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Tagasi
kaardile

Suured
postrid ja
lugemist

Viljandi tennise
uus hingamine

Angelique
Kerber

Harrastajate
turniirid

Nicolas
Almagro

Kirev ülevaade
sügisestest
võistlustest

Perelugu

Tere
Tennisekeskus

Raivo, Karola ja
Uku Suviste
tennisearmastus

Urmas Sõõrumaa annab
kriitikutele vastulöögi

Anett
Kontaveidi

aasta kõrghetked

Tippsportlastest
tennisistid

Mart Poom, Indrek Sei,
Allar Levandi

Ajatu elegants

The Camus House style since 1863.
Viis põlve CAMUS’ konjakimeistreid on kirglikult pühendunud esmaklassiliste konjakite loomisele. Just nemad tunnevad kõrgelt hinnatud Cognaci maakonna
kasvukeskkonna nüansirohkust peenete üksikasjadeni. CAMUS ELEGANCE eripära tuleb Cognaci kõige väiksemalt Borderies’ kasvualalt. Borderies’
unikaalsed viinamarjaaiad koos pikkade CAMUS’ traditsioonidega kingivad konjakisõpradele harmooniliselt sametised konjakid, mis üllatavad oma aromaatse
pehmuse, elegantsuse ja rikkaliku maitsega.

CAMUS’ tooted on müügil kauplustes Selver, Tallinna Kaubamaja, Solaris, Stockmann, Liviko Alcostore, Regalia, Araxes, Feenoks.

CAMUS’ ametlik esindaja Eestis on Liviko AS

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!

ajakirjalugejale
AJAKIRJAlugejale
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suvi 2008
Nr.
2012

Ajakiri
Ajakiri
TennisTennis
postiaadress
Haabersti
Best
Press5OÜ
Club Tallinn
MarsiCoral
4, 11316
Tallinn 13516
ajakiri@tennis.ee
ajakiri@tennis.ee
Kontakttelefon:
626 4782
telefon: 660 0277

Toimetus:

Toimetus:

Peatoimetaja:
Laura Rahe
– sekretär-toimetaja
Ants 53
Põldoja
– ants@tennis.ee
telefon:
499 308,
laura@tennis.ee
Karin Eek Disainer:
– karin@tennis.ee
Donatas Narmont – donatas@tennis.ee
Maia Vaab – ajakiri@tennis.ee
Toimetaja-sekretär:
Kaasautorid:

Rahe – laura@tennis.ee
GerliLaura
Ramler
Lee Murrand
Maarja Värv
Raido Rätsep
Väljaandja:
Jaan Jürine
Tiina Post
Donatas
Narmont
– donatas@tennis.ee
Karin Antropov
Kalle Muuli
Toomas
Kuum
Heino
Raivet
Ajakiri
ilmub neli korda
aastas.
Sven Tamming
Jan Jõgis
Järgmine number
ilmub
Jaak Ulman
Kaidu
Meitern
2013.
aasta
märtsis.
Teet Santer
Kristjan Roos
Marina Hundt
Oliver Lomp

Reklaam:

Ajakiri Tennis
ilmub neli korda aastas.
ajakiri@tennis.ee
Järgmine number626
ilmub
Kontakttelefon:
4780
2008. aasta
oktoobris.
Nordicom

reklaam@nordicom.ee
Tellimine:
Kontakttelefon:
56 66 7770
ajakiri@tennis.ee

N

agu käesolevast numbrist näe- uusi tenniseharrastajaid. Tenniseliidu
Hea
tenniserahvas ja
te, pole ka ajakirja toimetus sponsorid toovad samuti oma töötajaid
tennise juurde. Tele2-ga alustasime
suvel
päikese käes liialt pu- lugejad!
Tennise
hanud ega kogu oma väärtuslikku aega ning selles numbris räägime Silberauto

O

ainult tenniseplatsidel
veetnud.
Ühiste
leme järjekordsele
kalendriaastale
jõududega
oma
tublide kaastöölisjoontjaalla
tõmbamas,
et üheskoos
minna
Eestisaanud
tennise jaoks
väga
te abiga vastu
oleme
valmis
ajakirja
oluliseleajaloo
2013.kõige
aastale,
meie tennise
100.
senise
mahukama
Tennise
juubeliaastale.
Erinevaidtervelt
üritusi116
ja ettevõtmisi
numbri,
mis sisaldab
lehekülselle
egiidi allmaterjali
on tulemastennise
väga palju,
ka paljud
ge
põnevat
kohta.

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.

