. Profiks hakkas ta 2007. aasta
suvel pärast Georgia ülikooli lõpetamist. ATP edetabelis paiknes ta siis 839.
kohal, aga ainuüksi ühe kuuga kerkis ta
416ndaks.
Juba oma esimesel ATP turniiril Washingtonis jõudis ta finaali, kus kaotas
kaasmaalasele Andy Roddickule. Isneri edetabelikoht oli hüpanud juba
138ndaks, ent nagu tihti, järgneb kiirele edule paigalseis või tagasiminek ning
sama juhtus ka Isneriga. Tal oli raske
harjuda profitennise juurde kuuluva
pideva reisimisega, samuti häiris teda
alaline olelusvõitlus ja karm konkurents. “Minu profikarjäär algas üle ootuste hästi ja mõistsin, et tõesti võin
võistelda parimatega,“ ütleb Isner.
“Kuid järgmisel aastal sai selgeks, et
mul läks algul võib-olla liiga hästi. Sain
palju vabapääsmeid kõrgema tasemega
turniiridele, ei pidanud mängima Challengeridel ning seetõttu ei arenenud ma
piisavalt isiksuse ega mängijana.“

2009. aasta märtsis, pärast aastast
paigalseisu ja mitmeid masendavaid
kaotusi, võttis Isner kontakti Mardy
Fishi ja Jim Courieri endise treeneri
Craig Boyntoni ning palus talt abi.
Boynton alustas sellest, et ehitas uues-

Segapaar Venus
Williamsiga?
Nagu paljudel teistel sportlastel,
liiguvad ka Isneri mõtted Londoni
olümpiamängude poole. Eriti
arvestades seda, et olümpia
tenniseturniir toimub Wimbledoni
murul. Isner tahaks olümpial
üksikmängule lisaks osaleda
segapaarismängus, kus ta sooviks
partneriks ühte õdedest Williamsitest,
eelistades pikemat Venust. Aga
kas Venus Williams ei oleks oma
185 sentimeetriga tema kõrval liiga
lühike? “Jah,“ ütleb Isner. “Kõik
naistennisistid on minu kõrval
lühikesed.“
Isneri soovi mängida
segapaarismängu tuleks võtta
huumoriga ja kõigi naismängijate
hirmutamisega. “Saaks kindlasti
palju nalja, kui serviksin naiste vastu
nii tugevalt nagu suudan,“ ütleb ta
naerdes. “Aga kui saaksin võimaluse
mängida segapaarismängu
olümpiakullale, võtaksin seda
kindlasti tõsiselt.“
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ti üles Isneri mängu. Kui eelnevalt oli
Isner püüdnud lüüa palli võimalikult
kõvasti ja loota peamiselt servile, siis
Boynton õpetas Isnerit, kuidas häirida
võimalikult palju vastase rütmi ning
kuidas mängida üksikuid punkte ja matše lähtuvalt eesmärkidest, strateegiast
ja taktikast.
“Ma tahtsin, et ta saaks aru, kuidas
vastane mängu ajal mõtleb, kuidas vastane saab hakkama Johni tugevamate
külgedega nagu serv,“ ütleb Boynton.
“Täitsime augud tema mängus.“ Igatahes jõudsid Boyntoni õpetussõnad Isnerile kohale, 2009. aasta lõpuks oli hiiglane tõusnud ATP edetabelis juba 34.
kohale ja teenis ATP World Touri enim
arenenud mängija auhinna. Head ajad
jätkusid ka 2010. aastal, ta võitis esimese ATP turniiri Aucklandis, jõudis Australian Openil 16 parema hulka, tegi
Davis Cup debüüdi, jõudis veel kolmel
ATP turniiril finaali, võitis Wimbledo-
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nis “The Endless Matchi“ ja murdis end ATP
edetabelis TOP 20 sekka.
Ka mullune hooaeg
oli Isnerile edukas, ta
võitis Newporti ja Winston-Salemi turniirid
ning jõudis US Openil
veerandfinaali, mis on
seni tema parim saavutus Grand Slam turniiridel. Tulemustest johtuvalt võib kindlalt väita, et pärast koostöö algust Craig Boyntoniga
on Isneri karjäär liikunud vääramatult ülesmäge. Tänavu 16. apillil
avaldatud ATP edetabelis kerkis Isner esmakordselt USA esireketiks, edestades napilt
Mardy Fishi. “Olla USA
number üks on suur
au,“ ütles Isner. “Olen
alati selle poole püüelnud. Kavatsen seda positsiooni hoida võimalikult kaua, kuid tean, et
mu kannul on mitu
meest, kes tahavad ise
olla esimesed.“
“Arvan, et saavutan
oma parima vormi alles
kahe aasta pärast,“ ütleb Isner tulevikku vaadates. “Tahan olla see
meestennisist, kes kannab USA lootusi oma õlul. Tahan ronida
ATP edetabelis veelgi kõrgemale ja jõuda kaheksandale kohale ning siis seitsmendale kohale, lõplik eesmärk on murda esiviisikusse.“

Ajaloo pikim
tenniselahing “The Endless Match“
Paljudele tennisefännidele seostub
John Isneri nimi eelkõige sellega, mis
juhtus 2010. aasta suvel Wimbledoni
turniiri esimeses ringis. Keegi ei arvanud, et 22. juunil alanud kohtumine
John Isneri ja prantslase Nicholas Mahut' vahel lõpeb alles 24. juunil, purustab paljud tenniserekordid ning jääb
ilmselt alatiseks ajaloo pikimaks tenniselahinguks. Raske on uskuda, et seisuga
6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68 Isneri kasuks
lõppenud ning 11 tundi ja 5 minutit
kestnud matšist kunagi veel pikemat

mängitakse.
Ainuüksi “Lõputu mängu“ viies sett
kestis kauem (8 tundi, 11 minutit), kui
ükski mäng tennise ajaloos enne seda.
Isner meenutas hiljem: “Ma tõesti arvasin, et see kõik on unes. Ma lihtsalt ei
suutnud uskuda, et selline matš on üldse võimalik.“
Isnerist sai kodumaal koheselt popkultuuri kangelane, teda kutsuti tuntud
telesaadetesse “Good Morning America“ ja David Lettermani show'sse,
teda kiideti ja toodi eeskujuks USA Senatis. USA olümpiakomitee valis ta juunikuu parimaks sportlaseks, lisaks võitis ta ESPN-i 2010. aasta auhinna parima rekordeid purustava soorituse eest
spordis. CNN-le ütles ta matši iseloomustades vaid: “Absoluutne hullumeelsus,“ ja lisas: “Ma kardan, et jään rääkima sellest matšist surmatunnini.“
Tenniselegend John McEnroe nentis
tabavalt: “See oli parim reklaam tennisele ja tõestus mängijate füüsilistest
võimetest, kuigi arvan, et selle matši
tõttu lühenes Isneri ja Mahut' karjäär
vähemalt kuue kuu võrra.“
Seda erakordset mängu jääb alatiseks
meenutama Wimbledoni tennisekeskuse 18. väljaku juurde paigaldatud mälestustahvel.

John Robert Isner
Sündinud: 26. aprillil 1985
Pikkus ja kaal: 206 cm, 111 kilo
Treener: Craig Boynton
Eeskujud spordis: Karl Malone
Parimad saavutused tennises:
turniirivõidud Aucklandis, Newportis
ja Winston-Salemis, finaalipääs
Indian Wellsis
Koht maailma edetabelis
(16. aprilli 2012.a. seisuga): 9.
ATP turniirivõite:
3 (paarismängus 3)
Parim koht Suure Slämmi turniiril:
veerandfinaal (2011 US Open)
Karjääri auhinnaraha:
3 855 838 USA dollarit
Reket: Prince EX03
Riietus ja jalanõud: Lacoste ja Nike
Lemmiklöök: serv ja eeskäsi
Hobid: pokker, golf, korvpall,
wrestling ja ESPN spordikanalid.
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Naerusuine Lisicki
sammub Grafi jälgedes
Naiste tennise maailma edetabelis on 50 parema seas viis noort Saksamaa piigat,
neist üks – Sabine Lisicki – on julgelt välja öelnud, et ei karda võrdlust legendaarse
Steffi Grafiga, hoopis vastupidi, ta loodab, et just temast saab Grafi mantlipärija.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

L

isicki vanemad, Richard ja Elizabeth emigreerusid 1979. aastal
Poolast Lääne-Saksamaale. „Akadeemikuna oli mul kaks võimalust –
kuuluda süsteemi hulka või emigreeruda,“ nentis ajaloolase haridusega Richard Lisicki.
Saksamaal asus Richard Lisicki õppima Kölni spordikõrgkoolis ning alustas
tööd tennisetreenerina. 1989. aasta septembris sündis perre tütar Sabine, kellele isa tasapisi tennist tutvustas. Esi-
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mene tõsisem kokkupuude tennisega oli
Sabine Lisickil seitsmeaastasena ning
sealt saigi kõik alguse. „Tahan saada
maailma esireketiks,“ pole Lisicki oma
eesmärkidest kunagi saladust teinud.

Naiskonna peatreener:
„Sabine ei karda suuri
nimesid“
Saksamaal on tavaline, et meedia
võrdleb andekaid naistennisiste ikooni

staatuses oleva Grafiga. Üldjuhul tennisistidele endale sellised võrdlused ei
meeldi, kuid Lisicki naudib seda. Saksamaa tennisenaiskonna peatreeneri
Barbara Rittneri sõnul on Lisicki ja
Grafi mängus ka üsna palju sarnasusi.
„Sabine suudab samamoodi vastasele
oma mängu peale suruda, ta mängib
samasuguse jõuga nagu Steffi,“ hindas
Rittner. „Sabine ei karda suuri nimesid.“
Lisicki on Grafi nimetanud oma suu-
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reks iidoliks, erinevalt paljudest teistest
on aga temal olnud õnn Grafiga ka koos
treenida. „Olen mänginud nii Steffi
Grafi kui Andre Agassiga, teinud trenni
Mary Pierce’i ja Martina Hingisega –
seega kõikide oma iidolitega,“ rääkis
Lisicki. „Kunagi tahaksin ka Roger Federeriga mängida.“
2004. aastal tegi Lisicki debüüdi ITFi
turniiridel, samal aastal kutsuti ta treenima mainekasse Nick Bollettieri akadeemiasse. Juba juuniorieast on Lisicki
jõulise mänguga teeninud palju tähelepanu ja kiidusõnu, seetõttu polnud ka
mingi ime, et ta hakkas naisteklassis
üsna noores eas tegusid tegema.
Karjääri esimesel suure slämmi turniiril, 2008. aasta Austraalia lahtistel
meistrivõistlustel alustas Lisicki kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks põhiturniiril 3. ringi, alistades teiste seas ka
16ndana asetatud Dinara Safina. Mõned
nädalad hiljem oli ta Föderatsiooni karikasarjas parem
endisest maailma
esireketist

Lindsay Davenportist. Sama aasta lõpus
jõudis ta juba esimest korda WTA turniiri finaali, kus jäi kolmes setis alla
Sorana Cirsteale. Tolle aastaga aga tõusis Lisicki maailma edetabelis 237. kohalt 54. reale.

Vigastus tekitas
Lisickis huvi
meditsiini vastu
2009. aasta aprillis sai Lisickist läbi
aegade madalaima edetabelikohaga (tol
hetkel 63.) mängija, kes võitnud
Charlestoni
turniiri.

Finaalis oli Lisicki parem Caroline Wozniackist, samal turniiril sai ta magusad
võidud ka Venus Williamsi ja Marion
Bartoli üle.
Lisicki lennukusele tõmbas kriipsu
peale 2010. aasta kevadel saadud jalavigastus, mille tõttu pidi ta viiekuulise
võistluspausi tegema. Mullu avaldas
Lisicki, et kaotas nii palju aega valediagnoosi tõttu, jättes siiski avaldamata,
milline see oli. „See oli lihtsalt halb
diagnoos, mille tõttu kaotasin palju aega. Nüüd tean, et kui minuga järgmine
kord midagi juhtub, istun kohe lennukisse ja lähen Saksamaale enda arstide
juurde,“ rääkis Lisicki. „Mul on sellega
raske leppida, aga ma ei saa tagantjärele midagi muuta, see juhtus. Tavaliselt saadakse hüppeliigese venitusest üle kuue nädalaga,
minul läks viis kuud...“
Teda kimbutanud
tervisehädade

Suurim jahutatud ja külmutatud kauba transpordifirma Eestis
Teenused on:
- jahutatud ja külmutatud kaupade jaotusvedu
- terminalide vaheline transport
- rahvusvaheline transport ja laoteenused
Teenustepakett on väga lai. Vastavalt kliendi soovile
võib see sisaldada kõike tootmisest kuni lõpptarbijani.
Meie töö on väga paindlik ja püüame alati arvestada
klientide kõikide vajadustega.

AS Est-Trans Kaubaveod
Lihula mnt 24,
Haapsalu 90510
tel: 4724145;
4724147
faks: 4724146
E-post: esttrans@esttrans.ee

Kui on soovi rohkem infot saada või soovid konkreetset
hinnapakkumist, siis võta meiega julgesti ühendust!

www.esttrans.ee
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tõttu on Lisickis tärganud huvi meditsiini vastu. „Olen alati tennist armastanud ja see on asi, millega tahan tegeleda. Aga olen mõelnud ka sellele, mida
ma teeksin, kui kunagi karjääri lõpetan
ning mul on paar varianti. Näiteks huvitavad mind mood ja moedisain, aga
samas ka inimkeha,“ avaldas ta. „Kuna
mul on olnud nii palju erinevaid probleeme, olen oma keha kohta palju uut
teada saanud, aga tahaksin veel rohkem
õppida, seetõttu huvitaks mind meditsiin. Inimkeha on nii huvitav, selles vallas on alati midagi avastada. Aga eks
näis, kumma suuna lõpuks valin.“

Läbimurre mullusel
Wimbledoni turniiril
Pärast vigastuspausi langes Lisicki
maailma edetabelis 218. kohale, kuid
naasis lõpuks tugevamana kui varem ja
eelmisest aastast kujunes tema tõeline
läbimurdeaasta, mil ta võitis kaks turniiri – Birminghamis ja Dallases – ning
jõudis karjääri jooksul esimest korda
suure slämmi turniiril poolfinaali, olles
läbi aegade teine tennisist, kes pääses
Wimbledoni põhitabelisse wildcard’iga
ja mänginud end nelja parema sekka.
„Tulla pärast vigastust tagasi ja alistada
Wimbledoni peaväljakul täismaja ees
Na Li – see oli minu jaoks väga emotsionaalne ja väga tähtis võit,“ tunnistas
Lisicki.
Aasta lõpetas Lisicki juba 15. kohal,
tänavu veebruaris tõusis ta karjääri
kõrgeimale ehk 13. positsioonile.
Kui vahepeal tegid naiste tennises
ilma venelannad, siis viimastel aastatel
on tekkinud uus trend ja üha enam paistavad maailma tipus silma Poola juurtega naised, neist ainsana esindab Poolat edetabeli kolmas reket Agnieszka
Radwanska. „See on nii hea, et ma ei
pea turniiridel kogu aeg inglise keeles
rääkima, vaid saan ka enda emakeelt
rääkida, see teeb olemise palju mugavamaks,“ tunnistas Radwanska.
Radwanska noorem õde Urszula on
küll ka tennisist, aga väga tihti nad samadele turniiridele ei satu. Sellest hoolimata on Radwanskal piisavalt inimesi,
kellega Poola keelt rääkida – näiteks
Lisicki, Wozniacki või Kanadat esindav
Aleksandra Wozniak.

Kiirgab vaid
positiivseid emotsioone
„Immigrandi mentaliteet on väga jõuline. Immigrandid on inimesed, kes
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teevad kõik, et oma unistusi täita. Neil
on suur soov oma eesmärkideni jõuda,
nad on perfektsionistid ja teevad kõvasti vaeva ja seda just oma immigrandi
tausta pärast,“ selgitas Wozniak. „Minuga on samamoodi ja ma ei taha mitte
kunagi mitte milleski alla anda. Ma küll
sündisin Montrealis, aga mind kasvatati üles kui poolatari.“
Samas on Lisicki isa rõhutanud, et
kuna tema tütar sündis Saksamaal ja ka
tema enda juured ulatuvad Saksamaale,
on tema tütar eelkõige sakslane.
Kuigi tänu oma Poola päritolule on
Lisicki väljakul üsna emotsionaalne, on
huvitav see, et ta pole kunagi ühtegi
reketit lõhkunud, peamiselt kiirgab ta
just positiivseid emotsioone, olles alati
naeratav. „Kui minust peaks kunagi film
tehtama, peaks mind mängima Julia
Roberts, sest ka tema naeratab palju,“
muheles Lisicki.
Kui Lisickilt ühes intervjuus paluti
nimetada kolm inimest, kellega ta soo-

viks õhtusöögile minna, kui saaks valida
nii elavate kui ka surnute hulgast, hakkas ta itsitama. „Esiteks, Brad Pitt,“
naeris Lisicki. „Huvitav valik oleks see
piloot, kes tegi hädamaandumise Hudsoni jõele. Tahaksin kuulda, mida ta tol
hetkel mõtles, sest ta pidi ju olema nii
suure pinge all, arvestades, kui palju
reisijaid oli lennukis. Kolmandaks valiksin Ameerika jalgpalluri Drew Breesi.“

Lisicki süda
kuulub ujujale

Sabine Lisicki
Sündinud: 22. september 1989
Pikkus: 178 cm
Profikarjääri algus: 2006
Karjääri võidud-kaotused: 195-121
Turniirivõidud: kolm WTA ning kaks ITFi
turniiride esikohta
Kõrgeim edetabelikoht: 13. (20.
veebruar 2012)
Parimad tulemused suure slämmi
turniiridel: Austraalia lahtiste 4. ring
(2012), Prantsusmaa lahtiste 2. ring
(2008, 2011), Wimbledoni poolfinaal
(2011), US Openi 4. ring (2011).
Karjääri auhinnaraha (14. mai seisuga):
2 186 550 dollarit
Reket: Prince
Riietus ja jalanõud: Adidas
Hobid: popmuusika, lugemine,
kergejõustik
Lemmikraamat: Lance Armstrongi
autobiograafia

Oma eraelust pole Sabine Lisicki
kunagi ajakirjandusele rääkida
tahtnud, kuid Saksamaa kõmulehe
Bild andmetel kuulub tema süda
lootustandvale Saksamaa ujujale
Benjamin Starkele (pildil).
Lisickit ja 25-aastast Starket märgati
jälgimas Saksamaa jäähoki meistriliiga
play-off’i finaali Berlini Eisbäreni ja
Mannheimi Adler vahel.
Bildi allikate teatel süttis armuleek
kahe noore vahel jaanuari alguses,
kuid flirtimas nähti neid juba mullu
detsembris Berliini parima sportlase
valimise galal.
„Tahan oma eraelu enda teada jätta,“
vastas Lisicki Bildi küsimusele, kas tal
on Starkega suhe.
Starke on aga Bildi teatel
treeningukaaslastele kinnitanud, et on
Lisickiga koos.
Starke meelisala on liblikujumine,
ta esindas Saksamaad 2008. aasta
Pekingi olümpial ning võistleb sel suvel
ka Londonis. Auhinnakapis on tal kaks
MM-medalit – 2009. aastal võitis ta 4
x 100 m teateujumises hõbeda ning
mullu pronksi.
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UUS TENNISEVARUSTUS
SORTLAND TENNISES
Kleit: Maria Statement Set Dress
Hind: 139,95 eur
Kott: Head Prestige
Monstercombi ltd. Edition
Hind: 79,95 eur

Polo: Match Statement Stripe UV
Hind: 64,95 eur
Püksid: Match Woven Short
Hind: 54,95 eur
Jalats: Zoom Vapor 9 Tour SL
Hind: 149,95 eur
Kott: Head Murray Monstercombi
Hind: 89,95 eur

TOP: Tie Breaker Knit Tank
Hind: 54,95 eur
Seelik: Tie Breaker Knit Skirt
Hind: 59,95 eur
Jalats: WMNS Nike Lunar Speed 3
Hind: 139,95 eur
Reket: Head Youtek IG Radical S
Hind: 179,95 eur

Pusa: RF Smash Jacket
Hind: 129,95 eur
Püksid: Smash Woven Short
Hind: 59,95 eur
Reket: Head Youtek IG Prestige Pro
Hind: 249,95 eur

Särk: Match Statement UV Crew
Hind: 59,95 eur
Püksid: Match Woven Short
Hind: 54,95 eur

Kleit: Statement Nike rally Dress
Hind: 99,95 eur
Nokk: New WZ FL Visor
Hind: 24,95 eur

Polo: RF Smash Clay Polo
Hind: 84,95 eur
Püksid: Smash Woven Short
Hind: 59,95 eur

Modellid: Andra Viidikas ja Raul Rander

SINU DIGIPOOD

Märkamatult kerge
1,45kg
Kerge kaalu sisse mahub:

Samsungi sülearvuti Ultrabook™ NP530U3B

võimas : Intel® Core™ i3-2367M protsessor
40% eredam ekraan kui tavalistel sülearvutitel

749.-

45% kiirem käivitus tänu ülikiirele SSD ja
Express Cache tehnoloogiale
vastupidav alumiiniumist korpus
pikk aku tööaeg - kuni 6 tundi ja 30 minutit
• 13,3” LED ekraan • 4GB mälu
• 16GB SSD + 500GB kõvaketas
• HDMI • VGA • WiFi • Bluetooth 3.0
• USB3.0 • Windows 7 Home Premium
• garantii 3 aastat

kuumakse alates
48 kuud

23.56€

Ultrabook™. Intel inspireerib.
Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 03.05.2012 - 31.05.2012. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed.

www.klick.ee osta kodust lahkumata. Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.
TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.
ee; Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 | kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 | sikupilli@klick.ee;
Pirita Selver 6668158 | pirita@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee;
PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee; VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee;
VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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Seekord on ootamatu seljavalu
tabanud Vera Zvonarjovat.

Mida teha,
kui tennisistil
selg valutab?
Lülisambakirurg Taavi Toomela sõnul esinevad alaselja vigastused ja alaseljavalu
tennisistidel tavapärasest õla-, küünar- ja hüppeliigese vigastustest/ülekoormusest
harvemini, kuid ravile allumine ja õige diagnoosi panemine võib olla keeruline.
Tekst: Lauri Birkan

I

da-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku lülisambakirurgi Taavi Toomela hinnangul tuleks alaselja valu
põhjuseid vaadata vastavalt vanusele.
„Noorematel on alaselja valu põhjus
tavaliselt kiire kasvuperiood, koormuste tõus treeningutel, vale tehnika, samuti sobimatu varustus,” selgitab Toomela. „Alaseljavalu põhjuseks võib olla
ka seljasirutaja lihaste ja kõhulihaste
nõrk treenitus, nimmepiirkonna piiratud painduvus ning reielihaste (reie
tagakülje) tõusnud toonus ja vähenenud
elastsus.”
Ka võivad kirurgi sõnul korduvad mo-
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Foto: Scanpix

Lülisambakirurg
Taavi Toomela:
„Vältimaks seljavigastusi ja ülekoormust, peavad seljalihased olema
treenitud tasakaalustatult ja venitusharjutused kuuluma
igapäevasesse treeningprogrammi.”

notoonsed pöörded ja painutused/sirutused esile kutsuda venitusi ja rebendeid. Enamasti alluvad nad hästi konservatiivsele ravile – mõneks ajaks vähendatakse koormust, kasutatakse valuvaigisteid ja enne treeningule naasmist taastatakse alaselja painduvus ja
erinevate lihasgruppide jõudlus. Viimast on soovitav teha füsioterapeudi
juhendamisel.
„Nooremas eas, kui seljavalu jääb püsima pikemalt, tuleks välistada tagumiste lüliosade vigastusi rebenditest ja
venitustest. Selle põhjuseks on luuliste
osade vigastus, mis häirib lülidevahelist
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stabiilsust ja ravimata jätmise korral võib tekkida lüli mahalibisemine,” räägib Toomela ja lisab, et viimast esineb siiski väga
harva. Kui konservatiivse raviga – valuvaigistite ja füsioteraapiaga – pole kolme kuuga noorel sportlase seljavalu taandunud,
tuleks konsulteerida juba seljaarstiga ning vajadusel teha ka
vastavad uuringud.

Endised tipud peaksid
arvestama ka vanust
„Keskeas sportlased, endised profid või amatöörid, peaksid
lisaks eelnevale arvestama ka vanusega seotud muutustega. Ei
tohi unustada, et enamasti tehakse sporti töö kõrvalt,” ütleb Toomela, kelle sõnul peaks treeningkordade arv vastama ikka treenituse astmele ja võistlustele järgneval ajal vajab iga sportlane
– ja tema selg – piisavalt aega taastumiseks ja puhkamiseks.
Võimlemine, venitused ja füsioteraapia peaksid kuuluma ka nende sportlaste treeningprogrammidesse. Lisaks ülekoormusele
esineb selles vanusegrupis eelkõige juba „vananeva” või „kulunud” seljahaiguse ägenemist.
„Sellistel juhtudel soovitaksin ennekõike konsulteerida füsioterapeudiga, kes aitaks leida nõrgad kohad nii tehnikas kui füüsilises ettevalmistuses, koostaks õiged harjutused, et sportlane
saaks kiiresti pöörduda tagasi treeningutele,” märgib kirurg.
„Kui füsioterapeudi poolt soovitatu edu ei too, tuleb pöörduda
arsti poole, kes lisauuringutega selgitab välja põhjused ja määrab
edasise ravi.”

Enamasti piisab
konservatiivsest ravist
Kui treeningu järel tekib seljas valu, mis kiirgub jalga, võib
selle põhjus olla vigastatud lülidevaheline ketas. Ka selle vigastuse korral on esialgne ravi konservatiivne – rahu, füsioteraapia
alaseljale ning venitused, kombineerituna erinevate ravimitega.
Eristatakse kaht tüüpi lülivaheketaste haiguseid: „Valu põhjuseks
on mikrorebendid diskis endas, mis viivad kulumiseni või siis
diski osade väljasopistused ja närvijuure surve, mida teatakse
radikuliidi nime all,” teab Toomela, lisades, et 85% patsientidel
konservatiivsest ravist reeglina piisab ning kirurgilist abi vajavad
siiski vähesed.
Kirurgi sõnul tuleks tähelepanelik olla siis, kui tekib jalanõrkus
(ei suudeta näiteks varavastele tõusta, käimisel sportlane lonkab)
– sel juhul tuleks pöörduda kohe arsti poole ja selgitada välja
vigastuse ulatus. Sellisel juhul võib asi lõppeda ka operatsiooniga, sest põhjuseks enamasti lülivaheketta osa, mis surub närvijuurele ning tekitab valu, seepärast on langenud ka jala jõudlus.
Närvijuure pikaajaline surve võib viia pöördumatute muutusteni.
„Kokkuvõtvalt võib täheldada: vältimaks seljavigastusi ja ülekoormust, peavad seljalihased olema treenitud tasakaalustatult
ja venitusharjutused kuuluma igapäevasesse treeninguprogrammi,” ütleb Toomela. „Professionaalsel sportlasel võiks meeskonda kuuluda füsioterapeut, kes aitab koostada koos treeneriga
sobivad harjutused alaseljale, vältimaks ülekoormust ja vigastusi. Ei tee paha, kui ka regulaarselt ja tihedalt treenivad amatöörid füsiouterapeudiga konsulteerivad.
Töö, treening ja puhkus tuleb hoida tasakaalus, see tagab eduka ja pikaealise võimaluse tegeleda oma lemmik spordiala – tennisega.”

L-KARNITIINIGA
SPORDIJOOK
1. MIS ON SPORDIJOOK?
Spordijook on spetsiaalne jook, mis taastab sportimisel kaotatud vedelikku,
mineraale/soolasid ja/või energiat.
2. KUIDAS ERINEB SPORDIJOOK KARASTUSJOOKIDEST?
Erinevalt karastusjookidest on enamik spordijooke kas isotooniliste või
hüpotooniliste omadustega, mis tagab kõige kiirema rakkudevahelise vedeliku
ja toitainete liikumise (omistamise). Samuti on spordijookides oluline rõhk
mineraalidel ja vitamiinidel, mida karastusjoogid tavaliselt ei sisalda.
3. KAS SPORDIJOOGID SOBIVAD NEILE, KES TEEVAD SPORTI
KAALU LANGETAMISE EESMÄRGIL?
Jah, kuid sel juhul tuleb juua spordijooke, mis on ette nähtud vaid vedelikukao ja
soolade taastamiseks (mitte energiakao taastamiseks).
Hüpotooniline L-karnitiiniga A. Le Coqi Arctic Sport on vähese kalorsusega
spordijook, mis aitab taastada füüsilise koormusega organismist kaotatud vedeliku ja mineraalide varu. Arctic Sport sobib trennitegijatele, kelle eesmärgiks on
kaalu langetada, sest sisaldab L-karnitiini, ainet, mis teadusuuringute kohaselt
osaleb aktiivselt rasvhapete ainevahetuses.
Energiasisaldus 1 kcal 100 ml kohta
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tennis&TV
Eurospordi French Openi
ülekannete ajakava
Iga päev otseülekanded Roland Garrosi tennisestaadioni
väljakutelt.
P 27. mai 12.00-16.30 ja 18.30-22.00. Ülevaade päevast
saates „Game, Set and Mats“ 22.00-22.30.
E 28. mai 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
T 29. mai 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
K 30. mai 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.05.
N 31. mai 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
R 1. juuni 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
L 2. juuni 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
P 3. juuni 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
E 4. juuni 12.00-21.30. „Game, Set and Mats“ 21.30-22.00.
T 5. juuni 15.00-20.30. „Game, Set and Mats“ 20.30-21.00.
K 6. juuni 15.00-20.30. „Game, Set and Mats“ 20.30-21.00
N 7. juuni 15.00-19.00. „Game, Set and Mats“ 19.00-19.30.
R 8. juuni 14.00-19.30. „Game, Set and Mats“ 19.30-20.00.
L 9. juuni 16.00-18.00. „Game, Set and Mats“ 18.00-18.15.
P 10. juuni 16.00-18.30 „Game, Set and Mats“ 18.30-18.45.
Lisaks kõikidel päevadel hommikupoolikul eelmise päeva
ülevaade ja kordussaade „Game, Set and Mats“. Päeva
ülevaade ka pärast keskööd. Jälgige telekava!

Eurospordi teised tenniseülekanded juunis
ATP Queens – AEGON Championships 11.-17. juuni. Meeste turniiri kantakse suures
osas otseülekandes Eurospordi ja osaliselt Eurosport 2 kanalil.
ATP/WTA Eastbourne 19.-23. juuni. Wimbledonile eelnev muruväljaku turniir nii naiste
kui meeste tippude osavõtul. Finaalid 23. juunil otseülekandes.

Eurospordi muud tähtsamad spordisaated juunis
Le Mansi 24 tunni sõit 16.-17. juuni. Alates 13. juunist sissejuhatavad saated, otseülekanne algab 16. juunil kell 16.00. Ka öösel jätkub ülekanne
sõidust! Otseülekande lõpp 17. juunil kell 16.15.
Kergejõustiku EM-võistlused Helsingis, 27. juuni-1. juuli. Otseülekanded kõigist võistluspäevadest.
Dauphine Libere velotuur, 3.-10. juuni. Ülekanded Prantsusmaal peetavast velotuurist jõuavad vaatajateni videolindilt, sest tennise French Open
võtab otseülekande aja.
Superbike'i MM-võistlused, 10. juuni. Otseülekanded Europsordi ja Eurosport 2 kanalil.
Porsche Super Cup, 24. juuni, Valencia. Sarja kõikide etappide ülekanded kas otseülekandes või videolindilt.
Snooker, Wuxi Classic, 25.-28. juuni. Otseülekanne 27. juunil ja videolindilt teistel päevadel.
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KES NEIST TEEB AJALUGU?

27 MAI – 10 JUUNI
EUROSPORT (SAMUTI HD-L) & EUROSPORT 2
JA ONLINE, EUROSPORT PLAYERIGA SEITSMELT
ERINEVALT VÄLJAKULT

All Sports. All Emotions.

ajalugu

Velve Tamm –
sõjajärgse Eesti naiste
tennise teerajaja
Velve Tamme (neiuna Kaaman) see osa lapsepõlvest, mil tänapäeva poisid-tüdrukud
tennisega alustavad, jäi sõja-aastatesse ja nii sai tulevane paljukordne
Eesti meister alustada tennisetreeningutega alles 14-aastaselt.
Tekst: Jaak Ulman

Fotod: Arhiiv

K

una Kaarli puiestee tennisebaas
oli 1944 aasta märtsipommituste
käigus hävinud, siis alustas ta
1946. aastal Eesti Panga väljakutel
Kentmanni tänaval. Velve esimene treener oli Artur Tammjõe ja samas rühmas
harjutas siis ka teine tuntud tennisist
Rein Lüüs.
Vaatamata hilisele algusele suutis
Velve, kes enne oli teisi pallimänge harjutanud ning Friedrich Raudsepa ujumistrennis käinud, juba B-klassis (tänane U16) Eesti parimatega rinda
pista. Tema selle perioodi põhilised
konkurendid olid kalevlanna Linda
Gavrilova ning Tartu tüdrukud Malle Redel ning Regina Ojavere (hilisem Lennart Meri esimene abikaasa).
See neidude seltskond avas ka
Eesti medaliarve NSV Liidu noorte meistrivõistlustel, kus nad eristusid mitte ainult hea mänguga, vaid
ka kena ja korrektse riietusega.
Aastatel 1949-50 võitis Tamm kulla nii paarismängus koos Redeliga
kui ka segapaarismängus koos Harri Kalamäega. Üksikmängus tuli
1950. aastal aga hõbemedal. Ka üleliiduliste naiste meistrivõistluste esimesed medalid tõi Eestisse Velve –
1954. aastal pronksi segapaarismängus koos Heldur Hiopiga ja 1956 sama
värvi medalid koos Hiopi ja Talvi
Märjaga. Veel tulid pronksmedalid
1960. aasta meistrivõistlustelt koos
Toomas Leiusega sega- ja Valentina
Troškinaga naispaarismängus.
Aastatel 1955 kuni 1958 ja ka 1961
kuulus Tamm NSV Liidu naiste esikümnesse. Samuti kuulus ta pronksi
võitnud Eesti võistkonda 1959. aasta
rahvaste spartakiaadil ja kuldsesse
võistkonda 1961. aasta NSV Liidu meistrivõistlustel Tbilisis.
Moskva rahvusvahelisel turniiril oli
Tamm edukam paarismängus. 1956 saa-
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Ülal: Velve Tamme stiilinäide juuniorieast.
All: Velve Tamm tuli Kalevi meistriks koos
malesuurmeistri Paul Keresega.
Paremal: Koos Guido Taftiga ametiühingute
meistrivõistluste poolfinaalis. Just pärast
seda mängu viidigi Taft Siberisse.

vutas ta kolmanda koha koos Vera Kuzmenkoga, 1960 aasta turniiril aga
esikoha koos hilisema Wimbledoni
finalisti, tšehhitari Vera Sukovaga.
Kummaline, kuid tollele ajale üsna
iseloomulik, lugu juhtus 1950. aastal
Tallinnas, üleliidulistel ametiühingute meistrivõistlustel. Tamm oli
jõudnud koos oma treeneri Guido Taftiga segapaarismängu finaali, kuid
lõppkohtuimine jäi mängimata, sest
partner Taft... vahistati ja saadeti Magadani vangilaagrisse.
1954. aastal tuli aga Tamm Tallinnas
NSV Liidu kuni 22-aastaste meistrivõistlustel kolmekordseks võitjaks
(paaris koos Lia Steinbergi ja segapaaris koos Leo Kiviga). Eestis oli Tamm
11 aastat TOP-10 mängija, võites kodustel meistrivõistlustel kokku 20 medalit,
millest 14 olid meistrikullad. 1958. aasta oli Velvel tennises vaheaasta, kui
sündis esiklaps abielust Kalevi klubikaaslase ja tulevase akadeemiku Boris
Tammega.
Pisut üle 15 aasta kestnud aktiivse
tennisekarjääri lõpetas Velve Tamm
seoses teise tütre sünniga, kellest tänaseks on saanud Eesti Tennise Liidu asepresident Reet Hääl. Seetõttu on Velve
Tamm ka täna tenniseasjadega hästi
kursis, osaleb
erinevatel üritustel ja vähemalt kaks aastat
tagasi nähti teda
pühapäeviti veel
Sõbra tänava
hallis paarismängu mängimas. Hiljuti tähistas Velve
Tamm 80. juubelit. Õnnitleme Sind, Velve,
ning soovime
tervist ja elurõõmu!
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Ülal: Treener ja õpilane: Velve Tamm
koos Maria Kull-Aimrega.
Paremal: Koos treener Evald Kree ja
Harri Kalamäega.
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tenniseLaager

Tallinnast 25-minutilise
autosõidu kaugusel
ootab mõnus
tenniselaager
2004. aastal loodud Adila Camp puhkekeskus asub Tallinnas 25-minutilise autosõidu
kaugusel Kohila vallas. Läbi aastate on keskusest kujunenud aktiivse puhkuse ning
tenniseaustajate lemmikkoht.
Tekst: Gerli Ramler

Fotod: www.adila.ee

„T

ennisesõprade käsutuses on kaks väga kvaliteetse
kunstmurukattega paarismänguväljakut. Mängu aitavad lihvida nelja ruuduga pallisein ja pallimasin
ning loomulikult abistab kõiki soovijaid ka treener,“ räägib
keskuse esindaja Tõnis Sõõrumaa.
Puhkajate käsutuses on kaks väikest, nelja magamiskohaga
palkmaja, üks keskmise suuruse ja 6-8 magamiskohaga palkmaja ning klubimaja 28 magamiskohaga. Lisaks saun, bassein
ja minigolfiväljak.
Klubimaja on kompleksi esinduslikem hoone, mille ehe on
suur maakivist lahtine kamin. Klubimajas saab 30 osalejale
korralda koolitusi, konverentse, seminari, pidusid, pulmi. Teisele korrusele saab jääda ööbima 28 külalist. Tagalaks on suur
köök ja sahver-panipaik.

Suvised tenniselaagrid
Puhkekeskuses on olemas kõik võimalused tennisemängu
harrastamiseks, kursuste ja laagrite korraldamiseks ning soovijatele viiakse läbi ka tenniseturniire. Suviti korraldab
US Tenniseakadeemia ehk USTA Adila Camp puhkekeskuses
tenniselaagreid, mis toimuvad nii lastele, täiskasvanutele kui
ka võistlussportlastele.
„Laagrisse võivad tulla igas vanuses lapsed,“ kinnitab Sõõrumaa. „Oodatud on nii lapsed, kes alles soovivad tennisega
tutvust teha, kui ka talv läbi harjutanud spordipoisid ja -tüdrukud. Enne laagrisse registreerimist tuleb lihtsalt konsulteerida treeneriga, kuhu laagrisse laps sobib vanuselt ning mängutasemelt. Meilt saab ka rentida reketeid.“
Tennisemängust vaba aeg sisustatakse muude põnevate laagritegevustega – ujutakse, matkatakse, mängitakse jalgpalli ja
luurekat, tehakse lõket ja joonistatakse.
2012. aastal toimub Adilas juba vähemalt kuus erinevat
tenniselaagrit:
* Treener Katrin Tammaru väikest laste laager 02.07-06.07
* Treenerite Säm Ulpi ja Raul Randeli lastelaagrid 09.07-15.07
ja 16.07-22.07
* Treener Säm Ulpi täiskasvanute laager 25.07-29.07
* Treenerite Tanel Luka ja Bruno Loiti võistlussportlaste laager
30.07-05.08
* Treeneri Katrin Tammaru väikeste laste laager 13.08-18.08.
Laagri kohta saab täpsemat teavet USTA kodulehelt uudiste
rubriigist www.usta.ee ning Adila Camp puhkekeskuse kohta
loe lähemalt www.adila.ee.
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Tere Tennisekeskus
avas samal päeval
suvehooaja ja kohviku
Tere Tennisekeskuse jaoks oli tähtis päev 17. mai, mil avati fuajee kõrval uus kohvik
ning ametlikult ka suvehooaeg. Kui veel lisada, et samal päeval toimus keskusest
Eesti Tennise Liidu juhatuse koosolek, siis isegi kolm üritust.
Tekst: Ants Põldoja

Fotod: Viktor Burkivski

„V

äljas mängiti meil juba üle
nädala, ent pidulikult vajas
hooaeg ka avamist,“ sõnas
keskuse juhataja Dmitri Orlov. „Avaturniiri me ei planeerinud, kuid kõik kutsutud said pärast pidulikku osa tasuta
väljakuil mängida.“
„Natuke venis välishooaja avamine
mullusega võrreldes kaugemale, ent
seda mitte ainult ilma tõttu,“ jätkas Orlov. „Tegime ettevalmistustöid spetsiaalselt pisut kauem, et väljakute suvine
kvaliteet oleks kindel. Meil on varasemast kogemusi, et kui liialt kiirustada,
võib suvel väljakuisse auke tekkida.
Kevadel kulub võib-olla mõne koha korrastamiseks ainult paar minutit, aga kui
seda ei tee, siis suvel ei saa paar päeva
sellel väljakul mängida.“
Orlovi sõnul on aga nüüdne põhjalikum ettevalmistus leidnud head vastukaja. „Kliendid kiidavad väljakute kvaliteeti. Ainus, mis meist ei sõltu, on ilm.
Kuid Teres leidub alati varuvõimalus,
saab ju suvelgi sees mängida. Ning kui
mõni ei taha väljakukatet vahetada, siis
liivaväljakud on ka sees olemas.“

Kohvik pakub ka
catering'i teenust
Vastavatud kohvik kannab nime
Cafe&Catering Anzelika. Nagu nimigi
ütleb, pakutakse kohapealsele söömisele lisaks catering'i teenust. „See on oluline lisaväärtus,“ rõhutas Orlov.
Kohviku juhataja Anzelika Gomozova
sõnul pakutakse catering'i nii majasiseselt kui ka majast välja: „Inimesed saavad toite koju tellida, firmaüritustele,
pulmadeks võis sünnipäevaks.“
Toiduvalik on kohvikus täielik. „Avame hommikul kell kaheksa ja siis pakume pudru ja värskeid pirukaid, alates
lõunast on supid, praed, pastad, pannkoogid, magustoidud, ühesõnaga täielik
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kohvikumenüü. Veinivalik on ka hea,“
rõhutas Gomozova.
Need, kes maikuus on kohvikut juba
külastanud, peaksid teadma, et tegelikult saab kõik olema veel ilusam. Juurde tuleb suveterrass, mis avatakse juuni algul. „Seal on kõrge ääris, lilled ja
puud. Siis teeme veel ühe avamispeo,
praegune oli justkui proovipidu,“ muigas kohviku juhataja. „Lisaks on selleks
ajaks Itaaliast kohal mööbel, mis eelmisel aastal sai kohvikumööblite kategoorias disaini auhinna.“
Paljudes söögikohtades on ka omad
nii-öelda eriroad. Näiteks võiks ka
Anzelika kohvikul olla oma Tere Tennisekeskus Special. „Päris sellist pole
planeeritud, et aga Urmase (Sõõrumaa
– toim.) lemmik on part, siis tuleb teatud
mõttes eriroana pardipraad,“ lisas Gomozova. „Hinna ja kvaliteedi suhte
hoiame paigas ning ülejäänud keskmisi
toite saab ka kaasa osta.“

Torti lõikavad lahti Tere Tennisekeskuse
looja Urmas Sõõrumaa ja kohviku
juhataja Anzelika Gomozova.
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Uuenduslik jõusaal
Tere planeerib fitnesskeskuse avamist 1. septembriks. Nii saaks ka maja
üks tiib suures osas valmis. Juurde tulevad uued riietusruumid, sest senised
põhiliselt tennisistidele määratud ruumidest enam ei piisaks.
Orlovi sõnul on väga tähtis, et tegemist saab olema uuendusliku jõusaaliga. „Eestis on kõik jõusaalid sama nägu.
Kuhu sa ka ei läheks, pakutakse sarnaseid teenuseid,“ rääkis Orlov. „Meil
tuleb täiesti uus kontseptsioon. Praegu
ei tahaks üksikasju avaldada, aga kui
fitnessikeskus avatakse, saavad kõik
seda näha. Nii palju võin öelda, et järgime maailmas viimasel ajal levinud
tendentsi.“

Keskuse juhataja Dmitri Orlov naudib toitu koos Villu
Varese ja keskuse arhitekti Kairi Kirt-Endega.