traditsioonilised sündmused saavad uuel aasajakirja
lugejailtjuurde.
saanud
eriIlus suvi kestab, kõik välja tennist mäntalOleme
juubelihõngu
ja pidulikkust
Loomunevates
vormides
tagasisidet
ja
nõuangima!
likult hoiab ka ajakiri Tennis ses osas kätt
deid,
midajakindlasti
arvestame
ja juubeootaigati pulsil
kajastab kõike
olulisemat
liaastal
toimuvat.
me
ka edaspidi.
Oma tänavuse aastalõpunumbriga tulime
Ajakirja juures on juulikuust ametis
välja
paar nädalat tavapärasest hiljem, et ära
uus
sekretär-toimetaja
Laura
Rahe,
keloodata
ja ajakirja mahutada
kõik Eesti
tennise
lele
saate
kõik
oma
head
mõtted
edaslaureaadid, kes aasta lõpul valiti, samuti tuua
tada.
teieni killukesi meie traditsiooniliselt aastalõpupeolt. Kõik oodatud teemad ja rubriigid on
Viimased kuud Eesti tennises tõid meioma tuntud headuses ka selles ajakirjanumble palju rõõmustavat. Kaia Kanepi mänris esindatud, ajakirja esikaanetüdruk meie
gis hästi Prantsusmaa lahtistel meistnoor lootus Anett Kontaveit ja nagu näete,
rivõistlustel,
Eesti tänavused
meistrivahelduseks tenniseväljakule
ka pisut
teises
võistlused
Tondi
uues
keskuses
mööduolukorras üles võetuna.
Mõnusat tennisesuve!
sidEks
põnevate
mängude
ja ilusate
ilmade
Donatas Narmont
aasta lõpp
ole ikka selline
kokkuvõtete
ja
tähe
all,
järjest
rohkem
tuleb
juurde
ka
ajakirja
Tennis väljaandja
d
plaanide tegemise aeg, samas ka enda sisemusse vaatamine ja enesega nõu pidamine,
kuidas edasi minna. Pole ka ju jõulud ainult
Tennisepisikuga
nakatunud Tele2 töötajad
kingituste
tegemiseks, vaid ikka oma lähedastega
koos
olemise
ja
jõulurahu
nautimise
aeg.
Kristiina Mitt
Soovin
kõigile
lõppu,
rahulikku
Koostöös
Eestiedukat
Tenniseaasta
Liiduga
toimus
meil mõned kuud tagasi tennist tutvustav üritus. Mõtlesin
ka, et lähenmeeleolukat
proovin ja vaatan,
mis see spordiala
jõuluaega,
aastavahetust
ja särt- endast kujutab. Reketit enne peaaegu käes ei
olnud
hoidnud,
kui
välja
arvata
15
aastat
tagasi vastu koolimaja seina toksimine.
sakat starti uude aastasse!
Esimest
korda
tegelikult
kartsin
küll, et ei saa pallile üldse pihta, kuid treenerid oskavad
Kohtume
taasma
aastal
numbriga
2013!

Foto: Viktor Burkivski
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Meeldivat tennisesuve
jätku, kõik ajakirja
Tennis lugejad!

nii hästi suunata, et tunned – ohoo, polegi nii hull, mõni asi tuleb välja ka. Ja siis isu
muudkui kasvab ja kasvab. Minuga juhtuski nii, et hakkas meeldima ningDonatas
me otsustasime
Narmont mängimas
kolleegidega regulaarselt treeneri
all tunde võtta.
tenniseklubi XO Juubeliturniiril.
Donataskäe
Narmont
Kui küsida, kas on raske, Tennise
siis peanväljaandja
tõdema, et jah, iga asi on alguses raske – eriti servida ja
tagantkätt vastu võtta. Vaatamata sellele on tennis hästi positiivne ja tore spordiala:)
Kristjan Viilmann
Kõrvaltvaatajana küllaltki lihtsana tunduv mäng on oma olemuselt tegelikult hoopis midagi
muud – ääretult tehniline, jõuline ning strateegiline – ühesõnaga täpselt selline nagu üks
spordiala peaks olema – nauditav.

Esikaanel: Anett Kontaveit
Foto: Erakogu

Esikaanel Margit Rüütel. Foto: ajakiri Tennis.

Väljaandmist toetab:

Väljaandmist toetab:

TENNIS3/2008
4/2012
TENNIS

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

Donatas Narmont
33

6

suursisukord
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Selles numbris

JOOKSJA 2/2009

Selles
numbr
Selles numbris

Jooksja suvenumbris jagavad asjatundjad nõu ja juhiseid eri vastupi
tutvustatakse nii Eesti paremaid tegijaid kui ka sitkemaid ha
käsitletakse
laste sportimist, avaldatakse
tähtsamate rahvaspor
Päevakorral
Tipptase

Väljaandjalt

3

Ajakirja väljaandja Donatas
Narmont kirjutab tulevast
juubeliaastast. Järgmisel
hooajal, kui Eesti tennis tähistab
100. aastapäeva, hoiab ka
ajakiri kindlasti kätt pulsil kõigil
tähtsamatel juubeliüritustel.

20

Tenniseaasta 2012
kokkuvõte

6

Vaatleme selles rubriigis, mida
tegid ja saavutasid lõppeval hooajal
Kaia Kanepi, Jürgen Zopp ja
Anett Kontaveit, lisatud ka nende
värskemad muljed tenniseaasta
kohta. Lisaks kahel küljel aastalõpu
tennisepeo põnevad fotod.

24

Otseselt eelmise teema ehk

Eesti lootustandev noormängija
Kenneth Raisma sõlmis lepingu
Silberautoga, mis kindlasti
võimaldab tal tulevikus rohkem
välismaistel tippturniiridel osaleda.
Lk 22 räägib Kaia Kanepi endine
treener Silver Karjus oma viimase
aja tegemistest.
Lk 64 tuleb põgusalt juttu maailma
tennise kahest aastalõputurniirist:
ATP ja WTA finaalturniirist.
Lk 72 Davis Cupi finaalist ja
Tšehhi triumfist.

9 Kaanestaar
Gerli Ots
Viljandiga on seotud lugu Markus

Tennis&Elustiil

22 Joostes jalutuks

Paljud teiste alade tippsportlased
on pärast profikarjääri lõppu
valinud harrastusspordiks
tennise. Miks neile meeldib
tennis, räägivad endine
tippkahevõistleja Allar Levandi,
tippujuja Indrek Sei ja
tippjalgpallur Mart Poom.
Lk 46 saate lugeda huvitavat
lugu Suviste tenniseperest.
Isa Raivost on aja jooksul
kasvanud tõeline tennisefänn
ning tema väike tütar Karola
pürgib juba võistlustennisesse.
Pere tuntuim liige, laulja Uku
räägib samuti oma seotusest
tennisega.

Rubriigi
autorharjutades.
Toomas
et vigastas
end idee
liialt ahnelt
Kuum vestleb olümpiapronks
Allar Levandiga
noortespordi
25 Rekordimees
Pavel
Loskutov jälle hoos
valupunktidest.
40-aastaseks saav üks Eesti paremaid pikamaajooksjaid t

30

AastaidKernerist,
oma lõbuksselle
jooksnud
naine räägib, kuidas ta
linnanoor
edukaimast
mängijast.
elu esimeseks
maratoniks.

14 Joostes õpite iseennast tundma

Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli teises osas
mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.

20 Löö kaasa järvejooksudel!

Järvejooksude korraldaja Stamina juht Urmo Raiend selgit
mida tuleks osalejate jaoks paremini teha.

Kahekõne

Mitmekülgne harrastussportlane Priit Pullerits tunnistab,

32

veel noorematega võidu joosta.

Terved mõtted

26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist

Alustame artiklitesarja tennisisti
Mitmekülgne
harrastussportlane Valdo Jahilo kirjeldab
üldkehalisest ettevalmistusest. Igas
adrenaliinitulva
esilekutsunud
kõvamehejooksu.
järgnevas
numbris räägib
treener
Ilo Rihvk ühest treeningu osast
lähemalt.
27 Maratonihundi
come backk Stockholmis
Lk
50
pajatab
harrastustennisist
62-aastane Enn Bachmann koges pärast pikka pausi taas
Tauri Sumberg paarismängust
joostes võimsat emotsionaalset laengut.
eelkõige paaride sobivuse ja
väljakul õige käitumise teemadel.
28 Elu
pärast põlveoperatsiooni
Lk 102 nägemine on sama
Tennist
ja jooksu
Kalle Muuli
oluline
kuiharrastav
sportlik vorm
– seekirjutab, kuidas saa

34

Tennisekeskus

28

Eesti Tennise Liit

16

4

Peasekretär Allar Hindi
tavapärasele avasõnale järgnevad
ülevaade Eesti karikavõistlustest
ja laste tennisekuust. Lõpuks ka
lugu Anzelika kohvikust, mis peaks
vähemalt Tere Tennisekeskuses
harjutajaile tuttav ja meelepärane
olema.

Viljandi on aastaid olnud üks
Eesti tennisekantse, ent eelmise
sajandi lõpus oli sealne tennis
kui varjusurmas. Ärimeeste
toetus ning noorte treenerite Ott
Ahoneni ja Priit Pihli tegutsemine
on Viljandi taas tennisekaardile
tõstnud.
Lk 84 räägib Tere Tennisekeskuse
looja ja omanik Urmas
Sõõrumaa sellest, miks Tallinna
linna rahaeraldise kritiseerijail
pole õigus.

tähendab
prillide kandmist
põlvelõikust
taas õigete
harjutada.
tenniseväljakul, et vältida
pimestamist.
30 Jooksjaid
kutsutakse Pärnu ja Elvasse

Olümpiasangar Jüri Jaanson lubab pärast sõudjakarjääri lõ
ka ise jooksudel kaasa teha.

32 Jooksuriiete valimine

Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rei
annab nõu, mida peaks treeningul selga panema.

34 Valik rahvaspordiüritusi
Jooksmine, jalgrattasõit, triatlon, ujumine, rulluisutamine,
orienteerumine ja seiklussport.

37 Eksootikajanu viib eri maailmanurkadesse
Harrastusjooksja Villu Zirnask seab oma reisikavu nii,
et võtab sihiks maratonijooksu senikäimata linnas.
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6

SISUKORD

36

suursisukord

Selles numbri

Lauatennis

Seenioride tennis
Heino Raivet teeb kokkuvõtte
superseenioride MM-võistlustest
Türgis. Lisaks lõpupeo fotosid.

Selles numbris

JOOKSJA 2/2009

Golf&Tennis

Endine korvpallikohtunik Atso
Matsalu harrastab aktiivselt golfi,
asjatundjad
nõu jakavatseb
juhiseid eri vastupida
kuid talveperioodil
ka sitkemaid harr
tutvustatakse nii Eesti paremaid
mängima tegijaid
hakata ka kui
tennist.
Sama
teema
all
Otepää
käsitletakse laste sportimist, avaldatakse tähtsamate rahvaspord
Golfikeskuse korraldatavast
võistlusest Äripäev Business Golf
9 Kaanestaar
Otsvõitis ja teenis
Open, milleGerli
tänavu
auhinnaks
Türgi
reisi noor
Bestnaine
Press
OÜ kuidas ta va
Aastaid
oma lõbuks
jooksnud
räägib,
meeskond.
elu esimeseks maratoniks.