Külalised vestlushoos: Toomas Kuum (vasakul)
ja Allar Levandi.

Dmitri Orlov seismas kohviku
suveterrassil, mis valmib lähiajal.

Kohviku sisevaade.
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Eesti võistkonnad
lauatennise
MM-võistlustel
Dortmundis märtsi lõpul peetud võistkondlikel MM-võistlustel esinese Eesti
meeskond võimetekohaselt ning võinuks saada veel parema tulemuse, kui saatuslik
vigastus poleks tabanud Vallot Vainulat. Naiskond kahjuks püstitatud eesmärki ei
täitnud ja langes 3. divisjoni.

L

Tekst: Vallot Vainula

auatennis on maailmas enim harrastatav individuaalne spordiala
ning rahvusvahelisse alaliitu
(ITTF) kuulus enne Dortmundi MM-i
215 liiget. MM-ist võttis osa 143 riiki,
mis on samuti väga suur arv. Neist 120
meeskonda oli jaotatud viite liigasse,
igas 24 koondist. 92 naiskonda jagati
nelja liigasse (3 x 24 ja neljas liiga 20).
Eesti meeskond osales kolmandas liigas (kohad 49.-72.). Viimati peetud
võistkondlikul MMil Moskvas (2010)
mängiti samuti kolmandas liigas ja saadi selle sajandi nõrgim ehk 61. koht.
Eesti naiskond jätkas tänavu 2. liigas,
sest vastupidiselt meeskonnale oli
Moskvas saavutanud läbi aegade kõrgeima, 39. koha.
Eesti mängijate kohad maailma reitingus pole vähese võistlemise tõttu
eriti kõrged ning sellest lähtuvalt püstitati ka võistkondade eesmärgid. Eesti
meeskonna, kes omas 3. liigas alles 19.
(kokku 67.) paigutust, miinimumülesanne oli saada vähemalt 66. koht, millega tagatakse püsimajäämine 3. liigasse ka järgmiseks MMiks. Rahuldavaks

Fotod: Marko Männik

tulemuseks võis lugeda eelmise MM-i
koha parandamist ning suurem siht oli
koht kahe parema hulgas ja tõus 2. liigasse.
Naiskonna rahuldav tulemus olnuks
pääs 42 parema hulka ja püsimajäämine teise liigasse, suurem siht aga ületada Moskva 39. koht.

Eesti meeskond
mängis Vainula
vigastusest hoolimata
koha välja
Eesti meeskond (Aleksandr Smirnov,
Toomas Libene ja mängiv treener Vallot
Vainula) alustas alagrupimänge nelja
võiduga: alistati Araabia Ühendemiraadid 3:0, Mehhiko 3:2, LAV 3:0 ja Liibanon 3:1. Kuigi viimases mängus jäädi
dramaatilises kohtumises alla Dominikaani Vabariigile 2:3, pääses meeskond
alagrupi 2. kohaga mängima play-off'i
kohtadele 49.-60.
Kahjuks jäi mäng Dominikaaniga sellel MMil viimaseks Vallot Vainulale, kes

väänas välja hüppeliigese ning ei saanud play-off'is enam meeskonda aidata.
Kuna vahetusmehed puudusid, siis kõiki järgnevaid matše mängis Eesti kahekesi kolme vastu ning kirja saadi kaks
kaotust ja üks võit ning kokku 58. koht.
Seega saavutati rahuldav tulemus, ent
täiskoosseisus lõpuni tegutsemise korral olnuks ka maksimumeesmärk käeulatuses.
Nii saabki kokku võtta, et Eesti meeskonna esinemisega võis MM-il rahule
jääda. Eesti meister Aleksandr Smirnov
oli heas vormis (10 võitu ja 4 kaotust)
ning kandis liidri rolli välja. Vallot Vainula ei kaotanud vigastuseni ühtegi
mängu (5-0) ning ka nooruke Toomas
Libene täitis rolli kolmanda numbrina
korralikult (5-7). Alles pärast Vainula
vigastust, olles kohustatud mängima
teist numbrit, tuli suurem osa kaotustest.
Negatiivsema poole pealt võiks mainida seda, et isegi neljanda numbri kaasasõitmise korral poleks lõpptulemus
ilmselt märkimisväärselt paranenud.
Kahe-kolme tugevama ja järgnevate
taseme vahe on päris suur.

Naiskonna tulemused
jäid oodatust
kehvemaks

Mänguhoos Aleksandr Smirnov
(paremal) matšis Liibanoniga.
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Eesti naiskond (Tatjana Tšistjakova,
Olesja Ketško, Valeria Petrova) kaotas
teises divisjonis alagrupis kõikidele
vastastele (Inglismaa, Nigeeria, India,
Iisrael ja Itaalia) 0:3. Jätkati kohtadele
37.-48., kus saadi korralik 3:1 võit Leedu üle, kuid edasi järgnesid jälle kaotused 1:3 Egiptusele, 1:3 Malaisiale ja 2:3
Kreekale. Kui reitingukohad kahe aasta jooksul oluliselt paremaks ei muutu,
siis alustab Eesti naiskond 2014. aasta
võistkondlikku MMi kolmandas divisjonis.
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Saatuslik hetk: Vallot Vainula
on vigastanud hüppeliigest.
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Naiskonna tulemused jäid oodatust kehvemaks. Võideti ju
üheksast matšist ainult üks, ehkki võimalusi oli peaaegu pooltes
kohtumistes. Tatjana Tšistjakova
oli võistluste algfaasis liidri kohta
pisut ebakindel, aga lõpuks mängis oma koha ikkagi välja (5 võitu,
8 kaotust). Olesja Ketško kogus
võite kaotusi 2-8 ning ainult tänu
Eesti meistriks tulekule viimasel
hetkel naiskonda pääsenud Valeria Petrova jäi üldse võiduta (0-9).
See omakorda tõestab, et kodused
mängud, kus kõik tunnevad kõiki,
ei maksa rahvusvahelistel võistlustel palju.
Nii meeste kui naiste maailmameistriks tuli Hiina, ehkki eelmisel MMil oli nende naiskond finaalis üllatuslikult kaotanud Singapurile. Siiski olid Hiina võidud
igale lauatennisesõbrale niivõrd
ette teada, et selle info võinuks
avaldada juba ajakirja eelmises
numbris (!).
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LTK/Kalev võidutses
Eesti võistkondlikel
meistrivõistlustel
TruckParts Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel lauatennises said mõlemad
esikohad Kalevi tiimid, ehkki pisut erineva nimega: LTK Kalev/TTÜ naiskond ja LTK
Kalev/Tulika takso meeskond.
Tekst: Jaan Härms, LTK Kalev tegevjuht/treener

T

raditsiooniliselt päädis hooaja
tähtsaim võistkonnavõistlus playoff'iga Kristiine spordihoones.
Sellele eelnes neli etappi, kus mängiti
omavahel kaks korda läbi ja selgitati
neli paremat nais-ja meeskonda.

Kalev/TTÜ kogenud
liidrid said Narva
noortest jagu
Naiskondade põhiturniiri võitis ühe
kaotusega ülinapilt Narva Paemurru
Spordikool, kes edestas Aseri Spordiklubi vaid omavaheliste mängude punktide kokkuliitmisel, sest matšid olid
lõppenud 1:4 ja 4:1, kuid punktid Narva
kasuks 423:417. Need kuus enamvõidetud punkti andsid Narvale õiguse valida
endale poolfinaalivastase ning taset arvestades valiti Pärnu LTK Vint`90, keda narvalannad 6:0 võitsid.
Teises poolfinaalis kohtusid teist aas-

Fotod: Virgo Mihkelsoo

tat järjest Aseri SK ja Kalev/TTÜ, kes
oli ridu tugevdanud, sest pärast kolmeaastast pausi naasis Kätlin Latt. Allakirjutanu naiskonna treenerina oli suhteliselt kindel, et suudame aastataguse
4:6 kaotuse heastada. Nii ka läks: mullustele meistritele tõi Eesti esireket
Tatjana Tšistjakova mõlemad üksikmängu võidud, aga see oli kõik. Ühtlasema koosseisuga Kalev/TTÜ võitis 6:2.
Finaalis tuli Kalev/TTÜ-l lahendada
raskem probleem, sest Narvat esindasid
Eesti 2012. aasta meister üksikmängu
meister Valeria Petrova ja temast pigem
tugevamgi Olesja Ketško. Ometi tuli
finaaliks väga hästi end häälestanud
Kalev/TTÜ vastastega kiiduväärselt
kindlalt toime. Esimese matšis pääses
Narva ehmatusega, kui Marina Sirel
omas Ketško vastu kaht matšpalli, ent
kaotas siiski 2:3.
Kuid narvalannade eneseusk sai löögi. Edasi võitis Latt ettearvatult Marina

Golikovat ja siis tähtsas mängus Jekaterina Novikova Petrovat 3:2. Kalev/
TTÜ liidrid Kätlin Latt ja Peterburist
saabunud tugevdus, juba kaheksa aastat
klubi eest mängiv Novikova võitsid kõik
oma kolm üksikmängu. Eriti tuleb esile
tõsta alati head võiskonnamängijat Kätlin Latti, kes hingestatud mänguga ei
kaotanud finaalis ainsatki setti. Kokku
Kalev/TTÜ kindel 6:3 võit. Lisaks finalistidele said kuldmedalid kaela põhiturniiril Kalev/TTÜ eest mänginud
Kristiina Ševtsova, Pille Veesaar ja Inna Romantsova. Pronksimängu võitis
Aseri SK kindlalt 6:1.
Meeskondade põhiturniiri võitis Kalev/Tulika ja valis poolfinaalivastaseks
Maardu LTK. Ettearvatult saadi kindel
6:1 võit. Väikese üllatusena jäi Kalevi
Peterburi tugevdus Aleksei Britvin alla
Andrei Sirelile 2:3. Teine poolfinaal
LTK Pingpong/SMEG ja Narva Paemurru SK vahel oli tasvägine. Narva juhtis

Pjedestaalil võistkondlike
meistrivõistluste
medalinaiskonnad.
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enne viimast kolme üksikmängu 4:3,
kuid kaotas kohtumise 4:6.
Finaal oli mullusega väga-väga sarnane, ka lõpptulemus sama ehk Kalev/
Tulika võit 6:2. Ka nüüd mängiti viies
kohtumises otsustavat setti ja neist
mängudest kolm võitis Kalev. Ülejäänud kolm võitu sai Kalev/Tulika erinevalt eelmisest aastast ühepoolsetes
mängudes.
Sisuliselt selgus esikoht juba esimese
ringi järel. Pingpong/SMEG paigutas
meeste mängujärjekorra nii, et kohe
läksid omavahel kokku 1-1,2-2 ja 3-3
numbrid. See üllatusmoment neile aga
edu ei toonud: kõigepealt võitis Karli
Siispool Lauri Laanet kindlalt 3:0, edasi liidrite mängus Eesti esireket Aleksandr Smirnov Soome kõigi aegade
parimat meesmängijat Pasi Valastit 3:2
ja Britvin oma kaaslinlast, aga Eesti
kodakondset Sergei Manturovit samuti
3:2. Hiljem tõid Pingpong/SMEGile
punktid meespaar ja Manturov 3:2 võiduga Siispooli üle, Kalev/Tulikale aga
lisas Britvin ühe ja Smirnov kaks võitu.
Smirnov oli ka kogu võistkondlike
meistrivõistluste edukaim, ta ei kaotanud ainsatki mängu. Kalevi liidrid
mängisid sel hooajal paremini kui aasta
tagasi ja vastaste veteransportlased vähe vastupidi.

Kulla- ja hõbedameeskonnad.

Suures koguses
busse müügiks (1995-2003.a)
PS: Hinnad väga soodsad!
Veoauto ja bussilammutus
Väga suured laoseisud
Asume Tallinnas ja Tartus
Tel: +372 56222025
Betooni 8, Tallinn
www.truckparts.ee
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30 Eesti meistrit
ja 277 tiitlit
korraga Kristiine
lauatennisesaalis
Eesti lauatennis tähistas eelmise aasta lõpupäevil 85. aastapäeva. Pidamata jäi aga
traditsiooniline, alates 60. juubelist peetav Eesti meistrite igamehe paarismängu
turniir. Nüüd, 1.mail sai see korraldatud ja juubeliüritustele punkt pandud.
Tekst: Jaan Härms, peakohtunik IU

K

ui tennisistid tähistavad igamehe
paarismänguga traditsiooniliselt
hooaja algust, siis lauatennises
on see alles viimastel aastatel mõne
piirkondliku karikasarja kavas.
Eesti meistrite turniir sai alguse 1984.
aastal, kui tähistasime nüüdseks suletud Rataskaevu lauatennisesaali 25 aasta juubelit ning võistluse võitsid Toomas
Saar-Tiit Paltser. Kaks aastat hiljem
Eesti lauatennise 60. juubeliaasta raames peetud turniiri võitsid taas juhuslikult paari sattunud Saar-Paltser. Järgmisteks võitjateks on tulnud Rein Lindmäe-Svea Onno (1996), Taago PuntsoElle Õun (2001) ja Dmitri Mihhejev-Jelena Amberg (2006).
Tänavu tuli kohale 58-st elusolevast
Eesti meistrist 30, neil on kokku 277
meistritiitlit. Suure töö võistluste ja kogu ürituse õnnestumiseks tegi ära Taago Puntso, kes pani paika ka asetuseks
vajaliku paremusjärjestuse. Et see õnnestus ja paarid said ka tegelikult võrd-

Foto: Taago Puntso

sed, näitas võistluse käik. Kokku osales
13 paari. Laua taha ei läinud vigastuse
kartusel 36kordne Eesti meister Rein
Lindmäe ja 23kordne tšempion Ülle
Hüva-Laur, kohale tulnutest vanim,
75-astane kahekordne meister Matti
Pihlakas ja 26kordne tšempion Jaan
Härms, kes tegutses võistluste peakohtunikuna.
Neljal laual kahe miinuse süsteemis
peetud 22 kohtumisest pooled lõppesid
3:2 ja vaid kolmel korral oli tulemus 3:0.
Finaali jõudsid viimaste aastate paljukordsed Eesti meistrid Aleksandr Smirnov (20 tiitlit) ja Vallot Vainula (21), kes
äsja ka tänavustel Eesti meistrivõistlustel finaalis kohtusid. Nende partnerid
olid vastavalt Merje Aas ja Kadri-Liis
Erik, mõlemad korra Eesti meistriks
tulnud lauatennisistid.
Pingelise mängu võitsid 3:1 VainulaErik. Sealjuures olid turniiri võitjad
väljalangemise äärel juba veerandfinaalis, kus hiljem 5.-6. kohta jaganud

Aleksei Nikonorov (1 tiitel) ja Mari-Epp
Kuusmaa (7) omasid Vainula-Eriku vastu kaht matšpalli. Kolmanda koha kohtumises võitsid Jüri Martin (9) ja Mare
Kabrits (11) ülitasavägises mängus viiekordseid Eesti meistreid naispaarismängus Tatjana Tšistjakovat (29) ja
Emilia Martinit (5) 3:2.
Suurimat elevust pakkus aga kõigile
5.-6. kohta jaganud parim veteranpaar
Taago Puntso (3) ja Kersti Kübarsepp
(6), kes laua tagant peaaegu ära ei saanudki - neli mängu 3:2 ja vaid üks 3:1
ehk 24 setti heitlust. Taago mahlakad
kommentaarid mängu käigu ja üksikute punktide kohta, juhtnöörid partnerile jne. aitasid lisaks tõsisele spordile
luua ka veidi lõbusamat meeleolu.
Järgnenud lõbusat koosviibimist toetasid sponsoritena kahekordne meister
Jaak Pählapuu, Tallinna Spordiveteranide Koondis ja Saku Õlletehas.

Eesti meistrid enne turniiri.
Esireas vasakult Jaan Härms,
Katrin Marks, Aleksandr
Smirnov, Kai HärmsThornbeck, Marina MorozovaSirel, Emilia Väli-Martin, Jüri
Martin, Kätlin Latt, Merje
Aas, Mare Kabrits, Tatjana
Tšistjakova, Kadri-Liis Erik,
Pille Hiiu-Veesaar, Kersti
Kelder-Kübarsepp, Mari ErikKuusmaa, Virge Anvelt, Svea
Onno, Rein Lindmäe, Jaak
Pählapuu.
Tagareas vasakult: Vallot
Vainula, Aleksei Nikonorov,
Andrei Sirel, Taago Puntso,
Johannes Kant, Leonid
Aunapu, Kadi Kallast-Pärn,
Jelena Amberg, Elle RehtsaluÕun, Matti Pihlakas.
Pildilt puudub Ülle Hüva-Laur.
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www.metroauto.ee

MA KEHAL END
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Keskmine kütusekulu (l/100 km): 3.4 - 5.8. CO2 emissioon (g/km): 87 - 135.
Peugeot sõiduautodel on garantii 5 aastat - tootjagarantii 2 aastat läbisõidupiiranguta +
3 aastat lisagarantiid läbisõidupiiranguga kuni 100 000 km.

HIND alates:
A.H.Tammsaare tee 53,
11316 Tallinn
GSM: +372 5304 4217
info@metroauto.ee

10 790€

Kuumakse alates 130 €

Autoliisingu krediidikulukuse määr on 3,68% aastas järgmistel näidistingimustel:
vara hind 8999,67 +km eurot, sissemakse 10%, jääkväärtus 26%, aastane intressimäär
2,25% + kuue kuu EURIBOR, periood 60 kuud, lepingutasu 199 eurot.

Permaster® Sanus blokkfilter
Schöttli Keskkonnatehnika AS-st

Tervislik joogivesi
Permaster® Sanus blokkfiltriga
Uus joogivee filter.
Joogivee filtrite seeria Permaster® Sanus on välja töötatud
Saksamaa juhtiva veefiltrite tootja Perma-Trade Wassertechnik
GmbH poolt. Patenteeritud blokkfilter lahendus on loodud
rahuldamaks kvaliteetset joogivett hindava tarbija vajadused.
Seadme innovaatilisus seisneb spetsiaalselt töödeldud ja
pressitud aktiivsöe filterpadrunis.
Tänu aktiivsöe kokku pressimisele on saavutatud filterpadruni
mahule suur puhastusjõudluse kasv. Permaster Sanus
filterpadrun on võimeline välja filtreerima väga väikseid osakesi
kuid lisaks sellele võimeline vähendama ka raskemetallide,
pestitsiidide ja ravimijääkide sisaldust. Näiteks kahjulikku
orgaanilis ainet, kloori ja kloorühendeid on filter võimeline
vähendama kuni 97%, vee hägusust isegi kuni 98%. Samas
jäävad vette alles inimorganismile kasulikud ained nagu näiteks
kaltsium Ca ja magneesium Mg.
Tänu uudsele filterelemendi valmistamise tehnoloogiale on
saavutatud
ka
võime
aktiivsöe
puhastusomaduste
akumuleerudes padrun ummistada ning blokeerida vee läbipääs.

Permaster Sanus PT-FC 25
Toruühendused DN25 (1“)
Maksimaalne töörõhk 10bar
Kõrgus
620 mm
Laius
206 mm
Sügavus 199 mm
Jõudlus 2,6 m3/h (∆p=2 bar)

Küsi pakkumist veetöötlusele
e-posti teel info@schottli.ee
juba täna.
Permaster® Sanus blokkfilter
joogiveekraanile lahendus

Antud blokeeriv omadus on oluline, kuna nii ei saa filter tekitada
sekundaarset reostust, vältides ka mikrobiaalset reostuskolde
tekkimist kuna filtri ummistumisel tuleb padrun välja vahetada, et
taastada filtri vee läbilaskvus.
Uudse aktiivsöefiltri Permaster Sanus abil on võimalik
parandada märgatavalt joogivee kvaliteeti. Filtri paigaldus on
lihtne ja välja on töötatud lahendused nii kogu majale kui ka
ainult ühele joogivee kraanile.
Autor: Raul Juhkam
Projektijuht
Schöttli Keskkonnatehnika AS

Permaster Sanus PT-FC 10
Toruühendused DN10 (3/8“)
Maksimaalne töörõhk 10bar
Kõrgus
352 mm
Laius
146 mm
Sügavus 44 mm
Jõudlus 0,45 m3/h (∆p=2 bar)
Telefon:
E-post:
Koduleht:
Aadress:

+372-670-6873
info@schottli.ee
www.schottli.ee
Mustamäe tee 50,
Talliinn 10621

sulgpall

Eesti sulgpalli
suurpäevast EMil jäi
vähe puudu
18. aprill oli päev, mil Eesti sulgpall võinuks jõuda ajaloolise saavutuseni: üks
sportlane EM-il veerandfinaalis, teine esikümnes! Paraku jäi sellest mõlemal rindel
paari punkti jagu puudu, aga kõva lahingu Raul Must ja Karoliine Hõim andsid.
Tekst: Ville Arike (Õhtuleht)

M

ust alustas Rootsis Karlskronas
peetud Euroopa meistrivõistlusi enesekindlalt, võites kaks
esimest mängu kindla ülekaaluga. Heas
vormis mees astus kaheksandikfinaalis
vastu Euroopa neljandale ja maailma
16. reketile, sakslasele Marc Zwieblerile. Must juhtis esimeses geimis 17:13,
teises 18:14! Aga ei saanud mängu kät-
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Fotod: Postimees, Scanpix

te – tuli kaotus 19:21, 22:24.
Mõni tund varem oli Hõim matšis
pääsu eest kaheksandikfinaali võitnud
ukrainlanna Natalja Voitsehhi vastu esimese geimi 22:20, aga kaotas siis teise
19:21. Kolmandaks geimiks enam jaksu
ei jätkunud – 12:21.
Mis parata, tuleb järgmisel korral
uuesti üritada, sest tegemist on sulgpal-

li mõistes noorte sportlastega, kel loodetavasti parimad aastad veel ees.

Euroopa meister pidas
raskeima lahingu
Mustaga
Must viibis EM-i silmas pidades
märtsikuus mitmenädalases laagris
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sulgpall
Malaisias. „Selle laagri tähtsus oli väga
suur,“ rõhutas Must, kes esmakordselt
oli tol kaugel maal harjutanud aastavahetuse paiku ning on praegu seal juba
kolmandat korda.
Must jätkas: „Aasiast tagasi tulles jäi
mulle kaks ja pool nädalat taastumisaega, sain jalad ja vaimu värskeks. Mängisin enne EM-i veel võistlusel Hollandis, liikusin tõusvas joones ja jõudsin
tiitlivõistluseks tippvormi – see oligi
eesmärk.“
Musta ja Zwiebleri mängu tõeline
tähtsus avaldus mõni päev hiljem. Sakslane murdis ühe vastase teise järel, ei
kinkinud kellelegi ainsatki geimi, isegi
mitte geimpalli, lõi finaalis võõrustajast
üllatusmeest Henri Hurskainenit – too
lülitas järjest välja Taani ässad Peter
Gade ja Viktor Axelseni – koguni 21:13,
21:15 ja krooniti Euroopa meistriks! Et
raskeima mängu pidas ta Mustaga, võib
teatud määral väita, et kaheksandikfinaalis oli tegemist sisulise finaaliga!
„Kaks esimest mängu tulid veidi lihtsamalt, kui ma arvasin,“ lausus Must.
„Olen igas Malaisia laagris teinud väikese arenguhüppe. Zwiebleri käest ma
geimi kätte ei saanud, aga tundsin, et
see on võimalik – varem pole säärast
tunnet olnud. Mängisime täiesti võrdselt. Olen muutunud kiiremaks, agressiivsemaks, paranenud on jalgade töö
ja teravad löögid. See on aasia kiire tempoga trennide tulemus.“

„Euroopa 9. koht ei
rahulda karvavõrdki.“
Must lisas, et mõtleb koos treener
Mart Siliksaarega suurelt ja kaugele,
Euroopa 9. koht ei rahulda neid karvavõrdki. „Loodetavasti on praegune alles

suure tee algus. Olen heal platvormil,
millelt edasi hüpata. Pean üldjoontes
samas vaimus jätkama ja valmistama
end veel suuremate treeningukoormuste talumiseks. Eks Malaisia ülikuum
kliima veidi pärsib, aga kui saan tugevamaks, tulevad need raskused ainult
kasuks.“
Musta sõnul oli Zwiebleril ja on teistel
maailma parimatel temaga mängides
otsustavatel hetkedel võtta veel üks
käik. Nüüd tuleb ka temal jõuda samale
tasemele. Samuti peab tugevdama
vaimset poolt – et otsustavatel punktidel
edu enam mitte maha mängida.
Maikuu alguses Malaisias peetud GP
Gold sarja turniiri avaringis läks paraku veel täpselt samamoodi – Must võitis
Singapuri mängija Yong Zhao Ashton
Cheni vastu esimese geimi, juhtis teises

Õpetussõnu jagab Raul Mustale
treener Mart Siliksaar.

19:16, aga kaotas selle 19:21 ja seejärel
kolmanda geimi juba suurelt.
„Kipun tasavägistes mängudes vaimselt väsima,“ tunnistas Must. „Eks see
kõik olene ka füüsilisest võimekusest
pluss harjumusest mängida rasketel
hetkedel tähtsaid punkte.“
Must on 24aastane, kas olnuks õigem
juba aastaid tagasi üritada end Aasias
üles töötada? „Siis polnud see rahaliselt
võimalik. Tegemist on ka paraja keha
ja vaimu tapmisega ja võib-olla ongi
hea, et ma varem sinna ei läinud. Pean
õnne tänama, et ma pole end üle forsseerinud, noorena ära lõhkunud. Tundub, et olen õigesti käitunud.“
Maikuu alguses tuli rahvusvahelisest
alaliidust suurepärane teade: Must pääseb Londoni olümpiale.

Põlvevigastus võttis Hõimult olümpia?
Eesti naismängijatest maailma edetabelis parimat kohta hoidev Karoliine Hõim võinuks
vabalt jõuda Londoni olümpiale, sest koha sinna teenis veel maailma 101. reket. Hõim oli
mullu pikalt esisaja lõpus, ent põlvelõikus kukutas ta mitukümmend kohta tahapoole.
„Põlv hakkas valutama septembri lõpus, üritasin veel mängida, aga lõpuks ütles doktor
Madis Rahu, et tuleb minna lõikusele. Hiljem on olnud probleem Achilleuse kõõlusega,“
rääkis Hõim jalaprobleemidest.
Ehkki ta lõi kaasa EM-il ja on kevadel osalenud veel mitmel võistlusel, ei saa täiskoormusi
peale panna, sest jalg annab veel tunda.
Londoni nimekirjas on Hõim viies varumängija. „Olen hästi pettunud selles mõttes,
sest arvasin, et mul pole üldse mingit võimalust. Nüüd, kui naiste üksikmäng sai
paarismängijate arvelt kaheksa lisakohta, selgus, et ma võinuksin püüda rohkem
võistelda ja selle arvelt reitingupunkte teenida.“
EM-iks ei saanud ta õiget ettevalmistust teha, aga avaringis saadud karjääri esimene võit
inglanna Sarah Walkeri üle oli meeldiv üllatus. Võit oli lähedal ka teises ringis. „Võinuksin
võita, aga tegin teise geimi lõpus taktikalisi vigu,“ kahetses Hõim.
Soomes elava Hõimu järgmise hooaja põhieesmärk on kerkida maailma edetabelis nii
kõrgele, et kvalifitseeruda MM-ile. Ning ta tahab võita ühe Euroopa sarja turniiri.
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Mercedes-Benz Viano sobib suurepäraselt klientidele,
kellele meeldib avarus. Minibussi mõlemal küljel on
liuguksed, mis muudavad sisenemise ja väljumise eriti
mugavaks. Tumendatud klaasid pakuvad privaatsust.

Mercedes-Benz S-klass on klassikaline luksussedaan,
millega sõitmine on puhas nauding. Turvalisuse eesmärgil
on autol ka pakettaknad. Pikematel sõitudel saate sisse
lülitada istme massaažifunktsiooni.

Cadillac Escalade III põlve maasturit toodetakse alates
2007.a kuni tänaseni. Suur ja luksuslik maastur vastab
ka kõige nõudlikuma kliendi soovidele.

GMC Savana on eriti ruumikas ja mugav
Ameerika luksusbuss, mis mahutab 6+1 reisijat.
Ideaalne perega väljasõiduks. Bussis on võimalik
vaadata DVD-d, kasutada minikülmikut jne.

Transfeer
Pakume mugavat, usaldusväärset ja luksuslikku
transfeerteenust nii Eestis kui välismaal. Meie
teenus on hinnatud soliidses ärimaailmas, samuti
eelistavad meid puhkajad ja külalised.

Autorent
Teil on võimalus rentida endale sobiv auto
tunniks, päevaks või terveks nädalaks. Autopark
koosneb luksuslikest ja erinevaid muga- vusi
pakkuvatest sõidukitest. Valikust leiate kindlasti
endale sobiva.

Pulmasõidud
Kui Teil on pulmadeks tarvis esinduslikku autot,
leiate selle meie autopargist. Kui vajate transporti
pulma külalistele, leiame selleks sobiva reisibussi.
Meie poolt pakutav Škoda Octavia on
ökonoomne ja ruumikas sõiduauto.
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www.transfeer.com
Narva mnt 5, II korrus, 10117 Tallinn, Eesti
tel: 664 8005, fax: 664 8001
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Squash

Eesti squashi
olümpialootused
on seotud pigem
neidudega
“2020. aastal on squash kindlasti olümpiaala, seda mängib 20 miljonit inimest 170
riigis,” usub Eesti Squashi Föderatsiooni juhatuse liige Eino Vaarala.
Tekst: Andrus Allika

“2

012. ja 2016. aasta olümpiamängude kavast jäi squash
välja esimesena. Täna usume,
et 2020. aastal on squash juba olümpiakavas,” ütleb Vaarala.
Kas Eesti mängijatel juba ka olümpiadebüüdile asja võiks olla, ei taha
Vaarala ennustada, sest seni, kuni pole
selge, kas ala üldse olümpiale pääseb,
pole selge seegi, kui palju ja millise süsteemi alusel sportlasi nende unistuste
võistlusele lubatakse.
Näiteks Eesti meistrivõistlustele pääseb hooaja tulemuste ehk edetabeli põhjal 32 paremat meest ja 16 naist. “Selles
mõttes võib küll öelda, et Eesti meistrivõistlustel mängivad Eesti parimad,”
kinnitab Vaarala. “Tõenäoliselt saab
olümpiale pääsemise aluseks maailma
edetabel, aga kindlasti kehtivad ka seal
piirangud, kui palju ühest riigist sportlasi mängima lubatakse.”
Maailma squashis on ala algusest peale jäme ots olnud brittide ja nende kunagiste asumaade elanike käes – egiptlased, pakistanlased, austraallased jne.
Kuna teatud riikide mängijaid on maailma edetabeli tipus kümnete kaupa, siis
teoreetiliselt pole välistatud, et 2020
võiks ka keegi Eesti esindaja olümpiale
jõuda.
“Rahvusvahelisi saavutusi meie
squashis eriti näidata pole,” räägib veel
enne Eesti Vabariigi taassündi, 1991.
aasta veebruaris Pärnusse tööle tulnud
ja sinna jäänudki, tegelikult rahvuselt
soomlane Eino Vaarala. “Meie squash
on ju veel nii noor, paarikümne aastaga
ei jõua kuhugi.”
Siinkohal peab Vaarala silmas just
Eesti, mitte kümneid aastaid varem
alustanud Soome squashi. Näiteks
meeskondlikult MM-ilt on Soomel kirjas
koguni pronksmedalid. Maailma edetabelis on täna Olli Tuominen 20 ja Hen-

96

Foto: Elmo Riig, Sakala

Eino Vaarala mänguhoos.

rik Mustonen 40 seas. Eesti mehed paraku maailma parema 500 hulka ei
mahu.

Eesti lootus tüdrukutel
“Eesti lootus on tüdrukutel,” ütleb
Vaarala. “Tänavu U19 Euroopa meistrivõistlustel sai Anete Sokko 32. ja Reele Komi 35. koha. Aga ka sealt on maailma tippu veel pikk maa.”
Rahvusvahelise edu puudumine on
kindlasti üks põhjus, miks squash Eesti spordimeediasse peaaegu üldse ei
pääse, tunnistab Vaarala, kes TV- ja raadiojaamade tähelepanust eriti ei unistagi. “Ainus ajaleht, mis squashist kirjutab, on Pärnu Postimees,” ütleb ta.
“Squashiinimesed usuvad 2020 olümpialepääsu näiteks kas või seepärast, et

squashiväljakute rajamine ei ole paljude teiste olümpiaaladega võrreldes sugugi kallis lõbu,” põhjendab Vaarala.
“Samas on Eesti jaoks lausa häbiasi,
et suuruselt teises linnas Tartus on ainult üks squashiväljak. Kuigi seal on
palju mängijaid, nad korraldavad oma
meistrivõistlusi, aga üks väljak on häbematult vähe.”

Aastapäev tulemas
Eesti squash tähistab 2013. aasta sügisel 20. aastapäeva, sest Eesti esimene
squashiklubi avati 7. augustil 1993 Tallinnas Harjuoru võimlas. Aastateks jäid
sealsed neli väljakut Eestis ainsaiks.
Tasapisi hakkas lisanduma uusi klubisid, 1999. aasta alguses avati Baltimaade suurim kaheksa väljakuga Metro
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squash
Squash.
Tänaseks on squashiväljakuid Eestis
juba 30 kanti. Lisaks Tallinnale Pärnus,
Kilingi-Nõmmel, Raplas, Kuressaares,
Tartus, Narvas, Valgas, Pühajärvel, Tabasalus jne. Ala harrastajaid üle tuhande, võistlustel regulaarselt osalejaid
sadakond.
40 paremat moodustavad A-liiga, ülejäänud saavad mängida B-liigas. Lisaks
meistrivõistlustele on mitmeetapilised
karikavõistlused, lisaks võistlussarju nii
meestele, naistele, juunioridele kui ka
seenioridele.
“Alguses oli jäme ots Tallinna käes,
liigavõistlusi on täna vast Tallinnas ja
Pärnus võrdselt, aga muu tegevuse poolest hakkab vist Pärnu juba Tallinnast
mööda rühkima,” arvab Vaarala.

Mais selgusid taas
Eesti meistrid
Esimesed Eesti meistrivõistlused korraldati juba 1994. aasta mais, ning tänavused toimusid samal kuul – seekord
Pärnus – ning olid järjekorras üheksateistkümnendad.
Küllaltki pikast ajaloost hoolimata on
seni meistriks tulnud vaid neli meest.
Esimesel kahel aastal võidutses Rauno

Tiesel, siis võitis Philip Verzun kaheksa
aasta jooksul seitse tiitlit. Siis algas vendade Piikide ajastu. Esmalt võitis kaks
korda vanem vend Paavo, kuid viimased
seitse kulda järjest on võitnud noorem
Piik, Paul.
“Paavo on squashiga sisuliselt lõpetanud ja pühendunud lavakunstile (Paavo Piik õppis Oxfordi ülikoolis filosoofiat, politoloogiat ja majandust ning on
avaldanud luulekogusid ning kirjutanud
näidendeid ja lõpetab sel kevadel lavakunstikooli 25. lennu – toim). Paul tegutseb pigem treenerina, tänavu kaotas
ta aprilli keskel ühel turniiril – ma ei
tea kui üle mitme aasta Eesti mängijale
– Kristjan Pettaile,” räägib Vaarala.
Naiste meistreid on selgitatud 16 korda ning neljakordsed meistrid on Kati
Kraaving ja Diana Legušs. Mullu tuli
esmakordselt Eesti naiste meistriks üks
Vaarala mainitud tulevikulootusi Reele
Komi.
Pärast loo kirjutamist meistrid selgusidki: tiitlit kaitsesid Piik ja Komi.

Hindades
mitmeeurone vahe
Squashi mänguaega müüakse üldjuhul tunni kaupa. Maratonijooksjale võib

see tunduda vähe, aga vaid tunnise treeninguga põletab squashi mängiv inimene 750-1000 kalorit.
Liialdamata võib öelda, et inimene,
kes esimest korda tõsiselt püüab squashi mängida, on poole tunniga omadega
läbi.
“Squash on füüsiliselt väga põletav
mäng, kuid samas väga emotsionaalne,”
kiidab Vaarala. “Vaja on nii kiirust kui
vastupidavust, jõudu ja koordinatsiooni,
taktikat ja improvisatsiooni.”
Kui aga algaja mõtleb esimest korda
squashireketi kätte võtta, siis on tal
mõtlemisainest küllaga – klubide pakutud tunnihindade vahel on päris suured
käärid. Sama raha eest võib mõnes paigas mängida kaks inimest, teises aga
vaid üks.
“Mõnel pool on tunnihinnad liiga lakke aetud,” arvab Vaarala. “Nende jaoks,
kes juba aastaid on mänginud, pole see
ilmselt probleem, aga neile, kes alles
võiksid alustama hakata, kord-paar nädalas koos sõbraga squashi proovima
tulla, neid võib liiga kõrge hind küll
mõtlema panna. Raske öelda, kas see
piirab ala levikut Eestis, aga kui tunni
hind on Eestis sama nagu Soomes, siis
palgataset arvestades tundub see liiga
palju.”

Koduleht - www.vesiroosoy.ee
e-post - vesiroos@vesiroosoy.ee

Meie eesmärgiks on olla tunnustatud ja
usaldusväärne partner ehitussektoris.
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Yonexi uued tooted sobivad
nii tippmängijaile kui ka
harrastustennisistidele
Tennisevarustuse üks suuremaid tootjaid Yonex on turule tulnud uute toodetega,
mis kvaliteedi poolest eelmisi ületavad ning positiivset vastukaja leiavad.
Tekst ja fotod: Yonex
Ezone Xi reket
Yonexi firma uus reket on teeninud kiitust USA parimatelt harrastusmängijailt.
Pete Kelly, 58, USA Tenniseliidu profitreener ja seeniormängija: „Kui lugesin uuest Ezone Xi reketist, tahtsin kohe seda proovida, sest teadsin oodata,
et uus tehnoloogia muudab löögi võimsamaks ja reketi käes mugavamaks.
Tagajoonelt saingi lüüa tugevamalt, ent
samal ajal löögi täpsust kontrollida.
Serv paranes tunduvalt ning seda märkasid kohe ka mu vastased. Paneksin
reketile maksimaalse hinde 10, sest pole ammu juba nii hea reketiga mänginud.
Kathy Emmerson, 51, endine ülikooli
tennisetreener, USA Tenniseliidu pereturniiri võitja: „Kuna osalen rohkem
paarismänguturniiridel, siis otsisin uut
reketit, mis võimaldaks lüüa teravamalt
lendpalle, võimsamat servi ja kontrollitud tagajoonelööke. Nüüd tundubki, et
leidsin reketi, mille jõud ja pea suurus
on tasakaalus. Ezone Xi reketiga on võrgus väga lihtne manööverdada ja löökidesse polegi vaja suurt jõudu panna. See
reket võimaldab võistlustel edukamalt
mängida ning on seeniortennisistile sobiv. Tunnen end väljakul palju enesekindlamalt.“

Caroline Wozniacki
eksklusiivne tennisekott
Caroline Wozniacki on kasutanud uut
Yonexi reketikotti alates Indian Wellsi
turniirist. See on esimene tennisekott,
kus värvilahendusel on kasutatud mängija enda soovi. Caroline Wozniacki
soovis endale puna-valgete kotti, mis
langeks kokku Taani lipu värvidega. See
sobis ka suurepäraselt kokku tennisisti
riietusega.

Yonex Tour Ball
Yonexil on rõõm teatada, et äsja turule
lastud Yonex Tour Ball on mitmel turniiril ja Davise karikamatšidel valitud
ametlikuks palliks. Kanada Davis Cupi
meeskond testis selle palli omadusi ning
andis kõrge hinnangu palli mänguomadustele.

SHT308EX
tennisejalatsid

VCORE 100S reket
Saksamaa tenniseajakiri testis kümne
erineva tootja 16 reketit ning esikoha
sai sellele Yonexi VCORE 100S. Testiti
reketi erinevaid omadusi nagu kontroll
palli lennu üle, võimsus, mugavus ja
tunnetus ning kõike hinnati 10-palli süsteemis. VCORE 100S teenis maksimumhinde kontrolli ja tunnetuse skaalal ning
sai kõrge hinde ka ülejäänud kategooriates. „VCORE pakub ideaalset kontrolli ja parimat tunnetust. Reket toimib
peaaegu nagu võlukepp,“
kirjutas tenniseajakiri.

Yonexi uus tennisejalats SHT308EX
võitis 14 jalanõumudeli seast ajakirja
Tennis Addict testi. Teist aastat järjest
sai Yonexi tennisejalats sellel testil esikoha. Kõiki jalanõusid proovis 30 inimest kokku 400 korral, et testida erinevaid omadusi, samuti sooritati neljas
kategoorias mehhaaniline kontroll.
Kokkuvõte oli selline: „Kuigi Yonex oli
SHT308EX puhul eelmist disaini põhjalikult muutnud, säilitas ta endiselt
pehmuse, stabiilsuse ja kerguse. See oli
peaaegu perfektne!“
Šveitsi tipptennisist Stanislas Wawrinka, Yonex SHT308EX kasutaja: „Need
on hämmastavad jalatsid! Nad on tõeliselt kerged ning jalad ei väsi nendega
mängides. Samuti sobib ta
jalale suurepäraselt
ning võimaldab väljakul paremini liikuda.“

Reketi keelestamise teenused
Teist olümpiat järjest kuuluvad Yonexile tennisereketite keelestamise ainuõigused. Yonex ES5PROTECH keelestamismasin pakub rohkem täpsust,
stabiilsust, usaldusväärsust ja tööprotsessi kiirust. Sellepärast teenindas Yonex olümpiatennisiste nii Pekingis kui ka Londonis.

98

TENNIS 2/2012

Yvonne Pärn

Tatjana Vorobjova

Lisanna Pihlak

PROUD TO PLAY WITH
Yonex toetab Eesti tennisenoori!
Fort Sport OÜ
Punane 50, Tallinn
Euromekka kaubakeskus A korpus box 5
www.yonexest.ee

Hella Linda Sepman

Pia Pajus

Valeria Gorlatš

Liisa Pajumets

tenniseUudised

Tennisenoppeid Eestist
ja maailmast
Jätkub lühiuudiste rubriik, kus avaldame Eesti ja maailma tennise huvitavaid fakte ja
sündmusi, mis pikema artiklina ajakirja ei mahtunud.
Tekst: Ajakiri Tennis, Maarja Värv

Fotod: Scanpix, Viktor Burkivski

Mia Nicole Eklund tuli
Soome sisemeistriks.
Eestis elav ja harjutav, kuid
Soome kodakondsena ka põhjanaabrite tšempionaadil kaasa
teinud Mia Nicole Eklund tuli
Soome sisemeistriks nii neidude kui ka täiskasvanute seas.
Finaalis alistas ta 6:1, 6:1 Johanna Hyöty, kes kuulub Soome Federation Cupi naiskonda.
Siiski ei ole Soome naiste tase hetkel märkimisväärne –
maailma 1000 parema seas on
vaid Piia Suomalainen ja Emma Laine, kes meistrivõistlustel ei osalenud. Ometi ei saa
Eklundi võitu alahinnata, sest
ta oli turniiril asetatud kolmandana.