Eesti tippmängija Vallot Vainula
ülevaade Balti meistrivõistlustest
Jooksja
suvenumbris jagavad
ja individuaalsest EM-turniirist.

78

98

Tulevikutegijad
Selles rubriigis on seekord
tutvustatud isegi kolme
noortennisisti, sest õdede Simone
ja Yvonne Pärna lugu on ühine.
Martin Valdo Randpere on aga
praegu Eesti U14 klassi üks
paremaid mängijaid.

40

14 Joostes õpite iseennast tundma

Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli teises osas n

Tenniseraamat

52

mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.

Noortel
tennisistidel
oleks palju
õppida
raamatust
„Rafa –
minu lugu“.

82

Noored sulgpallurid Kristin
Kuuba ja Helina Rüütel üritavad
tippu jõuda paarismängus.

Turniir&Traditsioon

Meistriklass

88

Nicolas Almagro on tippude
seas liigagi vähe tuntud,
sest ei kuulu isegi kodumaal
Hispaanias kahe parema sekka.
Kirjutame tema energilisest
mängustiilist. Sakslanna Angelique
Kerber sai aga madalseisust jagu
ning tegi tänavu tõelise hüppe
esikümnesse.
Lk 68 tutvustame 2012. aasta
tõusjaid ja langejaid maailma
tennises.

54

20 Löö kaasa järvejooksudel!

Sulgpall

Pärnu Juhtimiskonverentsi raames
mängiti tennist kolmandat aastat
ja taas nähti põnevaid heitlusi.
Traditsioon hakkab juba kujunema
ka Quattromed Partners Cup’ist,
mis küll peeti alles teist korda, kuid
osavõtjaile on see võistlus väga
meeldinud ning kindlasti jätkub.

Liigatennis

Arvatavasti on paljud
tennisesõbrad kuulnud-näinud
Viasati tenniseülekandeid, kus
kommenteerivad Margus Uba ja
Michel Lehtmets. Veidi juttu
ülekannete köögipoolest.

74

94

mida tuleks osalejate jaoks paremini teha.

22 Joostes jalutuks
Mitmekülgne harrastussportlane Priit Pullerits tunnistab,
et vigastas end liialt ahnelt harjutades.

25 Rekordimees Pavel Loskutov jälle hoos

40-aastaseks saav üks Eesti paremaid pikamaajooksjaid tah
veel noorematega võidu joosta.

26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist
Mitmekülgne harrastussportlane Valdo Jahilo kirjeldab
adrenaliinitulva esilekutsunud kõvamehejooksu.

27 Maratonihundi come backk Stockholmis

Harrastusliigade koordinaator
Toomas Kuum võtab seekord
aasta kokku, mis tähendab
ka enamike liigade punktiseisu
avaldamist.

78

Tennis&TV

Järvejooksude korraldaja Stamina juht Urmo Raiend selgitab

62-aastane Enn Bachmann koges pärast pikka pausi taas m

Põnev
teada
joostes võimsat
emotsionaalset
laengut.
Valgustite tootja Glamox on
valmistanud paljude Eesti
Tennisttennisehallide
ja jooksu harrastav
Kalle Muuli
kirjutab, kuidas saab
valgustuse
ning
põlvelõikust
taas selle
harjutada.
kirjutame
eelistest. Samuti
Alarmeco heliseadmetest, mida
kasutatakse
spordisaalides.
30 Jooksjaid
kutsutakse
Pärnu ja Elvasse

28 Elu pärast põlveoperatsiooni

104

Tenniseklubi
Tenniseklubi Reval Ladies
hooajalõputurniirist ning XO klubi
kolmest võistlusest käesoleval
sügisel.

Olümpiasangar Jüri Jaanson lubab pärast sõudjakarjääri lõpp
ka ise jooksudel kaasa teha.

32 Jooksuriiete valimine

Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rein V
annab nõu, mida peaks treeningul selga panema.

34 Valik rahvaspordiüritusi
Jooksmine, jalgrattasõit, triatlon, ujumine, rulluisutamine,

Tennis&Glamuur

76

Nii-öelda „punase vaiba“ fotod
ehk tipptennisistid vabal ajal ja
meelelahutusüritustel.

TENNIS 4/2012

orienteerumine
ja seiklussport.
Numbris
lisaks
Nagu
alati, saate lahendada
ristsõna
37 Eksootikajanu
viib eri maailmanurkadesse
ning leiate Eesti tenniseväljakute
Harrastusjooksja Villu Zirnask seab oma reisikavu nii,
ülevaate.
et võtab sihiks maratonijooksu senikäimata linnas.
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Tenniseaasta 2012 kokkuvõte

Kaia Kanepil
oli vigastusest
hoolimata karjääri
edukaim hooaeg
Eesti esireket Kaia Kanepi
mängis lõppenud hooajal vaid
11 turniiri, kuid kogus nii palju
punkte, et statistilist keskmist
vaadates oli tegemist tema
karjääri parima aastaga.
Tekst: Maarja Värv, Postimees
Fotod: Scanpix

6

Soulis mängis
Kaia Kanepi
silmapaistvalt,
kahjuks sai ta
teisel poolaastal
osaleda vaid
kahel turniiril.