Valeria Gorlatš ja Mattias Siimar said
kutse ITF-i Ida-Euroopa tiimi.
Antalyas peeti märtsikuus traditsioonilised U14
vanuseklassi Ida-Euroopa meistrivõistlused, mille
kahe turniiri kokkuvõttes kutsutakse neli tennisisti niinimetatud ITF-i tiimi. Selline tiim saab ITF-i
kulul osaleda treeningulaagris ja neljal turniiril.
Et Eestist pääseb mängijaid ITF-i Ida-Euroopa
tiimi, on viimastel aastatel tavaline. Näiteks mullu
said poistest kutse koguni kaks eestlast – Kenneth
Raisma ja Christopher Robin Klettenberg. Tänavu
pääsesid nelja väljavalitu hulka Eesti tüdrukutest
Valeria Gorlatš ja poistest Mattias Siimar (pildil).
Gorlatš sai esimesel turniiril kolmanda koha ning
sellest piisas, ehkki teisel turniiril langes ta avaringis välja. Siimar oli esimesel turniiril kuues ja
teisel kolmas. Lisaks pääsesid esikaheksasse Kristjan Tamm (7. ja 8.) ning korra Jana Kuzovkova
(esimesel turniiril 6.).

40-aastane Rene Busch tuli Eesti
karikavõitjaks.
Rocca al Mare tennisekeskuses peetud
Eesti karikavõistlustel alistas 40-aastane
Rene Busch meeste üksikmängu finaalis
üllatavalt kindlalt Eesti noorema põlvkonna
ühe parema mängija Markus Kerneri 6:3,
6:2. „Kui arvestada meie vanust ja mängulist
aktiivsust, oli veidi üllatav küll,“ möönis
Busch võidu kohta. „Kuid osalesin äsja seenioride MM-il USA-s ning sealt saadud hoo
arvel suutsin samal tasemel jätkata.“ Kolmandat kohta jagasid karikavõistlustel
Hendrik Raag ja Bruno Loit.
Naiste finaalis alistas Eva Paalma Kadi
Ilvese ühepoolses kohtumises 6:1, 6:0. Kolmandat kohta jagasid Piret Ilves ja Lisanna
Pihlak.
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Ivan Ljubicic riputas
reketi varna.
Kaks aastat tagasi võitis horvaat Ivan Ljubicic Indian Wellsis oma karjääri ainsa Masters-1000 taseme turniiri. Tookord oli ta
31-aastane ja veel suutis korraks sähvatada.
Nüüd leidis aga mees, et tema ajad on läbi ja
riputas 33-aastaselt reketi varna. Veebikülg
Tennis.com kirjutab, et Ljubicic oli eelkõige
professionaalse suhtumise eestvõitleja. Ta
kritiseeris Andy Roddickit, kes 2003. aasta
US Openil tema vastu provotseerivalt käitus,
kolm aastat hiljem Rafael Nadali, kes Ljubicici meelest punktide vahel liiga pikki pause pidas.
Ljubicic kuulus mitu hooaega maailma
esikümnesse ning oli parimal hetkel (mai
2006) isegi ATP edetabeli kolmas. 2005. aastal võitis ta Horvaatia meeskonnaga Davise
karika, samuti on tema kollektsioonis olümpiamedal, kuigi vaid paarismängupronks
(koos Mario Anciciga) 2004. aastast. „Tundus, et ainult see võit oli veel puudu,“ ütles
Ljubicic pärast tunamullust võitu Indian
Wellsis. „Praegu näib karjäär palju ilusamana, kui Davise karikavõidule, olümpiamedalile ja TOP 10 hulka kuulumisele lisandus
Masters 1000 turniiri võit.“
Kui nüüd suurest tennisest lahkunud mehelt küsiti, millest hakkab ta enim puudust
tundma, vastas Ljubicic: „Võitudest. Ning soe
dušs pärast rasket mängu on kõige magusam
asi, mida võid tunda.“
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tenniseUudised
Eesti üliõpilased USA-s
nädala mängijad.
USA üliõpilastennises on palju erineva tasemega konverentse ja erinevaid regioone, mistõttu nädala mängijaid
valitakse samuti palju. Ent väärib siiski märkimist, et sel
kevadel on niisuguse au teeninud koguni neli Eesti üliõpilastennisisti: Marek Marksoo (kaks korda), Erik Aunapuu, Mikk Irdoja ja Siim Tuus (pildil).
Ning lisaks saime vahetult enne ajakirja ilmumist uudise, et Irdoja on Armstrong Atlantic State’i ülikooli koosseisus tulnud NCAA II divisjoni meistriks.

Vähi seljatanud Kleibanova naasis võistlustulle.
Mullu veebruari lõpus naiste tennise edetabelis karjääri kõrgeimale ehk
20. kohale tõusnud venelanna Alissa Kleibanova sai mõned kuud hiljem
uudise, mis muutis tema elu – tal diagnoositi vähk. Pärast kümnekuulist
võitlust naasis venelanna võistluskarussellile Miami turniiril. Eelmise aasta suvel, oma 22. sünnipäeval avalikustas ta WTA koduleheküljel, et tal
diagnoositi Hodgkini lümfoom ehk lümfisüsteemi vähk. „Olin tegelikult
juba mõnda aega tundnud, et midagi on valesti, aga ma ei osanud oodata,
et mul on vähk,“ tunnistas ta. „Aga otsisin endale parimad arstid ja keskendusin ravile.“
Kleibanova keemiaravi lõppes detsembris ning juba veebruaris oli ta
tagasi väljakutel ja palus endale Miami turniirile wild-card’i ehk vabapääset. „Igatsesin võistlemist, mul pole kunagi nii pikka võistluspausi olnud,“
avaldas ta. „Armastan tennise juures kõige rohkem just turniire ja mänge,
tulemused, eelkõige võidud on mu lemmikud, kogu see põnevus ja üldse
kõik emotsioonid, mida mängu ajal tunned. Ilmselt tänu nendele emotsioonidele ma oma probleemidest võitu saingi ja nüüd on mu unistus täitunud,
saan tagasi väljakule.“ Kleibanova lisas, et edetabelikohale ta veel ei mõtle.

Teater Kell 10 kümnes suvi
Roman Baskini, kes ka ise harrastustennisist, teater Kell 10 tähistab tänavu
suveetenduste 10. hooaega. Kui näitleja ja lavastaja on leidnud tee tennisväljakule,
siis võiksid tennisemängijad samamoodi leida ka tee teatrietendustele!
„Ring“ - W. S. Maughami särav abielu- ja armusuhteid uuriv koomiline draama.
27. juuni - 8. juuli Ohtu mõisas / 10. juuli - 20. juuli Alatskivi lossis
Lavastaja: Roman Baskin / Kunstnik: Ann Lumiste / Mängivad: Kersti Kreismann, Laura
Peterson, Epp Eespäev, Tõnu Aav, Peeter Jakobi, Andres Raag, Ott Aardam jt.
„Iha jalakate all“ - Ameerika dramaturgja suurkuju Nobeli preemia
laureaadi Eugene O'Neill' i surematu armudraama.
17. - 28. juuli Kurgja Talumuuseumis
Lavastaja: Roman Baskin / Kunstnik: Ervin Õunapuu / Mängivad: Katariina Lauk, Rasmus
Kaljujärv, Felix Kark
SEL SUVEL ESIETENDUVAD LAVASTUSED:
„Suveunistused“ – perekonnalugu, mis tegeleb igikestva teema - armastuse otsingutega
13. - 29. juuli Ohtu mõisas / 11. – 20. aug. Alatskivi lossis
Mängivad: Nele -Liis Vaiksoo, Veikko Täär, Tõnu Kilgas, Ülle Kaljuste, Kleer Maibaum,
Jane Kruus, Villu Kangur jt.
"Mesallianss" - B. Shaw komöödia ühe perekonna mõranenud moraalist.
2. - 26. aug. Ohtu mõisas / 9. – 19. aug. Eesti Maanteemuuseumis, Varbuse
hobupostijaamas
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Põnevaid
tennisesündmusi
väljakul ja selle kõrval
Tennis kui teema on populaarne ja fotoobjektiivi ette jääb pidevalt nii kuulsaid
mängijaid väljaspool platsi kui ka kuulsaid inimesi alaga tegelemas.
Allpool valik pilte tänavu kevadest.
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Scanpix
Tennisevürst ja päris
vürst: Monte Carlo
turniiril võõrustas
maailma esinumbrit
Novak Djokovici ja tema
tüdruksõpra Jelena Risticit
Monaco vürst Albert II ja
kaasa Charlene. Ühtlasi
andis vürst Djokovicile üle
riigi aumedali.
USA filminäitleja Will
Smith andis Madridi turniiri
võitjale Roger Federerile
üle kingituse, mis kujutab
endast sama ülikonda,
mida ta kandis filmis
„Men in Black 3“.

Kas USA president Barack Obama vahetas
ala? Ei, endine korvpallur mängib siin Valge
Maja pargis heategevusüritusel laste reketi
ja pehme palliga.

Kaunile tennisistile kaunis auto: maailma
teine reket Maria Šarapova teenis uue
Porsche Carrera pärast Stuttgardi turniiri
finaalivõitu esireketi Victoria Azarenka üle.
Ühtlasi tegi ta endale sellega kingi
25. sünnipäevaks.
Suur karikas ja väike laps: USA paarismängu spetsialistidest vennad
Mike (vasakul) ja Bob Bryan on võitnud Monte Carlos nii suure
auhinna, et Bobi pisitütar Micaela sinna sisse mahub.
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Endine maailma
esireket Venus
Williams esitles
oma uut kevadist
EleVen tenniseriiete
kollektsiooni.
Moelooja ise
esineb ka
modellina. Venuse
firma EleVen on
oma haaret pidevalt
laiendanud,
näiteks meesteja vabaajariiete
kollektsioonidega.

Maailmakuulus lauljatar Gwen Stefani (vasakul)
käib koos poja Kingston Rossdale`iga pidevalt
vaatamas oma lemmiktennisisti Roger Federeri
mänge. Siin fotol on nad koos Rogeri abikaasa
Mirkaga Indian Wellsis jälgimas Federeri ja
Juan Martin Del Potro kohtumist.
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Jõelähtme väljak
pakub ettevõtetele
mõnusaid golfipakette
„Tahame jõuda selleni, et rohkem Eesti ettevõtteid leiaks tee golfi juurde,“
rõhutas Estonian Golf&Country Club'i ehk maakeeli Jõelähtme golfiväljaku
müügijuht Pepe Aaviksoo.
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Steve Carr

„G

olfi mängib maailmas 63 miljonit inimest ja see on meelahutuslik ala, mida võivad harrastada erineval füüsilisel tasemel olevad inimesed: lapsed, naised, mehed,
vanaemad, vanaisad. Pakume ettevõtetele suvepäevade või meelelehutuslike ürituste alternatiivi golfiga tutvumise näol,“ lisas
Aaviksoo.
Paketti on võimalik tellida ka nii, et ettevõtted saavad ühitada
huvitava ja kasuliku. Jõelähtme golfikeskuses on seminariruumid
ja suurepärane restoran. Pool päeva kuluks seminarile, juhatuse
koosolekule või muule koosviibimisele, millele järgneks lõuna ja
kolmetunnine golfidemo.
Mis on golfidemo? Aaviksoo sõnul on tegemist golfi aluste kiirselgitusega. „Jõelähtmel on kõrge tasemega koolitajad, näiteks
Eesti üks legendaarsemaid treenereid Enrico Villo ja ainus naisprofessionaal Mari Suursalu. Juhendaja teeb selgeks reeglid, etiketi ja algtõed, pärast võib tekitada väikese võistlusmomendi, pannes äsja õpitud oskused proovile pikkuslöökide või lähimängu sooritamisega,“ selgitas Aaviksoo.
„Kindlasti saavad niimoodi paljud golfist maigu suhu ning võiva
hiljem jätkata ala õppimist,“ ütles Aaviksoo. „Müüt on see, et golf
on ääretult kallis. Näiteks selline suvepäev seminari, kahekäigulise
lõuna ja golfidemoga 20-liikmelisele grupile läheb ühele inimesele
maksma 35 eurot.“
Aaviksoo lisas, et Jõelähtme eelis on ka lähedus Tallinnale – poole tunniga sõidad kesklinnast kohale. „Nii jõuad õhtul koju, ei pea
muretsema ööbimise pärast ja saad linnakeskkonnast välja, veedad
aktiivse päeva värskes õhus. Väljak on looduslikult kaunis, siin pole midagi tehislikku,“ rõhutas Aaviksoo.
Aaviksoo sõnul pole viimasel ajal enam moes, et ettevõte sõidab
suvepäevadeks puhkekülasse ning domineerib hoopis napsutamine,
mitte sport. „Kuigi lõõgastuda ja pärast golfipäeva pisut saunas õlut
rüübata saab Jõelähtmelgi,“ ütles Aaviksoo.
Kui kellelgi hakkab golfimängust „hammas verele“, siis teine
etapp on green card'i sooritamine, mida Jõelähtme samuti pakub.
Kursus maksab 65 eurot ning sellega kaasneb 30 päeva tasuta mängimist. „Green card'i omandamine on tõend, et sa oskad algtasemel
mängida ning oled rajal endale ja teistele ohutu,“ lisas Aaviksoo.
Jõelähtme väljak tähistab tänavu 7. sünnipäeva ning on kahel
aastal (2009 ja 2011) valitud mandri-Euroopa saja parema hulka.
Ent kõik siin toodud pakkumised tähendavad, et tegelikult on uutele tulijatele ruumi veel palju. „Eestis on vaid 2200 registreeritud
golfimängijat, aga neli korda suurema rahvaarvuga Soomes 140
000. Golf kogub juba ettevõtete seas populaarsust, kuid minna on
veel pikk maa,“ ütles Aaviksoo.
Ning lõpuks lisas Aaviksoo, et kui kellelegi golf midagi ei paku,
võiks Jõelähtmele ikkagi sisse põigata: kauni merevaatega restoranis leidub häid roogasid.
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Tennise ja golfi vahel
võib leida arvukalt
seoseid
Kui hästi mõelda, võime tennist ja golfi sõsarspordialadeks pidada. Mõlemal alal
lüüakse mänguvahendiga palli. Nii tennises kui ka golfis on oluline löögi täpsus ja
teatud olukordades võimsus. Tundlikku kätt, milleta poleks mõtet tennisetreeninguid
alustada, läheb vaja ka golfis.
Tekst: Ants Põldoja

E

nt kui tahame teistpidi väita, võime kardinaalseid erinevusi leida.
„Pean spordiks vaid niisugust
ala, kus tuleb vähemalt viis sammu
joosta,“ olevat kunagi öelnud tennisist
Andre Agassi, pidades silmas golfi.
Sealt vahe tulebki: tennises tehakse
enamik lööke liikumise pealt, arvestada
tuleb vastase mänguga ja füüsilise ettevalmistuse tähtsus on määratult suurem.
Seetõttu ongi võimalik, et karjääri
lõpetanud tennisistid hakkavad 30ndates eluaastates golfariteks ja paljud
neist teevad seda küllaltki edukalt. Vastupidine alavahetus pole võimalik, vaevalt mõni eksgolfar isegi seenioride
tenniseturniiril läbi suudaks lüüa. Pealegi pole see vajalik – golfi võid heal
tasemel edasi mängida pensionipõlveni.
„Tennisistide jaoks on golf nagu unistuste mäng, sest pall seisab paigal ja ise
oled ka paigal,“ ütles Eesti kunagine
Davise karikameeskonna liige Oskar
Saarne.

Foto: Scanpix

pääseda olümpiale oleks suurepärane,”
sõnas ekstennisist, kes võitis 2000. aastal Sydneys kulla.
Ka 1980ndate aastate tippmängija
Ivan Lendl on valinud „vanaduspõlves“
rahulikuma ala ja naudib, et ei pea
enam viit sammu jooksma. Lendl viis
oma handicapi nullini ja korraldas 2004.
aastal võistluse nimega „Ivan Lendli
kuulsuste golfiturniir“.
Lisaks käib Lendl kaasa elamas viiele tütrele, kes kõik mängivad golfi. „Mul
on tõeline unistuste elu,“ ütleb Lendl,
kes tennisest saadud auhinnarahaga on
tulevikku investeerinud ega pruugi üldse muretseda, et teenistus pole enam
endine. Tõsi, Lendli „idüll“ sai läbi eelmisel talvel, kus ta siiski Andy Murray
treenerina vanale alale tagasi pöördus.

Kafelnikov ja Lendl: kõvad golfimängijad
Venemaal tuli kahekordne slämmivõitja Jevgeni Kafelnikov mullu riigi
golfimeistriks. Tennisest saadud hea
võistlusnärv võimaldas tal viimasel päeval tasa teha kaheksalöögilise kaotuse
liidrile. Kafelnikov lõi koguni kuus
birdie’t, kuid lõpetas siiski tulemusega
+15, mis tippgolfis ei annaks mingeid
šansse. Kuid Venemaal pole selle ala
tase veel kõrge.
Kohe pärast võitu ütles Kafelnikov, et
seoses golfi võtmisega Rio de Janei-ro
2016. aasta olümpiamängude kavva
võib tal tekkida võimalus osaleda olümpial kahel alal. “Ma armastan golfi ning
jätkan harjutamist tõsiselt – võimalus
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Jessica Korda pärast võitu Austraalias.

Aga et tennis on kehalises mõttes hoopis nõudlikum ala, tunnistas ka Lendl.
Tütrele Isabelle’ile, kes tema lastest
kõige edukamalt golfi mängib, ütles isa
kunagi, et ära hakka tennist mängima,
sest oled liiga „aeglane ja kohmakas“.

Petr Korda tütar
pürib golfis tippu
Kui Lendli tütred poleks tennises
mingil juhul isa tasemele tõusnud, siis
esialgu pole nad golfiski midagi suurt
saavutanud. Kuid teise Tšehhi tennisisti Petr Korda, 1998. aasta Australian
Openi võitja, tütar Jessica on juba golfis
esimese profiturniiri võitnud. Kui võidab ta kunagi ka ühe neljast suurturniirist, ongi isa saavutus võrdsustatud.
Jessica Korda võistleb erinevalt isast
USA lipu all ning ta alustas profikarjääri juba napilt enne 18. sünnipäeva mullu veebruaris. Ent amatöörina võistles
ta juba 15-aastasena (2008) naiste US
Openil ning sai korraliku 19. koha. Tänavu tuli aga esimene profivõit, kui
kuus naist jagasid Melbourne’is naiste
Australian Openil tulemusega -3 esikohta, ent lisamängus oli Korda edukaim.
Tõsi, erinevalt tennisest pole golfis
Australian Open slämmiturniir, kuid isa
suurvõit püsis tütrel kindlalt meeles:
„See on eriline koht minu pere jaoks.
Poleks võinud olla parimat paika esimeseks tiitlivõiduks.“
Petr Korda ise nii edukalt golfi ei
mängi nagu Lendl, kuid tütre tegemistele pühendab erakordset tähelepanu.
Korda käis isegi maailma kõigi aegade
edukaima golfari Jack Nicklausi jutul,
et teda veenda tütrele nõuandeid jagama. Pärast visa pealekäimist andis
Nicklaus alla ning õpetas pisut Jessicat.
Kohe pärast seda tuligi Australian Openi võit.
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MAI

JUUNI

Kuupäev

Päev/aeg

PRO

18.-20.05

R 17:00-20:00/L13:00-16:00/P10:00-14:00

Piret Peerna

18.-20.05

R 17:00-20:00/L13:00-16:00/P10:00-14:00

Martin Toom

25.-27.05

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Piret Peerna

25.-27.05

R 17:00-20:00/L13:00-16:00/P10:00-14:00

Martin Toom

01.-03.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Piret Peerna

01.-03.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Martin Toom

08.-10.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Piret Peerna

08.-10.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Martin Toom

15.-17.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Piret Peerna

15.-17.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Martin Toom

22.-24.06

R 17:00-20:00/L10:00-13:00/P10:00-14:00

Martin Toom

tennis&Golf

Saare Golf ja
Arensburg Boutique
Hotel & Spa pakuvad
suurepärast
suvepuhkust
Suvepuhkus Saaremaal? Miks mitte: meri, kadakad, vaikus, värske õhk!
Saaremaa pakub aktiivse puhkuse ihalejatele üha uusi võimalusi. Kuidas oleks
näiteks puhkus, mis ühendaks golfimängu looduslikult kaunil väljakul
koos suurepärase lõõgastumisega?!
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Martin Lapp ja Steve Carr

E

t paljud Eesti harrastustennisistid on ka suured golfihuvilised,
sobiks taoline puhkus ka valgepalluritele. Saab ju lisaks golfile mängida Saaremaal ka tennist.
Saaremaa Golfiväljaku teeb eriliseks
ümbritsev maastik, mis meenutab väljakul viibides ideaalse kompositsiooniga maali. Golfiväljaku projekteeris Soome mainekas golfiarhitekt Lassi Pekka
Tilander, eesmärgiga luua rahvusvahelisteks turniirideks sobiv väljak. Väljaku arhitektuur ei ole mitte ainult visuaalselt kaunis, vaid sulab ühte kogu
ümbritseva Saaremaa loodusega. Lisada veel saare pehme mereline kliima ja
golfihooaeg on lausa novembrikuuni
avatud, hilise talve puhul kauemgi.
Hooaja on võimalus mängijatel osa
võtta nii stiili, algajate kui ka väga Eesti Golfi Liidu võistlustest. Lisaks pakume lastele kaks korda nädalas treeningu võimalust. Samuti on ideaalne võimalus tulla Saaremaale kogu perega
puhkama ja golfiga tutvuma perepäe-

vadel, mida korraldame sel hooajal viiel
korral pühapäeviti. Uuel hooajal pakume võimalust pidada laste sünnipäeva
golfimängu, pikniku ja juhendaja Gabriel Sepaga. 11. juunist teeme algust
lastelaagriga. Laager on mõeldud 7–11
aastastele lastele. Laagri õpetliku poolele panevad õla alla mitu Eesti Pro'd .
Green Card`i (golfi algõpet) viivad läbi
Golf Pro Marko Kumm ning workshop'e
ja eratunde Torel Neider.
Kõigest jalutuskäigu kaugusel Saaremaa Golfikeskusest paiknevad unikaalne Kuressaare vanalinn, piiskopilinnus
ja imekaunis eksklusiivne hotell Arensburg Boutique Hotel & Spa. Et
kõik oleks käe-jala juures, on ju kindlasti täiusliku puhkuse vajalik osa. Päeval golf ja õhtul puhkus – Arensburgi
hotell on ideaalne külalisele, kes hindab
privaatsust, hubasust kesklinna südames.
Kui golfimängijal on olnud tegus päev
ja palju liikumist looduses, vajab keha
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puhkust. Vesi, saun, loomulikult! Aga
mitte ainult: Arensburg hotelli spaa pakub ka suurepäraseid kehahoolitsusi ja
massaaže. Sellise naudingu juures elad
veel korra mõttes läbi õnnestunud golfipäeva ja arutad sõpradega, kuidas
homme võiks mäng minna! Peale selle
on Arensburg Restoranid tuntud kui
linna parima menüü ja teenindusega
toitlustuskohad. Suvel on avatud ka
imeline Päikeseterrass, kus igal nädalalõpul võimalus nautida elavat muusikat Saaremaa kohalikelt muusikutelt
kuni Ladina-Ameerika esinejateni.
Arensburg Boutique Hotel & Spa ja Saaremaa Golfikeskus on selle kõik kokku
koondanud terviklikuks paketiks “Golf
kui elustiil”, Sina ei pea keskenduma
muule kui palliveeretamisele. Eelmisel
aastal alustati ühiselt korraldatud golfivõistlusega “Arensburg Hotel Golf For
Two”, mis on võistlema meelitanud palju huvilisi ning seda traditsiooni on
plaanis jätkata. Golf Saaremaal on hea
mõte nii era- ja ärikliendile, kui kogu
perele.

ja mandriosa vahel toimub kiire ja mugav praamiühendus seitsmel päeval
nädalas.
Aga mõnus on saabuda Saaremaale
ka enda transpordiga merd mööda, sest
golfiväljaku lähedal asub Kuressaare
jahisadam.
Loe rohkem www.arensburg.ee ja
www.saaregolf.ee.

Kuidas Saaremaale saada? Tule autoga, bussiga või lennukiga. Kuressaare
ja Tallinna vahel toimuvad regulaarlennud neli korda nädalas ning Saaremaa

Suuresta Golf
Tallinna kesklinnale kõige lähemal asuval golfiväljakul saab lisaks
elamuslikule golfimängule läbi viia kõikvõimalikke üritusi-koosviibimisi.

Koduleht: golfest.ee
E-mail: caddiemaster@golfest.ee
Telefon: +372 528 4846, +372 660 9700
Facebook: facebook.com/SuurestaGolf
Aadress: Suuresta, Rae vald 75302 Harjumaa

Mine mängima
Üheksa esimest rada vahelduval maastikul: avarus ja radade konkreetsus
teevad Suuresta golfiväljaku huvitavaks nii kogenud mängijale kui ka
algajale.
Väljaku teisele osale on iseloomulikud looduslik ilme ja veetakistuste
rohkus. Nad on esimestest lühemad, ent kitsamad ja takistusterohkemad.
Võistlustest toimub sel aastal igal kolmapäeval Altia nädalavõistlus, kell 17
juunioride võistlus, igal teisel neljapäeval kell 17 Ladies Cup, igal laupäeval
kell 13 firmavõistlused ja pühapäeviti kell 11 klubivõistlused.
Kasuta võimalusi
Klubihoones on ideaalsed tingimused kõikvõimalike üritustekoosviibimiste pidamiseks. Pakutakse täisteenust alates ideest teostuseni!
Koosolekuid, nõupidamisi, sünnipäevi ja muid tähtpäevi kuni 30 inimesele
saab pidada eraldi hoones jõe kaldal. Saunamajas paiknevad kaks elektrisauna ja suitsusaun, terrass grillimiseks ning muidugi jões ujumisvõimalus.
Õpi mängima
Green Cardi kursused Suuresta Golfiklubis kogu hooaja vältel. Kursus E-K
kell 17-21 ja L-P 9-15, kokku 12 tundi. Hind 65 eurot sisaldab Green Cardi
koolitust, kogu golfivarustuse renti kaht 2 x 9 raja green fee mängupiletit
ning klubi liikme staatust.
Golfiajaloo, etiketi ja reeglitega saab tutvuda ka demoüritusel. Hind ühele
18 eurot (max 12 inimest).
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Tule ja naudi tennist Lõuna-Eesti looduse keskel!
Kuutsemäe tenniselaagrid juunist - septembrini

Info: www.kuutsemae.ee
kontakt: info@kuutsemae.ee
tel. 766 9007 või
mob 50 426 35, 51 899 39
TENNISELAAGER
Kuutsemäe Puhkekeskus pakub suviseid tenniselaagripakette täiskasvanutele ja peredele.
5-päevane pakett sisaldab majutust, toitlustust, mänguväljakute kasutust ja treeninguid
kogenud treenerite juhendamisel. Laagrilised majutatakse kõigi mugavustega varustatud
puhkemajadesse ( saun, köök koos vajalikuga, tv, kamin ).
SPORTLIKUD NÄDALALÕPUD
Lisaks kindlatel kuupäevadel väljakuulutatud laagritele pakume kõigile huvilistele
( asutustele, organisatsioonidele, klubidele – sõpruskondalele) võimalust Kuutsemäel
korraldada laagreid, turniire, suvepäevi, sportliku nädalalõppu jms.
Selle suve uudisena on järvel wakeboardi sõidu võimalus. Uuri lähemalt!
VÄLJAKUD
2010. aastal Kuutsemäe läbi viidud tööde käigus paigaldati kolmele väljakule ITF sertifikaati omav
Edel Elite Supersoft 10 mm tehismurukate. Kate on mängijasõbralik, ei põruta jalgu ja on hea põrkega.
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Ilmastikukindel peotelk
on suurepärane
investeering aastateks
Eesti ettevõtted on aasta-aastalt järjest aktiivsemalt kaasa
löönud rahvaspordivõistlustel ning vabaõhuürituste korraldamisel.
Meie heitlikele ilmadele mõeldes on sellisteks puhkudeks parim omada
tuulekindlat telki või vihma, lume ja päikese eest kaitsvat varju.
Eesti juhtiv telkide ja varjude müüja Tentest Trade OÜ pakub nii ettevõtetele
kui ka eraisikutele kvaliteetseid varjusid laadatelkidest avarate laoangaarideni.

„K

Tekst: Gerli Ramler

ui varasemalt oli paljudel
ettevõtetel kombeks ürituse
tarbeks telk rentida, siis tänaseks on mõistetud, et see pole rahaliselt mõttekas ega ka kuigi mugav,“
selgitab Tentest Trade OÜ müügijuht
Märt Kikas. „Üüritelk ja selle püstitamise tellimine maksab omajagu, lisaks
kulub aega telgi valimisele ja lepingu
sõlmimisele. Samuti pole pahatihti rendifirmadel pakkuda ostja soovile vastava värvi või suurusega telki.“
Seega on nii ajaliselt kui ka rahaliselt
parim variant soetada endale aastaringseks kasutamiseks mõeldud telk ning
seda kindlasti koostöös oma ala spetsialistidega, sest just nii jõuab parima la-
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Fotod: Tentest Trade OÜ

henduseni. Telk on ka suurepärane
reklaamikandja, kuna neile saab edukalt nii digi- kui ka termotrükis peale
kanda ettevõtte logo ja slogan’i. Ja kui
telki ise parasjagu ei kasuta, saab seda
laenata koostööpartneritele – ja selle
reklaami eest maksmata.

Parimad lahendused
Lisaks telkidele ja varjudele pakub
Tentest Trade ka markiise, plastikust
ning puidust kokkupandavaid laudu
ning toole, infrapunasoojendusi ning
uudse kontseptsiooniga gastrogrille.
Telke müüakse alates mõõdust 2x2
meetrit kuni sadu ruutmeetreid suurte

angaarideni. Varjusid on saadaval „jäätisevarjudest“ kuni 5x5 meetristeni.
Järjest nõutumaks tegevussuunaks on
viimastel aastatel saanud varjude ja
telkidega seotud täisteenuse ehk hoolduse ja laoteenuse pakkumine.
Kõige mugavam telgivariant on Kikase hinnangul kindlasti kiirelt ja mugavalt püstitatav pop-up telk, mis on pildilt tõuganud erinevatest osadest kokkupandavad laadatelgid. Pop-up telkide
puhul on ka võimatu telgiosasid kaotada
või maha unustada.
Tentest Trade pole lihtsalt telgimüüja, vaid tegeleb koos tehastega ka parimate lahenduste saamiseks toodete
arendamisega. „Kindlasti ei müü me
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Tentest Trade OÜ
Türi 6
Tallinn 11313
tel 669 1282
e-post: info@tentest.ee
www.tentest.ee

Korrasta ettevõte enne investori saabumist!
Ettevõtete areng on tsükliline koos oma tõusude ja langustega. Paratamatult
ilmub ettevõtete juurde uusi investoreid või teisi huvitatud osapooli. Enne ettevõtte avamist võõrastele silmadele oleks soovitav ettevõte korrastada.

Ettevõtte korrastamisel on mitmeid tegevusi, mida saab ja tuleks planeerida juba pikka
aega ette ja ükski neist ei ole tegelikult kasutu ka ettevõtte enda igapäevaseks adekvaatseks
funktsioneerimiseks. Võtmeküsimuseks on kasumi ja rahavoogude taseme säilitamine ja
suurendamine.
Järgnevalt mõned mõtted ettevõtte korrastamiseks, oled Sa sellele mõelnud:
1. Paneme rõhku säilitatavale ja tõestatavale kasumitasemele:
a. Lõpetame kahjumit tootvad või pikaajalise taastootlusega projektid;
b. Arendusprojektidest rõhume nendele, mille realiseerimine on suure
tõenäosusega;
c. Oluliste lepingute kindlustamine;
d. Aruandluse selgus, läbipaistvus adekvaatse infokandjana;
e. Põhjalik administratiiv- ja üldjuhtimiskulude kontroll;
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

f. Omanikega seotud kulude eraldamine ja vältimine.
Kasvuperspektiivide toonitamine. Hea on illustreerida oma edukust
näidates kasvu käibes, ärikasumis või puhaskasumis.
Bilansi puhastamine varadest, mis ei ole seotud põhitegevusega.
Bilansis oleva netovara väärtuse ja selle mõõtekvaliteedi suurendamine.
Puhastame ettevõtte dividendireservidest.
Korrastagem organisatsiooni struktuur – miski ei ole rohkem segadust
külvav, kui massilised omavahelised tehingud grupiettevõtete vahel.
Ettevõtte põhitegevusega mitteseotud kinnisvara käsitlemine. Kinnisvara
puhu on oluline, et kulud ja tulud oleksid lihtsalt eristatavad ning ka väljaviimine ettevõttest vajadusel lihtne korraldada.
Enne müügitehingut tasub ka läbi kaaluda investeeringute tegemine, kuna
uus investor ei pruugi tehtud investeeringud samaväärselt väärtustada.

ühtegi telki, mida on ebamugav püstitada või kokku
panna, vaid jääme kindlaks oma kvaliteedile,“ sõnab
Märt Kikas. „Kvaliteetse toode ja odava toote vahe on
lihtne – viimastel pole reeglina varuosi ning mõne detaili deformeerumisel peab välja vahetama kogu telgi.“
Ta lisab, et Tentest Trade’i telkide puhul on saavutatud optimaalne materjali paksuse, kaalu ja tugevuse
suhe, mistõttu telgid peavad vastu tuulele ning on samas võimalikult kerged kaasas kanda ja püstitada.
Samamoodi on võimalikult kergeks tehtud telkide ja
varjude katteriie, mis on vastupidav ilmastikuoludele,
täiesti veekindel ja tulekindel.
Uudistootena on valminud näiteks seina külge kinnitatav vihma- ja päikesevari, mille paigalpüsimiseks
pole vaja kümneid kilogramme kive või liiva varju
jala ümber koondada. „Iga idee puhul ootame kliente
meiega arutelule, sest oleme nõus minema välja standarditest – ideedel ja teostustel ei ole piire!“ kinnitab
müügijuht.
Üle kaheksa aasta Eesti turul tegutsenud Tentest
Trade OÜ kliendid on teiste seas näiteks jäätisetootjad
Balbiino ja Premia, joogitootjad A. Le Coq, Wiru Õlu,
Coca-Cola, autofirmad ELKE Auto, Ascar Tallinn, Reval Auto, Japauto ja City Motors ning lihatööstused
Tallegg ja Nõo Lihatööstus ning Helsingi, Tartu ja Rakvere linnavalitsus.

9.

Soovitatav teostada maksunduslik ekspertiis, et välistada potentsiaalsed
maksuriskid, mis mõjuksid tehingule negatiivselt.
10. Juhtimisinfosüsteemi puudumine võib osutuda takistuseks tehingule. Juba
asjaolu, et eelnev omanik, kes sisuliselt funktsioneeris kui ettevõtte andmepank ja kesknärvisüsteem lahkub, on piisavalt häiriv.
11. Juhtfiguuri järglaste puudumine ettevõttes on oluliseks tehingut häirivaks
teguriks. Probleem on aktuaalne ettevõtetes, kus omanik on ka ettevõtte
tegevjuhiks, finantsdirektoriks, marketingijuhiks või tootmisjuhiks.
Eelpooltoodud nimekiri ei ole täielik loetelu tegevustest, mida enne tehingut teha. Ettevõtte korrastamine on individuaalne tegevus. Kõik sammud sõltuvad juba antud ettevõtte
spetsiifikast ja olukorrast.
� Sten E.Raendi, MSc, Stockholm School of Economics

Grant Thornton Rimess Baltic on auditeerimise, raamatupidamise, maksu-, õigus- ja ﬁnantsnõustamise teenuseid pakkuv ettevõte, mis tegutseb Balti riikides alates 1992. aastast. Meie
esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Riias, Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas, kus klientide
teenindamisele on pühendunud ligemale 130 professionaali.
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Lindti šokolaad –
Roger Federeri
magusaim fänn
Esmaklassilise šokolaadi valmistamisel on oluline iga pisimgi detail.
Lindt&Sprüngli, oma ala tõelised meistrid, pakuvad šokolaadi,
mis õrnalt sulab suus ning sujuvalt hellitab maitsemeeli.
Tekst: ajakiri Tennis

Foto: Lindt

L

indt&Sprünglit tuntakse kui esmaklassiliste
šokolaadide turuliidrit,
kes pakub laia tootevalikut
rohkem kui 100 riigis üle
maailma. 160-aastase ajalooga on Lindt saanud tuntuks
kui kõige uuenduslikum ja
loovam šokolaadi tootev ettevõte. Lindt&Sprüngli juured
ulatuvad aastasse 1845, mil
isa ja poeg esmakordselt
tootsid tahket šokolaadi oma
kondiitriäris Sprüngli&Son.
Alates sellest ajast on ettevõte läbinud mitmeid ajajärke,
mille käigus Sprüngli pere ja
Robert Lindt jõudsid tõeliselt
sulava šokolaadi valmistamiseni.
Et tegu on Šveitsi šokolaadiga, pole ime, et firma on ka
Roger Federeri kui riigi
kuulsaima sportlase üks
sponsoritest. Mõistagi sobib
Federerile ainult parim ning
Lindt on selleks suurepärane
kaubamärk. Netist võib näha
ja kuulata mõnusat reklaamklippi, kus lennujaama saabuval Federeril on kaasas
Lindti üks peamisi tooteid – Lindori pallid. Lennujaama naissoost tolliametnikud soovivad Federeri šokolaadipallid mõistagi konfiskeerida, sest need on nii head.
Mullu 14. novembril käis Federer isiklikult avamas Zürichis Lindti uut šokolateeriat, kus saab nautida firma kõike
paremat toodangut.
Lindti šokolaadi teevad eriliseks läbi aegade välja töötatud
ja täiustatud retseptid, mida hoitakse veel tänapäevalgi suures saladuses. Firma esitab kõrgeid nõudmisi toorainele –
valitakse ja ostetakse vaid parimaid kakaoube Lõuna- ja
Kesk-Ameerikast, Madagaskarilt ja Gaanast.
Kakaoube röstivad Lindt&Sprüngli oma ruumides ise. Nad
on ühed vähesed šokolaadivalmistajad, kes nii teevad, kuid
ubade röstimine on väga oluline ning seda tuleb teha teatud
viisil, sest ainult siis on võimalik vabastada kakaoubades
peituv imeline šokolaadi maitse.

TENNIS 2/2012

Samuti teeb Lindti šokolaadi eriliseks conching – šokolaadi valmistamise protsess, mis kestab tunde, selle käigus
avaldub maitse ning areneb välja Lindti šokolaadidele omane hõrk aisting. Selle suurepärase protsessi leiutas
Rodolphe Lindt 1879. aastal. Lindti šokolaadid on vaakumpakendatud, et tagada toote omaduste säilimine.
Juba mainitud Lindori pallid, ent ka erinevate maitsetega
tahvelšokolaadid on firma peamine toodang. Ning muidugi
ei puudu ka variandid sarapuupähklite, mandlite või rosinatega. Lindti pralinee assortiikarbid on aga suurepärane kingitus.
Sportlastele on taastumisperioodil olnud šokolaadi tarbimine alati vajalik ning muidugi on selle juures kasulik süüa
kõige maitsvamat ja tervislikumat šokolaadi. Nii nagu teeb
seda ka Roger Federer!
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Liigamängijaid
motiveerib enda
võimete proovilepanek
Seekord ei avaldata liigatennise loos eri võistlusklasside hetke
paremusjärjestust või kuiva statistikat, vaid püüame teada saada,
mida arvavad mõned liigamängijad toimuvast ning tennisest üldse.
Tekst: Toomas Kuum

Fotod: Peeter Vassiljev, Viktor Burkivski

S

EB Tallink liigatennise hooaeg
on läbinud pea pool hooaja teekonnast, mõnes võistlusklassis
enamgi – meeste teise, kolmanda ja neljanda liiga üksikmängu Mastersid toimuvad juba septembrikuus. Muudes
võistlusklassides selguvad parimad novembris ja detsembris.
Märtsikuus lisati veel üks võistlusklass – naiste kolmanda liiga paarismäng. Seega on naised meestele kannule astumas, puudub vaid neljas liiga...
Hooaja turniiride arvu ei saa veel lõplikult öelda, ent see ületab kindlasti 150
piiri. Kasv on tingitud uute klasside lisandumisest ja naiste liigade graafiku
tihenemisest. Reservi on veel regionaalsetel ja klubi turniiridel, mis võiksid
kuuluda ka liigade arvestusse. See aitaks integreerida paremini erinevate
tasandite turniire ühtsesse Eesti tennise süsteemi.