TENNIS 4/2012

Tenniseaasta 2012 kokkuvõte

K

anepi alustas aastat suurepäraselt, võites Brisbane’is 655 000
dollari suuruse auhinnafondiga
turniiri, mai algul triumfeeris ta
220 000-dollarilisel Estorili turniiril
ning seejärel jõudis Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali.
Pärast pikka vigastuspausi uuesti võistluskarussellile naastes jõudis 27-aastane eestlanna Souli turniiril finaali.
11 turniiriga kogus Kanepi 1905
punkti, mis teeb keskmiselt 173,2 punkti turniiri kohta. Kui Kanepi mänginuks
näiteks veel kümme turniiri, võinuks ta
lõpetada aasta esikümne piirimail – võttes aluseks tema keskmise ühelt turniirilt teenitud punktisumma, võinuks ta
kümne lisaturniiriga teenida 1730 punkti ehk kokku 3635 punkti, see annaks
talle edetabelis 12. koha, praegu paikneb Kanepi 19. real.

Parim keskmine tase
Lisaks tänavusele on Kanepil olnud veel
kaks teistest eredamalt silma paistvat
hooaega – 2010. aastal jõudis ta nii
Wimbledonis kui US Openil veerandfinaali, nende kahe suure slämmi vahel
võitis Palermos karjääri esimese WTA
turniiri, 2008. aastal jõudis ta Prantsusmaa lahtistel esmakordselt veerandfinaali, Pekingi olümpial 3. ringi ning oli
edukas sügisesel Aasia turneel, mängides Tokyos veerandfinaalis, Soulis poolfinaalis ja teisel Tokyo turniiril finaalis.
Statistilise keskmise poolest jäävad
need aastad aga alla tänavusele hooajale: 2008. aastal kogus Kanepi 21 turniiriga 2100 punkti ehk keskmiselt 100
punkti turniiri kohta, 2010. aastal teenis
koguni 2524 punkti, kuid mängis taas
21 turniiri, seega keskmiselt 120,2
punkti turniiri kohta.
Paraku pani ilusalt alanud tänavusele aastale korraliku põntsu vigastus.
Kanepi on valutavate kannakõõlustega
kimpus olnud eelmisest kevadest saadik, mullu pidas ta kolm võistluspausi,
neist pikim venis enam kui kahe kuu
pikkuseks, kuid üheltki suurturniiril ta
kõrvale ei jäänud.
Tänavu hakkasid kannakõõluste kinnituskohad tunda andma mai alguses
pärast võidukat Estorili turniiri. Seejärel mängis ta küll Madridis, kuid langes
seal avaringis konkurentsist välja ning
võttis paariks nädalaks aja maha.
Pärast Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste veerandfinaalis Maria Šarapovale allajäämist tunnistas eestlanna,
et valu ei lase tal päevas üle ühe korra
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Kaia Kanepi ja
Maria Šarapova
kohtumine
Roland Garrosi
veerandfinaalis
oli Eesti
esireketile
viimane
enne suvist
vigastuspausi.

tennisetrenni teha ning selleks, et jalad
korda saada, jätab ta vähemalt ühe turniiri vahele. Tegelikkuses jäi Kanepil
vahele kogu suvi, muuhulgas ei saanud
ta mängida Wimbledonis, Londoni
olümpial ega US Openil.
Esimeses pausijärgses mängus Souli
turniiril loovutas Kanepi vaid ühe geimi
ja jätkas Lõuna-Koreas võidulainel kuni
finaalini, kus pidi tunnistama endise
maailma esireketi Caroline Wozniacki
kindlat paremust. Paraku tõi aga suur

Kanepi varasemad
vigastuspausid
Vigastuspause on Kanepi karjääris
varemgi ette tulnud, neist pikim kestis
ligi kolmveerand aastat 2004. aasta
sügisest järgmise suveni. Siis pidi Kanepi
pärast naasmist kasutama niinimetatud
erireitingut, mis andis talle võimaluse
mängida turniiridel vigastuseelse
edetabelikohaga. Hiljem on aga kuni
tänavuse hooajani üldjuhul olnud tegemist
kuni kuuajaste sunnitud puhkustega.
Näiteks 2007. aastal kimbutas teda
õlavalu, suviste Eesti meistrivõistluste
ajal diagnoositi õla deltalihase
kinnituskohas põletik ning siis küll valu
taandus, ent septembris tuli põletik
tagasi, valu läks hullemaks ja ta loobus
Aasia turniiridel mängimisest.
2008. aastal jäi Kanepil vahele juulikuu,
kuna käis pimesooleoperatsioonil,
võistluspausi lõpetasid
olümpiamängud.
2009. aastal, mis kokkuvõttes kujunes
üsna mustaks hooajaks, oli eestlannal
lühikese aja jooksul kaks vigastust – kaks
nädalat enne Prantsusmaa lahtisi venitas
ta puusa painutajalihast, kaks nädalat
enne Wimbledoni aga vasaku põlve
õndlalihase venitus, mõlemal suurturniiril
langes ta konkurentsist välja avaringis.
Tunamullu segas Kanepit sügisel valu
reie tagalihases ning ta võttis väikese
pausi vigastusest taastumiseks, kuid oli
siis sunnitud üldse hooaja lõpetama,
kuna murdis jõusaalis treenides vasaku
käe küünarluu.