Poeg Kristjan aitas
Margus Metsanurme
taas tennise juurde
Edaspidi võtame eesmärgiks kirjutada rohkem mängijatest ja turniiridel
toimunust. Seekord on sõelale jäänud
mitmed staažikad harrastustennisistid,
keda teatakse tegelikult väljaspool
võistlussarjagi päris hästi.
Alustame liigatennise viimase 10 aasta ühest staažikamast mängijast Margus Metsanurmest, kes tegi kunagi
tennisega suure pausi. Nooruspõlves
omandatud tennise algtõed said aastateks „riiulile“ jäetud, ent sajandi alguses tuli mängukihk ootamatult tagasi.
Mis tõi Sind tennise juurde tagasi ja
kuidas sattusid liigatennise aktiivseimate osalejate ringi?
„Tagasi tennise juurde tõi mind tahtmine lastega mingit spordiala ühiselt
harrastada. Minu vanemate maakodu
asub Vasalemmas ja 2000. aastate algu-
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Tänavuse suvehooaja esimese II liiga
paarismängu finalistid: vasakult Jan Andresoo,
Tarmo Uustalu, Toomas Kuum ja Priit Raag.

ses rajasid entusiastid, kel tennisetausta ei olnud, sinna savi-liivaväljaku. Minu lapsed (eriti aga vanem poeg Kristjan – samuti aktiivne liigamängija) on
tahtnud proovida erinevaid spordialasid
ja nii mind väljakule meelitatigi. Kolmneli aastat ma piirdusingi vaid suviti
lastega palli togimisega. Võistlemise
pisik tekkis uudishimust ning soovist
end spordis proovile panna. Pärast
Rocca al Mare Tennisekeskuse valmimist hakkasime mängima ka talvel ning
seal sündiski mõte proovida ka võistlemist. Alustasime kõige madalamast
harrastusliigast ja mul õnnestus kolm
korda järjest teises ringis kaotada. See
ajas hamba nii verele, et alustades kolmandast liigast järgnesid tõusujoones
juba teine ja esimene liiga, Eesti meistrivõistused ja seenioride MM (!). Viimastel aastatel on võistlemise kihk
asendunud sõltuvusega, millise annab
intensiivne füüsiline pingutus. Tunne,
et veel jaksad, suudad ja keha peab vastu, on ütlemata meeldiv.“

Riho Kallus.
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Teise liiga üks paremaid paarismängijaid Priit Raag on hinnatud „kaup“
kaasmängijate seas. Ta on paljudele
eeskujuks sellega, et pärast suveräänset
edu kahasse Indrek Tormisega on ta
proovinud turniiridel mängida erinevate partneritega. Mis Sind tõmbab kaasa
lööma liigatennise tihedas kalendris?
„Üheselt on raske vastata. Tennis lihtsalt meeldib mulle ja teine liiga on huvitav. Huvitavus seisneb eelkõige selles,
et ühel päeval võidad turniiri, teisel aga
kaotad juba avaringis - nii on juhtunud
minugagi. Alates veerandfinaalidest ei
tea üldjuhul, kes sealt edasi saab. Konkurentsi ja põnevuse järjepidevuse säilimiseks reguleeritakse liigade süsteemi pidevalt. Mängimist turniiridel ei
saa laokile jätta, muidu sõidab „tenniserong“ eest ära. Paarismängus valin
erinevaid partnereid, et oleks endalgi
põnevam - nii saab samuti oma võimed
proovile panna. Ei saa alahinnata ka
tennise sotsiaalset poolt ja huvitavat
suhtlusringkonda.“

vastane aga palus kasutada mängus n.ö
svammpalli, kuna tal oli väga raske eelnev õhtu. Selline tore mälestus on ühest
turniirist.“
Viimastel aastatel oled palju kaasa
aidanud tennise arengule. Selles, et SEB
ja Tallink ulatasid abikäe muuhulgas
liigatennisele, on Sul suur roll. Mis Sind
motiveeris antud suunas tegutsema?
„Eks tennises on kõik omavahel seotud. Toimiv liigatennis hoiab rohkem
inimesi tennise juures ja loob ka oluliselt suurema võimaluse, et mõni entusiast võtab vaevaks hakata järgmist
tennise maimukest kasvatama. Enda
puhul võin ka kindlalt väita, et kuigi ma
olen harrastusmängija, siis mind on alati motiveerinud võistlemine. Liigatennis
loob selleks suurepärase võimaluse.“

Riho Kallus:

Eesti Davis Cupi koondise mängija
Vladimir Ivanovi isa Juri Ivanovi peetakse vaikival kokkuleppel kolmanda
liiga taseme etaloniks. Sinu võitmine
annab märku, et sellega hakkama saanud mängija on küpsemas teise liiga
jaoks. Oled Sa sellise tingliku staatusega nõus?
„Võimalik, et selles on teatud tõetera
sees, ent ma ei loe ennast kolmanda liiga etaloniks. Kõik ju teavad väga hästi,
et ma ei valda eeskujulikku mänguteh-

harrastusmängijast
Eesti tennis
eestvedajaks

Juri Ivanov
„eksamineerib“
kolmanda liiga
mängijaid

Eesti tennise üks eestvedajaid Riho
Kallus osaleb regulaarselt harrastusliigade turniiridel. Saaremaal hilises
noorpõlves tennisega alustanuna oled
jõudnud arvestatava mängutasemeni.
Nüüd osaled juba esiliiga turniiridel,
kuigi esimesed ristsed said omal ajal
teises liigas. Ja paarismängus oled ühel
hooajal olnud koguni teise liiga parim koos Heino Raivetiga. Tuleta meelde mõned eredamad
episoodid liigamängudest?
„Hakkasin lihtsalt koos
Pärnu Juhtimiskonverentsil
oma Saaremaa sõbra Virmängitakse sel sügisel jälle tennist
go Argega iseseisvalt
Traditsioon jätkub: Pärnu Juhtimiskonverentsi
tennist mängima. Saaraames toimub ka sel sügisel tenniseturniir. Pärast
remaal ühtegi treenepikka konverentsipäeva ning enne õhtust üritust on
rit siis otseselt ei oltennisemäng meeldiv vahepala.
nud. Küll olid mõned
Nii et juhtimiskonverentsile tulijad, võtke juba
natuke vanemad haraegsasti teatavaks, et tennis kuulub programmi ning
rastusmängijad, kelle
suvel on hea võimalus oma oskusi täiendada.
liigutusi me püüdsime
Eelmisel aastal võitsid juhtimiskonverentsi turniiri
imiteerida. Praegu ka
Jaano Haidla (Graanul Invest AS) ja Hans Alter
liigatennises aeg-ajalt
(GSMValve). Registreerimine
osalev Veiko Vaher jagas
info@konverentsid.ee
meile natuke õpetusi. Mäwww.konverentsid.ee
letan, et kui alustasime kunagi teise liiga turniiridel,
siis Haapsalu etapil jõudis Virgo ükskord finaali. Tema finaali-
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nikat ja tugevaid lööke, ega saa hiilata
füüsilise vormiga, milles oma osa muidugi vanusel. See kõik annab eriti tunda
mängudes märgatavalt nooremate vastastega. Seetõttu pean edu nimel toetuma isiklikele kogemustele ja tennisealasele kirjandusele, mis kujundavad
minu mängustiili. Nick Bolletieri, Brad
Gilbert, Šamil Tarpištšev, Timothy Gallwey – nemad ongi minu peamised abilised. Minu meelest on tennis selline
sportmäng, kus psühholoogiline valmisolek ja taktikaline intellektuaalsus omavad enam kaalu kui paljudel muudel
spordialadel. Pigem olen eksaminaator
kolmandas liigas. Piltlikult - mind võites oled sooritanud küpsuseksami ja
teretulnud teise liigasse! Tennis on selle poolest just hea, et siin viljeletakse
erinevaid mängustiile ja iga mängija
edu pant on optimaalse stiili valimine.“
Liigatennise aktivist Marina Hundt
on asja juures olnud pikka aega. Mis
Sind hoiab turniiride aastaringse haldamise juures?
„ Armastus ja huvi tennise vastu. Paljuski toimib see missioonitundest. Siin
kehtib ütlus, et kui korra annad käe,
siis... Ei kujuta ette, et võiksin tüdineda
tennisest.“
Millised muutused on Sulle naiste liigatennises silma hakanud?
„Enamike mängijate tase hakkab pärast liitumist võistluskaruselliga järsult
paranema. Nad hakkavad regulaarsemalt treenima ja soovivad end proovile
panna üha kõrgemal tasemel. Aasta vältel toimub päris mitmeid üleminekuid
ühest liigast teise. Kolmandas liigas on
osavõtt kõige suurem ja pidevalt lisandub uusi nägusid. Eks ole ka lahkujaid,
kellele pole võistlusmoment ehk meelepärane. Tasapisi hakkavad tennise
juurde tagasi tulema nooruspõlves
mängu pooleli jätnud naised. Kasvanud on turniiride hulk, püüame
korraldada vähemalt ühe etapi
kuus. Ka potentsiaalsed toetajad
on viimasel ajal rohkem huvi
tundnud sarja vastu.“
Liigamängijate vastustest
võime konstrueerida mõttetera: tennis on nakkav, algne huvi kasvab paljudel juhtudel üle
armastuseks, sealt edasi juba
võistlusspordiks harrastajate
või mõnel üksikul juhul veel kõrgemal tasemel ning sellest „suhtest“ on pea võimatu välja tulla.
Vaevalt, et keegi aktiivsetest tenniseharrastajast julgeks sellele mõtteterale vastu vaielda.
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Tenniseväljakutele
soovitame paigaldada
spetsiaalsed piirded
Eesti suurim piirde- ja läbipääsulahenduste pakkuja Sungate.ee soovitab kasutada
spetsiaalselt tenniseväljakute tarbeks väljatöötatud piirdeaia lahendust,
mis on praktikas järele proovitud ja saadaval eraldi komplektina.
Mis uue toote eriliseks teeb ning miks seda eelistada tenniseväljakute
ehitamisel, selgitab ettevõtte juhatuse liige Andres Kivivare.
Tekst: Gerli Ramler
Rääkige veidi Sungate’ist.
Eesti kapitalil põhinev kaubamärk
Sungate.ee alustas piirdeläbipääsulahenduste pakkumist 2002. aastal. Tänaseks on Sungate.ee-st kasvanud välja
viis eraldiseisvat, ühte gruppi kuuluvat
ettevõtet, mis tegelevad tootmise, hulgija projektimüügi, teeninduse ning integreeritud turvalahenduste pakkumisega. Müüme oma tooteid e-poe kaudu,
meie kaubamärk Sungate.ee on esindatud põhilistes ehituskauplustes ning
omame suurimat piirdeaedade ja aiatarvikute jaotuskeskust Eestis.
Kes on Sungate’i kliendid?
Meie kliendid on nii erakliendid, ettevõtted kui ka riiklikud struktuurid.
Pakume klientidele lahendusi idee väljamõtlemisest ja projekteerimisest kuni
teostuseni ning omame suuri kogemusi
näiteks eriti kõrget turvalisust vajavatele objektidele erilahenduste loomisel.
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Fotod: Sungate

Lisaks Eestile tegutseme aktiivsemalt
Lõuna-Soomes, Läti põhjaosas ning
Sankt-Peterburis.
Kust teie tooted pärit on?
Meie põhimõte on kõik need 10 aastat
olnud, et kasutame ainult kvaliteetseid
Euroopa ettevõtete tooteid ega too ühtegi toodet sisse kolmandatest riikidest.
Kuna müüme oma kaupa enda nime all,
oleme valinud parimad tarnijad ning
parima kvaliteedi.
Kõikidele oma lahendustele anname
Euroopas nõutud kaheaastase garantii
ning mitmetele toodetele on antud tootjapoolne kuni 15-aastane garantii. Kui
lahendus on otsast lõpuni meie teostatud ja rajatud, saame pakkuda ka pikemat garantiid.
Kui palju inimesi Sungate’s töötab?
Sungate.ee kaubamärk koondab enda
alla keskmiselt 30 inimest ja hooajaliselt anname tööd kuni 100 inimesele.

Stabiilsust lisab kindlasti asjaolu, et
omanikena on algusest peale püsinud
samad inimesed, kes tänaseni aktiivselt
firma käekäigu eest hea seisavad ja igapäevaselt tegevuses kaasa löövad.
Mis on 10 aastaga piirde- ja läbipääsulahenduste turul muutunud?
Inimesed on muutunud julgemaks ja
targemaks nii küsimuste esitamisel kui
ka kauba valikul. Nad teavad, mida tahavad, ning kui on kahtlus, julgetakse
parima lahenduse saamiseks abi küsida.
Tugeva arengu on muidugi läbi teinud
tooted ning seda eriti spetsialiseerumise osas. Üheks suurepäraseks uudseks
lahenduseks on meie väljatöötatud tenniseväljakutele mõeldud piirdeaia
komplektid.
Kuidas tenniseväljakute piirete loomiseni jõudsite?
Spordiväljakuid oleme ehitanud ette-
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simaalne tarneaeg jääb 2-3 nädala piiresse. Meiepoolne paigaldusaeg on üks
nädal, kuid iga ehitusega kokkupuutunud inimene saab meie näpunäidete
järgi sellega ka ise hakkama.
Tenniseväljakute piirded oleme välja
arendanud Soome turu nõudlusele tuginedes ja seni on seal teostatud ka suurem osa lahendustest. Kuna viimasel
ajal on täislahenduse vastu hakatud ühe
rohkem huvi üles näitama ka Eestis,
otsustasime tenniseväljakute piirdekomplekti hakata pakkuma meie e-poe
vahendusel, aadressil pood.sungate.ee.

võtte algusaegadest peale. Kuna tegemist on spetsiifilise tootega, oleme alati kaasanud väljakute piirete ehitamisele professionaalid ning töötanud koos
nendega välja parimad lahendused. Samamoodi jõudsime ka tenniseväljakute
piiredelahendusteni.
Millised on tenniseväljaku piirdeaia
eripärad?
On kliente, kes tahavad konkreetselt
mingit asja, aga samas jätavad kahe silma vahele mõne väga olulise detaili.
Teada on ju, et kett on nii tugev kui tema
nõrgim lüli. Meie aialahenduste juures
on mõeldud sellele, et kõik tooted moodustaksid tugeva terviku. Oleme üksipulgi läbi töötanud tenniseväljaku piirded, kus aia kõrgus peab olema minimaalselt 3 meetrit ning võiks olla ühekõrgune kõikjal, sest siis on see ka visuaalselt kena. Kuna tegemist on kõrge
aiaga, peavad olema tugipostid tavalisest jäigemad ja tugevamad. Kõrgemate piirete puhul peab aga omakorda
arvestama tuule koormusega ning mõtlema juba ette, kas on plaanis aiale riputada reklaambännereid, sest viimasel
juhul võivad olla tarvilikud lisatugevdused.
Tenniseväljaku võrgu silm peab olema väiksem kui traditsiooniline 50x50
mm, et 4,4 cm diameetriga tennisepall
ei mahuks läbi, ja jämedama traadiga,
mis lisab võrgule stabiilsust. Praktikas
on ennast õigustanud punutud võrk silma suurusega 40x40mm. Ei tohi unustada ka võrgu kinnitusi postide külge,
et kogu aed oleks piisavalt tugev.
Võrk peab olema kindasti punutud,
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kuna keevisvõrk on liiga jäik ja pall
põrkab sealt tagasi. Sama mure on ka
keevispaneelidest aiaga. Punutud võrk
on elastsem ja summutab löögi.
Üheks oluliseks osaks aia juures on
alati värav – meie kogemused ütlevad,
et värav peaks olema tavapärasest
ühest meetrist laiem ehk kahemeetrine,
et seda saaks kasutada hooldusväravana. Sageli on mõttekas panna väljakule
kaks väravat.
Tenniseväljaku piirete tarvikuid
püüame pidevalt hoida oma laos. Mak-

Kuhu olete Sungate’i ehitatud tenniseväljakute piirdeid juba rajanud?
Hetkel olemegi neid tegelikult juba
kaks aastat püstitanud oma Soome
klientidele ja tagasiside on äärmiselt
hea. Eesti inimesed on hinnatundlikumad ning rajavad sageli väljakute piirded suvalisematest käespärastest materjalidest, kuid pole hiljem rahul. Arvame, et täna on ka meie turg valmis
professionaalsete tenniseväljakute ehitamiseks nii erasektori kui ka ettevõtete spordiväljakutele.
Tegelikult pole spetsiaalse ja mittespetsiaalse toote vaheline hinnavahe
nii suur kui arvatakse, küll aga on vahe
toodete vastupidavuses ja esteetilises
väljanägemises.
Lisainfo: pood.sungate.ee.
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Sugar Tennis Cup:
sport ja tore seltskond
käsikäes
Pärnus peetav Sugar Tennis Cup toimus tänavu teist aastat järjest.
Üritus sai alguse soovist lisaks suvel toimuvatele toredatele
tennisevõistlustele midagi sarnast ka kevadel korraldada.
Tekst: Liis Kangur

K

una ööklubi Sugar on Pärnus teinud suvel kolm aastat Sugar
Volkswagen Cup'i, tunduski kevadise turniiri idee toredana. Toetajate
leidmine polnud keeruline, oli vaja ainult mängijad kohale meelitada. Kahes
tugevusgrupis moodustati 32-ne tabel
ning õnnestus see, mis enamikel turniiri korraldajail ei õnnestu – osales 128
mängijat ehk 100% tabelikohtadest täideti. Korraldajail on suure huvi tõttu
kavas järgmisel aastal üks tugevusgrupp lisada.
Absolut liiga finaalis võitsid Lauri
Lilleste ja Meelis Rosenstein erakordselt tasavägise lõpuga mängus Rivo
Tetermanni ja Revo Türki 3:6, 6:3, 11:9
(viimase seti asemel pikk tie-break
geim). Jacobs liiga finaalis said Tiina
Post ja Avo Jamnes jagu Tiina Pakk'ist
ja Fredi Skobelevist 6:2, 7:6. Turniiril
osalesid mitmed ärimehed ning Eesti
tennisistid, näiteks tuntumad nimed:
Sven Mansberg, Tarmo Sumberg, Indrek Sei, Markus Kerner, Alti Vahkal,
Anton Pavlov.
Kaks aastat järjest on suurtoetajaist
turniirile õla alla pannud Honda Catwees, Jacobs Creek ja Absolut ning sel
aastal lisandus Pindi kinnisvara. Lisaks
oli võistlusel palju toredaid väiksemaid
sponsoreid, tänu kellele kujunes turniir
veelgi meeleolukamaks.

Fotod: erakogu

Reiko Lume autasustamas Alis Mölli ja Andres
Müürseppa, kes võitsid Jacobs liiga lohutusturniiri.

Pindi Kinnisvara toetas turniiri
Pindi Kinnisvara on väga spordi- ja tenniselembene firma, kus tennist harrastab ja
võistlustel osaleb üle kümne inimese, mistõttu otsustati seekord Sugar Cupi toetada.
Võistlus oli sponsori hinnangul hästi ja ladusalt korraldatud, mängijaid palju ning
lõpupidu Sugar Club`is atraktiivne. See tõestas,et tegu polnud mitte ainult sportliku,
vaid ka sotsiaalses mõttes toreda ja mõnusat suhtlemist võimaldanud üritusega.

REALIA GROUP

KÕIGE ROHKEM PAKKUMISI!
Üle 4000 kliendi kasutab oma kinnisvara müümisel meie abi!
vahendusteenus · hindamisteenus · haldusteenus · kindlustusteenus

Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara · Tartu mnt 16, Tallinn · tel 610 3900
www.pindi.ee · www.eri.ee
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Catweesi poolt välja pandud
loosiauhind muruniiduk on
mängijate seas populaarseim.

Absolut liiga finalistid:
vasakult võitjad Meelis
Rosenstein ja Lauri
Lilleste ning nende
vastased Revo Türk ja
Rivo Tetermann.

Tegemist ei ole päris tavapärase turniiriga, olulisel kohal on lisaks
tennisele teised väärtused, mõnus lounge ja veinibaar Pärnu Tennisehallis Jacobs Creeki poolt, kus kõigil mängude vahepeal mõnus
aega veeta, ning loomulikult meeleolukad peoõhtud ööklubis Sugar,
millest ka aastaid hiljem ikka ja jälle juttu tehakse. Leiame, et oleme suutnud panna aluse toredale turniirile, kus on seotud mõnus
mängukogemus ja meeleolukas ajaveetmine. Tennis on sel turniiril
oluline, aga tore seltskond ja meelelahutus sama olulised.
Peakorraldajad mängisid enne turniiri võistlustabeleid üles pannes ka ühe vingerpussi, paigutades mõlemasse tugevusgruppi eriti
tugeva paari, keda tegelikult kohal polnud. See nali võttis nii mõnelgi favoriitpaaril jala värisema ja hiljem oli nalja palju, kui õiged
tabelid osavõtjatele edastati. Kes nalja mõistis, see mõistis, kes mitte, jäi üheks õhtuks pika ninaga. Igal juhul sai sellega pinged maha
võetud ja kõik mõistsid, et fun on selle turniiri üks märksõna.
Nali, naljaks ja pidu peoks, aga mõlemal aastal on turniiri krooninud väga tugev tennisetase. Tasavägised finaalid mõlemal aastal
olid kindlasti tenniseväljaku parimad maiuspalad. Selle aasta lõpupeo esineja Singer Vinger küttis ööklubis õhu kuumaks ja vastupidavamd pidutsesid varajaste hommikutundideni.
Sugar Tennis Cupilt võivad kõik võitjana lahkuda. Traditsiooniline auhindade loosimine on pinget üles kruvinud ja peaauhind Honda Catweesi muruniiduk - on igal aastal populaarseim auhind,
mida enamik mängijaid ihaldab.

Turniiri korraldajad Reiko Lume (vasakult) ja Liis
Kangur poseerivad koos Jacobs liiga võitjate Tiina
Posti ja Avo Jamnesega.