koormus kannavalu tagasi. Ta mängis
küll Tokyos, kuid loobus seejärel plaanis
olnud Pekingi turniirilt ja naasis koju.
„Pärast nii pikka vigastuspausi oli
koormus kohe väga suur. Ma tean, kui
raske on tagasi tulla mängima. Ei oodanud, et esimesel turniiril kohe nii hästi
läheb,“ tunnistas Kanepi. „Mängisin
kokku viiel päeval järjest, tavaliselt on
mängude vahel rohkem vabu päevi.
Nüüd tuleb natuke puhata.“
„Kandade vigastusest taastumine
võib võttagi kauem aega,“ lisas ta. „Ilmselt kannad võivad jäädagi mul nõrgaks
kohaks, tuleb olla ettevaatlik ja tegeleda
nendega.“

Lõikus Soome
tippkirurgi käe all
Oktoobri lõpus käis Kanepi kuulsa Soome arsti dr Sakari Orava juures lõikusel. Kuigi Kanepi jaoks oli operatsioon
alguses viimane variant, põhjendas dr
Orava pärast kandade läbivaatust, et
püsivad kroonilised muutused ja kandluu iseärasused ei lase koormuse puhul
kõõlusel täielikult paraneda ning seetõttu otsustas Kanepi lõikusega leppida.
Operatsioonist taastumiseks prognoositi umbes kolm kuud, mis tähendab, et
Kanepi ei saa kaitsta Brisbane’i turniiri
esikohta ning tõenäoliselt jääb kõrvale ka
Austraalia lahtistest meistrivõistlustest.
«Mul on hea meel, et operatsioonil on
käidud. Opereeriti mõlemat kanda ning
see oli õige otsus. Operatsioon läks hästi, see kestis umbes 40 minutit ning tehti alakeha tuimestusega,» kommenteeris
Kanepi lõikuse järel oma kodulehekülje
vahendusel. „Esimesel ööl olin haiglas,
nüüd olen kodus, aga väga ringi liikuda
ei saa. Loen raamatuid ja vaatan filme.
Arvatavasti saan täiskoormusega tennist
mängida jaanuari lõpus, kõik aga oleneb
sellest kuidas taastumine kulgeb.“
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Jürgen Zopp:

tahan mängida tipptennist veel kaua!
Meeste tenniseaasta 2012: Jürgen Zopp parem ja targem kui kõik teised kokku!
Just nagu Kanepi naiste seas.
Tekst: Jaan Jürine Fotod: Scanpix

E

esti meeste esireket Jürgen Zopp
tõusis tänavu ATP maailma edetabelis 70 kohta kõrgemale. Kui
ta ka uuel hooajal samasuguse tõusu
teeb, kuulub ta päris tippu. Tänavuse
septembri seisuga oleks koguni maailma esimängija. Ime!
„Sellepärast ei lubagi ma uuel hooajal
nii järsku tõusu!“ pugistab Zopp naerda.
„Minu tase ei vasta veel eliidi omale.“
Zopp oli Stockholmis esimeses ringis
alistanud hispaanlase Pablo Andujari
(ATP 42) kahes setis, Zoppi enda edetabelinumber oli oktoobris 79. Needki
numbrid näitavad, kuidas tennisemaailmas lood ja laulud kõlavad.

Eesti Päevaleht eksis
Zoppi edetabelikoha
ennustamisel
Kiidukõned ikka kõigepealt. Aprillis
seisis Zopp maailmas 120. kohal, 9. sep-

tembriks oli ta tõusnud 71. pulgale.
Tõus ise tundus vähemalt väliselt kerge
ja sujuv. Ometi käib edetabeli nendel
kohtadel karm heitlus iga koha pärast
lausa küünte ja hammastega!
„See tundus mullegi üllatavalt kergena. Kuid tennises ei juhtu ükski asi äkki. Aastatepikkune töö lõi välja, muud
seletust pole. Aga hea tunne oli küll!“
selgitab Zopp. Ülekantud tähenduses on
Zopp meie meeste tennises kõige targem ja kaunim.
Päevaleht ennustas mullu Eesti sportlaste saavutusi uuel aastal ja pakkus, et
Zopp ei jõua veel tänavu ATP edetabeli saja parema hulka. Leht lisas, et kui
siiski jõuab, vabandavad nad Zopi ees.
Päevaleht küsis ennustust tehes ka siinkirjutaja arvamust. Arvasin, et vist ei
jõuagi ja pakkusin eduväljavaateid
45:55-le. Nii et vabandan minagi Jürgeni ees. Tubli mees!
Zopp püsib kahe jalaga maas. Ta tunnistab, et tänavused mängud tippude

Tomaš Berdychi ja Richard Gasquet´ga
näitasid kõige paremini talle tegeliku
seisu kätte. „Võtame Berdychi, kelle
mängus pole ühtki nõrgemat kohta.
Tundus, et punkti saavutamiseks pean
jõleda litaka panema – muidu ei tule.
Berdych oli minust igas mänguelemendis üle. Tema mängus on olemas täiskomplekt oskusi,“ analüüsis Zopp.
Treener Pasi Virtanen, kes on tõusnud
tänu Zoppi edule Soome üheks paremaks treeneriks ning nimetati maa Davise karikameeskonna juhendajate hulka, on rahul. Helsingin Sanomat leidis
põhjust pealkirjastada oma lugu: Pasi
Virtanen on viinud Jürgen Zopi 400 kohta kõrgemale. Eks ole, üks viib teist ja
teine jälle esimest!
Vahepeal pidevamalt Tallinnas – Zoppi treenimine ja tütre kool – elanud Virtanen on uuesti Soome kolinud, ent käib
Jürgeni tõttu sageli siin. Eesti keel on
Virtanenil nüüd suus: „Mees mängis
väga hästi! Ja läbi hooaja.“

Jürgen Zopp US Openil
mängimas Tomaš
Berdychi vastu.

TENNIS 4/2012

9

Tenniseaasta 2012 kokkuvõte
Ei olnud klassi esireket
Eesti meedia armastab Zoppi tegusid
iseloomustada heroiseerivas võtmes. Et
Jürgen sai nüüd hakkama ajaloolise
saavutusega ja on läbi aegade kõrgeimal asetsev meesmängija ATP edetabelis. Mis ju tähte närides ka õige.
Ehkki needsamad kirjutajad peaksid
teadma, et Toomas Leiust hinnati 50
aastat tagasi tennisemaailmas kõrgemalt kui Zoppi praegu. Leius kuulus
mõttelises maailma edetabelis kolmandasse-neljandasse kümnesse. Arvutiedetabelit hakati pidama just siis, kui
Leiuse karjäär lõppes. Kemplemine
„kes keda“ on eestlaslik ja rumal. Peaksime hoopis rõõmustama, et meil on
pärast Leiust ja Andres Võsandit jälle
meesmängija maailma esisajas.
„Vaevalt Berdych enne minuga mängimist üldse teadis, kes see Zopp on.
Nüüd ta teab,“ usub Zopp ja loodab, et
temaga osatakse nüüd arvestada. „Keerulisem on ka, sest mu mäng on teistele
tuttavam.“
Kuus aastat tagasi polnud Jürgen
Zopp Audenteses isegi oma klassi edetabelis esimene. Zopp lõpetas noorteklassi maailma edetabelis 57. kohaga,
ta klassivend Jaak Põldma oli teises
kümnes. Tänaseks on Zopp trüginud
maailma ligi 2000 tenniseprofi seas
eliitklassi, pärast ajateenistust kaitseväes läks Põldma USA-sse õpinguid
jätkama, ta karjäär hakkab lõpu poole
jõudma.
„Teadsin, et Jaagu võimalusi pidasid
treenerid etemateks,“ tunnistab Zopp.
Ent see asjaolu võis Zopile kasukski tulla: trots võib sageli arengut kiirendada.
Praegune esimängija on ilmutanud
kiiduväärset visadust. Kes küsib nüüd
enam Zoppi ande kohta? Saavutused on
spordis mehe mõõt.

Seljavigastus sundis
hooaja varem lõpetama
Zopp mängis tänavu kõigi slämmiturniiride põhitabelis. Austraalias, Prantsusmaal ja Wimbledonis murdis ta sinna läbi valikturniiri, US Openi põhiturniirile jõudis juba edetabeli põhjal. Ta
võitis veebruaris elu esimese Challenger-turniiri üksikmängus (Kaasanis)
ning tegi ilusa ja võitlusliku suve. Zopp
pääses Bastadi ATP turniiril veerandfinaali. Enam ei mänginud ta ühtki nõrgima profitaseme ITF-i turniiri.
„Esisaja mehed ei tohigi neil osaleda,“
tuletab Virtanen meelde.
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„Mina muidugi lootsin. Kuid tunnistan, Jürgen tegi rohkemat, kui loota
julgesin,“ hindab Virtanen. „Meil õnnestus kokku panna tasakaalus võistluskalender. Jürgenil polnud suuremaid
vigastusi. Mehe motivatsioon oli kõrgel
nagu see edulaines ikka,“ analüüsis
soomlane.
„Koostöö Pasiga on olnud edukas.
Küllap on varasemgi kasuks tulnud,
kuid temaga on areng sujunud ladusalt.
Kõik näib paigas olevat, kuigi tänavu oli
turniire ehk liigagi palju,“ lisab Zopp,
kelle võidunälg pole sugugi lõppenud.
„Tahan mängida tipptennist veel kaua!“
Eesti esimängija teab, et eliitklassi
meestel on enam jaksu ja kiirust. „Mul
tuleb mäng võimsamaks muuta ja kiirust koguda. Aega üldkehaliseks on aga
raske leida. Kui jõuan näiteks veerandfinaali ja esmaspäeval algab uus turniir,
siis seda lihtsalt pole...“
Ootamatu, et Zopp pidi hooaja kavandatust varem lõpetama. Selg andis
taas tunda ning riskeerida polnud mõtet. „Pean järgmiselt hooajalt kõige
enam soovima, et tervis korras püsiks,“ tahab Zopp.
Eesti meeste tipptennis 2012 koosnebki suuremalt jaolt üksnes Zoppist.