TennisesT on online keskkond kõikidele tennisehuvilistele.
E-pood: Pakume Teile laias valikus uusi tennisetooteid parimatelt brändidelt nagu Nike,
Adidas, Wilson, Babolat, Head jne. Meie valikus on reketid, kotid, riided, jalatsid ning
kõik muu tennisemänguks vajalik.
Tennise Foorum: Saate küsida nõu või avaldada arvamust erinevate keelte, reketite
ning muu tennisevarustuse kohta või otsida mängukaaslast.
TennisesT Tenniseturg: Annab hea võimaluse osta ja müüa kasutatud või uusi laste,täiskasvanute riideid, kasutatud reketeid ning muud tennisevarustust täiesti TASUTA.
www.TennisesT.ee kõik tennisest!
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Reval Ladies tähistas
lihavõttepüha toreda
paarismänguturniiriga
TC Reval Ladies sisehooaeg on läbi saanud. See kulges tegusalt,
sest teisiti meie klubi naised ei oska.
Tekst: Riina Varts

K

ord kuus on saadud kokku klubisisesteks mõõduvõtmisteks, kord
nädalas kohtutud seltskondlikus
paarsimängus Tere tennisehallis ja lisaks saadud veel kord kuus omavahel
kokku huvitavates kohtades ning räägitud erinevatel huvitavatel teemadel
nagu näiteks tervisesport, sukeldumine,
Teletorni taastamine ja ümbermaailmareisimine.
Kevadine lihavõttepüha lõppes Reval
Ladies’ klubile toreda paarismänguturniiriga. Korralduskomitee paigutas paarid vastavalt osalejate mängutasemele
- veidi tugevam mängis koos pisut nõrgemaga. Igal osalejal tuli kaasa võtta
üks värvitud muna, mille omavahelises
koksimises selgus mängijate serviõigus.
Parimaks paariks osutus Helina Tuvike ja Kaire Roose. Neil olid tihedalt
kannul Kairi Rätsepp ja Anneli Rõuk
ning Kairi Kuuse ja Heleken Lubi. Tegu
oli väga meeleoluka päevaga, kus oli
olemas kõik õnneks vajalik: kaunid naised, suurepärased kevadised lillekimbud ja positiivsed emotsioonid. Turniiri toetasid ja aitasid läbi viia: Rikets
Lilled, kirjastus Canopus ning meie piltnik Lee Murrand.
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Fotod: Lee Murrand

25. mail leiab aset meie klubi välishooaja avaturniir, sedakorda üksikmängus! Meid ootab ees mõnus sportlik
reedeõhtu uuenenud Herne väljakutel.
Otsime välja oma liivatossud ning teeme mõnusa sissejuhatuse algavasse
suvisesse tennisehooaega.
Ilusa ilma korral jätkub meie välishooaeg kohe järgmisel päeval, laupäeval, sealsamas Herne väljakutel, kus
juba 4. korda leiab aset TC Reval Ladies’ sõpruskohtumine Soome meeste-

klubiga. Juba neli aastat järjest on Reval leedid korraldanud ühisturniire
kargete Põhjamaa härrasmeestega Helsingist. Formaadiks on segapaarismäng
ning lisaks sportlikule laupäevale on
oodata meeleolukat piduõhtut, samal
ajal kui kogu Euroopa meie Ott Leplandii Eurovisiooni katsumustele kaasa
elab.
Ülal: Revalleedid Teletorni ekskursioonil.
All: Pärast lihavõttepüha turniiri.
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Advokaadibüroo
SORAINEN jätkas
tenniseturniiri tava
Advokaadibüroo SORAINEN jätkas 2010. aastal alustatud tava ning firma töötajate ja
nende perekondade sportliku vaimu ärgitamiseks korraldatud tenniseturniir
toimus tänavu 19. mail Tere Tennisekeskuses.
Tekst: Gea Kallas

Fotod: Viktor Burkivski

P

aarismänguturniiril osales 16
inimest (8 paari), kellest kümme
olid oma töötajad. Imeilus ilm
võimaldas paljudele sel aastal esmakordselt tennist välisväljakul mängida.
Turniiril oli kaks neljaliikmelist alagruppi, mõlemas kaks segapaari. Kahjuks vigastas juba esimeses mängus
meniskit tenniseturniiri mentor,
SORAINEN’i partner Reimo Hammerberg ning pidi loobuma.
„Sport on meil SORAINEN’is populaarne. Pingeliste tööpäevade kõrval on
hea leida aega ka tervislike harrastuste
jaoks. Olen ise tennist aktiivselt mänginud juba seitse aastat ning naudin siiani iga mängu,“ sõnas Hammerberg.
Õnneks asendas vigastatud Hammerbergi pealtvaatajate seas olnud
SORAINEN’i endine töötaja ning turniir
jätkus kaheksa paariga. Alagruppide
kaks paremat paari pääsesid poolfinaali, mis pakkusid pealtvaatajaile pingelist võitlust.
Finaalis said 6:2 võidu Marek ja Grete-Liis Piller (SORAINEN’i finantsjuhi
Margit Pilleri abikaasa ja tütar) ning
teenisid Kuulsuste karika, lisaks oli
võitjatele auhinnaks ajakirja Tennis
aastatellimus. Eriauhind, raamat Roger
Federerist, läks SORAINEN’i turniiri
parimale ja ühtlasi ainsale naispaarile
Kris Tammistule ja Maria Pleesile. Autasustamisele järgnes lõbus ja meeleolukas koosviibimine.
Ülal: Turniiri kõik osavõtjad.
Keskel: Allar Jõks, endine
õiguskantsler, praegu SORAINEN’i
vandeadvokaat.
All vasemal: Vasakul poolfinaali
jõudnud paar - vandeadvokaat Mihkel
Miidla ja finantsjuht Margit Piller - ning
personalijuhi abikaasa Meelis Härms ja
sekretär Kati Kondio.
All paremal: Võitjad: tütar ja isa GreteLiis ja Marek Piller

124

TENNIS 2/2012

Pärnu Tennisekeskuses
24.-26.august 2012

INFO Ɵina@tennisehall.ee
www.tennisehall.ee

tenniseristsõna

Lahenda ristsõna ja võida auhind
Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral mummudesse)

Ees- ja perekonnanimi

Kontakttelefon

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 22. juuni 2012. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel raamat „Roger Federer kõigi aegade suurim” ning Roger Federeri sponsorfirma Nike
tennisevarustust Sportlandist 50 euro eest. Eelmise ristsõna võitja on LAURA KRANICH.
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Arantxa Rus ja Robin Haase.
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AS Puukeskus
Vana-Narva mnt 5b, Maardu 74114
Tel 605 4930, 605 4931
puukeskus@puukeskus.ee
www.puukeskus.ee

Puit – looduse looming
Puit on inimesele abiks olnud läbi sajandite. Küll toorelt,
küll kuivatatult. Nii tahutult kui ka vaid koorituna. Küll
sirgena, küll painutatuna. Siidiseks voolitult, rohmakaks hööveldatult. Uhketesse mõisatesse, lihtsatesse
taludesse. Palkidena, lusikatena.
Aastaid on puit olnud ka üheks ehituse alustalaks.
Oma kohta pole ta kaotanud ka tänapäeva moodsas
maailmas. Pigem on märgata puidu taastulemist.
Puukeskus omalt poolt on ühendanud
teadmised ja jõu, et puit kui
traditsioon edasi kestaks, inimesele hinge
läheks ning kasutust
leiaks.

Suurim puidu hulgimüüja
Kohapeal üle 280 toote
Kindel kvaliteet ja lai valik

TENNIS 2/2012
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Väljakud ja keskused

Pärnu Tennisehall ja Merehall
Kohila Spordikompleks
Nuustaku Tenniseklubi
Kooli 1
Munamäe 18–11
Tammsaare pst 39
Kohila vald, Rapla maakond
Otepää
Pärnu
Eestis
kasvab tennisehuviliste hulktelefon:
kiiremini,
kui võimalused alatelefon:
harrastamiseks.
489 0971
50 97 105
telefon: 442 7246
Otsisime
internetist
võimaluste kohta, et kasutada maksimaalselt
www.kohilasport.ee
E–R
8.00–22.00 infot tennisemängu
Paideon.
Tenniseklubi
need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas
L 9.00–21.00, ära
P 10.00–21.00
Lai 3
Kambja
tenniseväljak
6 seiseväljakut, 6 välisväljakut
Paide
Võru
mnt
8
info@tennisehall.ee
Pirita TOP Tennisekeskus
Spordiklubi
Muuga
telefon: 385
1821 VTK
Kambja
www.tennisehall.ee
Regati pst 1
Tudra tee 9
Kambja
vald, Tartu
üldtelefon
639 maakond
8814,
Maardu, Harjumaa
Urumarja
Spordibaas
telefon:
741
6232
Pärnu Kesklinna TK
555 199 40
telefon 623
2081
Urumarja
E-N 8.00-22.00, R 8.00-21.00,
Ringi 14a
Tere Tennisekeskus
Tori vald, Pärnu maakond
L-P 9.00-21.00
Kihnu
Tenniseväljak
Pärnu 4
Marsi
telefon:
447 4038
4
kõvakattega
siseväljakut,
Saku
tenniseväljakud
Kihnu vald
üldtelefon:
8292
telefon: 52687
15 524
4
liiva
välisväljakut
Silla
2a
E-R 7.30-22.30
telefon: 53 364 070
suvel: 4 saviliiva,
1 kõvakattega väljak
www.toptennis.ee
Saku,
Saku
vald,
Harju
maakond
L
ja
P
9.00-21.00
Kuressaare
Tennisekeskus
väljaku broneerimine
talvel: 1 vaipkattega väljak
2
liivaväljakut
7 kõvakattega siseväljakut
Staadioni 1
üks kõvakattega väljak
telefon 50 40 309
4 sise ja 7 välis liivaväljakut
Kuressaare
Saviaugu Tenniseklubi
RTeam tennisehall
info@teretennis.ee
telefon: 45 20 375
Jannseni 39
Elva
Tenniseklubi
Regati
pst 1
www.teretennis.ee
või
suvel (52
47 673)
infotelefon
555
Laulasmaa
Tenniseklubi
Pärnu
Puistee
5–4383 08
4
savi-liiva
väljakut,
3 siseväljakut
E-R 8.00-22.00,
L-P 9.00-20.00
Laulasmaa
telefon: 50 84 498
Elva
E–R
11.00–21.00,
L
12.00 –19 00
3
kõvakattega
väljakut
kilehallis
Keila
vald,
Harjumaa
Tondiraba Tennisekeskus
telefon: 50 72 419
roland@rteam.eu
telefon
671
5633
Tondiraba tn 11
www.rteam.eu
Kuressaare Spordikeskus
üldtelefon 600 2915,
Hiiumaa Tenniseklubi
56 220 314
Valllimaa 16a
Sindi tenniseväljakud
Turu 7, Kärdla
E-P 8.00-23.00
Kuressaare
Pärnu mnt 12c,
Sindi
Merivälja
tenniseväljak
telefon:
53 30 38
32, 51 945 031 või
4 kõvakattega
välisväljakut,
telefon: 45 20 375
Soovõha
telefon: 5385
8486
46 33 0106
6 vaipkattega
siseväljakut
2 siseväljakut
kunstmuru
väljakukate
sinditennis@gmail.com
4 saviliivaja 1 kunstmuruväljak
4 sulgpalliväljakut,
E–R
8.00–22.00,
L–P 12.00 –19 00
infotelefon
53 365 344
http://sinditennis.onepagefree.com/
lauatenniselaud
(mai – oktoober)
Tartu Akadeemiline
E-P 8.00-22.00
www.tennisekool.ee
2 saviliiva väljakut
E–P 10.00–22.00
Tenniseklubi
eestisporditulevik@gmail.com
Türi Baeri
Tenniseklubi
6
Pikk
telefon
50 945874
Põltsamaa Tenniseväljak
Põlva Tenniseklubi
Kadrioru Tennisekeskus
Türi
E-P 8.00-22.00
Nõmme Kaare
Tennisekeskus
Metsa
7, Põlva
19
Koidula
38
telefon:
50 89
4 väljakut
(3 liiva,
1 187
kõvakate)
Rahu 3
telefon: 56601
357 310
Põltsamaa
üldtelefon
3280
arvopattak@gmail.com
üldtelefon
7.00-23.00
2E-P
saviliiva
väljakut
telefon: 776 0035
Promenaad Tenniseklubi
3 muru ja 6 liiva välisväljakut
2 vaipkattega siseväljakut
Vee 10
14 liiva välisväljakut
Tähtvere Tennisekeskus
Viljandi Spordikeskus
Jõgeva linna tenniseväljakud
Haapsalu
Laulupeo pst 19
Vaksali 4
TallinnaAia
Kalevi
Tenniseklubi
34C, Jõgeva
telefon:50
50 90705
23 047
telefon
Herne 28
AudenteseViljandi
Tennisekeskus
4
saviliiva
väljakut
(üks
valmimas)
telefon: 772 1922
3 vaipkattega siseväljakut
üldtelefon 645 9229
1574
telefon:
43584
Tondi
www.promenaad.ee
3
liiva
välisväljakut
2E-P
kunstmuruväljakut
7.00-23.00
üldtelefon 699 6688
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
info@tartutennis.ee
http://jpgevasport.ee/tennisev-ljakud
10
liiva välisväljakut
E-R 7.30-23.00 L ja
www.tartutennis.ee
Rakvere Spordikeskus
P 10.00-19.00
Samblamäe
hostelkilehallis
4 kõvakattega
väljakut
Näituse 2a
Kullamaa Puhkekeskus
Idakeskuse Tenniseklubi
Mõedaka
tennis@audentes.ee
Rakvere
Biomedicum
Saare talu
Punane
16
Rägavere vald
Ravila
19
telefon: 325
5805,
53 02 8600
Kullametsa
üldtelefon 699
0220, 50 14 221
telefon
50 väljakut
380 55
Lääne-Viru maakond
3
saviliiva
E-R 7.00-23.00
L-P
9.00-21.00
Kullamaa
vald
Rocca al Mare Tennisekeskus
E-P 8.00 – 21.00
info@rakverespordikeskus.ee
telefon: 325 1777
4 kõvakattega
siseväljakut
Haabersti 5
Lääne maakond
2www.rakverespordikeskus.ee
kunstmuru välisväljakut
sport.idakeskus.ee
www.hot.ee/sambla
üldtelefon
660 0540
telefon: 477 5515
E-R 7.00-22.00, L-P 9.00-21.30
7 kõvakattega siseväljakut
Tamme
Tenniseväljak
Võsusisetennisehall
Männimäe väljakut
Külalistemaja
Viimsi
LainelaSpordihall
Puhkeüla
4 kunstmuru
kilehallis
Tamme
pst
Lääne
13 1
Sõpruse
tee 5
Riia mnt 52d
broneerimine@ramtennis.ee
Neeme tee70
telefon
742
8194
Võsu, Lääne-Virumaa
Haabneeme, Viimsi vald,
www.ramtennis.ee
Viljandi
Käsmu, Vihula vald
telefon: 32 38 320, 50 35 354
Harju maakond
telefon: 435 4845
Lääne-Viru 608
maakond
info@mannisalu.ee
üldtelefon
0272
www.mannimaja.ee
telefon: 323 8133
www.mannisalu.ee

Tallinn

Mujal Eestis

Tartu

!
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Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil info@tennis.ee
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TÖÖPÜKSTE OSTUGA KAASA
VÄÄRTUSLIK KINGITUS!
*Ostes

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid

Snickers Workwear
tööpüksid, saad
TASUTA kingituseks
6 vajalikku toodet

art 3223/5804

HIND 92.- €

(väärtusega 51.- €)

*Ostes

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid, saad TASUTA
kingituseks veekindla
seljakoti

Snickers Workwear
DuraTwill püksid
ripptaskutega
art 3212/7404

HIND 79.- €

(väärtusega 45.- €)

TASUTA*

TASUTA*
tarvikute
komplekt

seljakott

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja pakkumine kehtib kuni 30.06.2012 või kuni kaupa jätkub.
Pakkumine kehtib kõigi tavahinnaga DuraTwill, Rip-Stop ja XTR pükste ostmisel ning ühe toote kohta kehtib üks kampaaniasoodustus.

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, TENNIS
Pärnu mnt 2/2012
130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
129 mnt 19c
Tallinna

väljakud&keskused
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Pärnu

Pärnu Tennisehall ja Merehall
Tammsaare pst 39
Pärnu
telefon: 442 7246
Pärnu Tennisekeskus
E–R 8.00–22.00
Tammsaare
18a
L 9.00–21.00,
P 10.00–21.00
telefon 446
4648
6 seiseväljakut,
välisväljakut
3 saviliiva6väljakut
1 info@tennisehall.ee
kõvakattega väljak
www.tennisehall.ee
Pärnu Tennisehall
jaTK
Merehall
Pärnu Kesklinna
Tammsaare pst 39
Ringi 14a
telefon 442 7246
PärnuL 9.00-21.00,
E-R 8.00-22.00,
telefon:
52 15 524
P 10.00-21.00
6 siseväljakut
suvel: 4 saviliiva,
1 kõvakattega väljak
talvel:61välisväljakut
vaipkattega väljak
info@tennisehall.ee
www.tennisehall.ee
Saviaugu
Tenniseklubi
Jannseni 39
Pärnu
Pärnu Kesklinna TK
5014
84 a498
telefon:
Ringi
telefon 52 15524
suvel: 4 liiva, 1 kõvakattega väljak
talvel: 1 vaipkattega väljak

Mujal Eestis
Sindi tenniseväljakud
Pärnu mnt 12c, Sindi
Saviaugu Tenniseklubi
telefon: 5385 8486
Jannseni 39
sinditennis@gmail.com
Pärnu
http://sinditennis.onepagefree.com/
telefon 50 84498
2 saviliiva väljakut

Mujal
Eestis
Põlva Tenniseklubi
Metsa 7, Põlva
telefon: 56 357 310
2 saviliiva väljakut

Sindi
tenniseväljakud
Viljandi
Spordikeskus
Pärnu mnt 12c, Sindi
Vaksali 4
telefon 53 858 486
Viljandi
2 liivaväljakut
telefon: 435 1574
sinditennis@gmail.com
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
sinditennis.onepagefree.com
Samblamäe hostel
Põlva Tenniseklubi
Mõedaka
Metsa
7, Põlva
Rägavere
vald 310
telefon:
56 357
2
liivaväljakut
Lääne-Viru maakond
telefon: 325 1777
www.hot.ee/sambla
Viljandi Spordikeskus
Ranna pst 3
telefon 50 11823
Männimäe Külalistemaja
E-P 8.00-20.00
Riia mnt152d
4 liivaväljakut,
asfaltväljak
Viljandi
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
telefon: 435 4845
www.mannimaja.ee
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Samblamäe hostel
Kohila Spordikompleks
Mõedaku, Rägavere vald
Kooli 1
Lääne-Viru maakond
Kohila
vald,
maakond
telefon Rapla
325 1777
telefon: 489 0971
www.hot.ee/sambla
www.kohilasport.ee
Männimäe
Külalistemaja
Kambja tenniseväljak
Riia mnt 52d, Viljandi
Võru mnt 8
telefon 435 4845
Kambja
www.mannimaja.ee
Kambja vald, Tartu maakond
telefon: 741 6232
Kohila Spordikompleks
Kooli
Kohila vald,
Kihnu1,Tenniseväljak
Rapla
maakond
Kihnu
vald
telefon
489
0971
telefon: 53
364
070
www.kohilasport.ee
väljaku broneerimine
üks kõvakattega väljak
Kambja tenniseväljak
Võru
mnt 8
Elva
Tenniseklubi
Kambja
Puistee
5–4
Kambja vald,Elva
Tartu maakond
telefon
telefon: 741
50 726232
419
Hiiumaa
Tenniseklubi
Elva
Tenniseklubi
7, Kärdla
Elvas,Turu
Tartu
maanteel
linnastaadioni
telefon:
53 30 38 32, 51kõrval
945 031 või
telefon
048 489
4653
33 010
E-Pja9.00-22.00
4 saviliiva1 kunstmuruväljak
2 liiva
(mai välisväljakut
– oktoober)
teele@elvatennis.eu
E–P 10.00–22.00
www.facebook.com/ElvaTenniseklubi
Põltsamaa Tenniseväljak
Kaare 19
Hiiumaa
Tenniseklubi
Põltsamaa
Turu 7, Kärdla
telefon: 776 0035
telefon 53 303 832 või 463 3010
4 liiva ja 1 kunstmuruväljak
(mai
– oktoober)
Jõgeva
linna
tenniseväljakud
E-P
Aia 10.00-22.00
34C, Jõgeva
telefon: 772 1922
2
kunstmuruväljakut
Põltsamaa
tenniseväljak
http://jpgevasport.ee/tennisev-ljakud
Kaare 19
Põltsamaa
telefon: 776 0035
Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu
Kullametsa
Jõgeva linna
tenniseväljakud
Aia
34c, Jõgeva
Kullamaa
vald
telefon
772 1922
Lääne maakond
2 kunstmuruväljakut
telefon: 477 5515
jogevasport.ee/tennisev-ljakud
Lainela Puhkeüla
Kullamaa
Puhkekeskus
Neeme
tee70
Saare talu, Kullametsa
Käsmu,
Vihula
vald
Kullamaa vald, Lääne
maakond
Lääne-Viru
maakond
telefon 477 5515
telefon: 323 8133

Lainela Puhkeküla
Nuustaku Tenniseklubi
Neeme tee 70
Munamäe 18–11
Käsmu, Vihula Vald
Otepää
Lääne-Viru
maakond
telefon:323
50 97
105
telefon
8133
Paide Tenniseklubi
Nuustaku Lai
Tenniseklubi
3
Munamäe
Paide18-11
Otepää
telefon:
385 1821
telefon 50 97105
Urumarja Spordibaas
Urumarja
Paide Tenniseklubi
Tori vald,
Pärnu
maakond
Lai 3,
Paide
telefon:385
447 1821
4038
telefon
Kuressaare Tennisekeskus
Urumarja
Spordibaas
Staadioni
1
Urumarja
Kuressaare
Tori vald, Pärnu maakond
telefon:447
45 20
375
telefon
4038
või suvel (52 47 673)
4 savi-liiva väljakut, 3 siseväljakut
E–R 11.00–21.00,
L 12.00 –19 00
Kuressaare
Tennisekeskus
Staadioni 1, Kuressaare
telefon
45 20375
või 52 47673
Kuressaare
Spordikeskus
E-R 11.00-21.00,
12.00-19.00
ValllimaaL16a
4 liiva välisväljakut,
3
Kuressaaresiseväljakut
telefon: 45 20 375
2 siseväljakut
Kuressaare
Spordikeskus
E–R
8.00–22.00,
12.00 –19 00
Vallimaa 16a,L–P
Kuressaare
telefon 45 20375
2 siseväljakut
Türi
Tenniseklubi
E-R 8.00-22.00
L-P
Pikk
9 12.00-19.00
Türi
telefon: 50 89 187
Türi Tenniseklubi
Pikk 9, Türi
Promenaad
Tenniseklubi
telefon 50
89187
Vee 10
Haapsalu
Promenaad
Tenniseklubi
telefon: 50
23 047
Veeväljakut
10, Haapsalu
4 saviliiva
(üks valmimas)
telefon 50 23047
www.promenaad.ee
4 liivaväljakut
www.promenaad.ee
Rakvere Spordikeskus
Näituse 2a
Rakvere Spordikeskus
Rakvere
Näituse 2a, Rakvere
telefon: 325 5805, 53 02 8600
telefon 325 5805, 53 028 600
33saviliiva
väljakut
liivaväljakut
info@rakverespordikeskus.ee
info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee
Võsu Tenniseväljak
Võsu tenniseväljak
Lääne
Lääne
13, 13
Võsu
Võsu,
Lääne-Virumaa
Lääne-Viru maakond
telefon:323
32 38
320, 50
354
telefon
8320,
50 35
35354
info@mannisalu.ee
info@mannisalu.ee
www.mannisalu.ee
www.mannisalu.ee

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil info@tennis.ee
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