Õnneks mitte päris. Vladimir Ivanov
kerkis sajakonna koha võrra, olles nüüd
ATP edetabelis 400 piirimail. See teeb
Ivanovist asendamatu mängija Davise
karikameeskonnas, sama vajalik on Vova roll Jürgeni sparringupartnerina.
Soome kukkus Davise karikasarjas kolme parema meheta mängides meiega
ühele pulgale, Euro-Aafrika tsooni teise
gruppi. „Kui Eesti ja Soome peaksid
kokku trehvama, tuleks pingeline
mäng,“ muigab Virtanen.
Ivanovi kohta tennisehierarhias tuleb
eriti hinnata. Paari tipu selja taga vajab
Eesti tennis Ivanovi-suguseid töömesilasi, kes hoiavad nn keskmist taset.
Rõõmustav on ka novembris 18-aastaseks saanud Markus Kerneri kerkimine ATP edetabelisse. Tal on kirjas 3
punkti. Aga: Kerner ronis alles pika redeli esimesele pulgale. Kui mõelda, et
liidril Novak Djokovicil on 11 410 punkti (22. oktoobri seis), siis on tee tennises
tippu hirmuäratav.
Eesti meeste tennise tipp on sama
ahtake ja õhuke kui meie naistelgi. Mõlemal on liider, siis tükk tühja maad
kuni viiendas sajas kohtame järgmist.
Ent sama seis on meie naabritelgi. Venemaad muidugi välja jättes.
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Kas Sina juba
osaled autoloosis?
Kindlusta Ifis ja võid võita uhiuue Honda CR-V.
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Anett
Kontaveidi
aasta
kõrghetked:
US Openi finaal ja
Fed Cup
„Väga hästi tuli välja,
ehk isegi ootamatult
hästi,“ võttis Anett
Kontaveit kokku oma
aasta viimaseks jäänud
turniiri, tegelikult sobiks
aga nende sõnadega
iseloomustada ka kogu
tema hooaega.
Tekst: Maarja Värv, Postimees
Fotod: Scanpix

T

egelikult pidi Kontaveidi hooaja
viimaseks jõuprooviks jääma oktoobri keskel Moskvas peetud
WTA turniir, kus ta kvalifikatsiooni
avaringis kaotas.
„Otsustasime natuke mu eeskäehoiet
muuta, see annab tulevikus kasu, tugevaid lööke on lihtsam tõrjuda ja endal
ka parem kõvemini lüüa. Seetõttu jätsin
enne Austraaliat kõik turniirid ära, paar
25 000-dollarilist ITFi turniiri. Algselt
pidin Helsingi turniirile saama wild
card’i, aga ütlesime Allar Hindile (Eesti Tennise Liidu peasekretär – toim), et
me ikkagi ei taha seda. Allar saatis neile meili, aga vist ei saadud seda kätte,“
selgitas Kontaveit, kuidas hooaeg mõnevõrra üllatuslikult pisut pikemaks
kujunes. „Esmaspäeval vaatasin niisama seda tabelit, et näha, kes seal siis
mängivad, ja avastasin, et mina olen ka
seal. See oli väga ootamatu. Teisipäeva
hommikul tegime veel Tallinnas trenni
ja pärastlõunal sõitsin Helsingisse. Õn-
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neks oli mu esimene mäng alles kolmapäevaks pandud.“
Kontaveit jõudis Helsingis kaheksa
parema sekka, alistades teel ka turniiril kõrgeimat paigutust omanud edetabeli 125. reketi Karin Knappi. Veerandfinaalis jäi ta alla hilisemale võitjale
Amra Sadikovicile.
„Ma ei pannud endale mingeid eesmärke, olin juba siis väga õnnelik, kui
esimeses ringis võitsin,“ muheles Kontaveit. „Kui midagi muudad, on loomulik, et alguses võtab harjumine aega ja
mul on eeskäsi veel natuke ebakindel.
Ma ei osanud üldse oodata, mitu eeskätt
mängu jooksul sisse löön. Aga väga hästi tuli välja, isegi ootamatult hästi.“

Kõigil slämmiturniiridel
kaotas hilisemale
võitjale
Jõululaupäeval 17-aastaseks saav Kontaveit osales lõppenud hooajal lisaks

noorte suure slämmi turniiridele vaid
kolmel omavanuste turniiridel, rohkem pani ta end proovile naiste seas,
kus õnnestus võita kaks 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri,
üks Tallinnas ja teine Mehhikos, kus
ta võitis ka paarismängu. Lisaks jõudis Kontaveit kolmel korral
25 000-dollarilisel ITFi turniiril
veerandfinaali, elu esimesel WTA
turniiril jõudis ta kvalifikatsiooni
otsustavasse ringi, kus kaotas tasavägise kolmesetilise mängu sakslanna Annika Beckile.
Noorte suure slämmi turniiridel
liikus Kontaveit aasta jooksul tõusvas joones, jäädes iga kord alla
turniiri hilisemale võitjale – Austraalias langes konkurentsist 3.
ringis, kaotades ameeriklanna
Taylor Townsendile, Prantsusmaa lahtistel poolfinaalis jäi ta
alla Beckile, Wimbledonis pidi
eestlanna poolfinaalis tunnista-
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Anett Kontaveit (paremal) tennis
US Openi noorteturniiril finaali
jõudmise eest nägusa taldriku.
Samantha Crawfordi auhind on küll
pisem, aga tema oli seekord võitja.
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ma kanadalanna Eugenie Bouchardi
paremust ning US Openil jõudis ta finaali, kus kaotas ameeriklanna Samantha Crawfordile. „Aastaga võib muidugi rahule jääda, noorteturniiridel läks
hästi ja hakkasin ka 25 000-dollarilistel turniiridel hästi mängima,“ mõtiskles Kontaveit. «Kõige parema emotsiooni pakkus kindlasti US Openi finaal, aga ka hea esinemine Fed Cupil.“
Föderatsiooni karikasarjas pidi Eesti
tänavu läbi ajama Kaia Kanepita ning
nii tõusis Eesti esinumbriks just Kontaveit, kes esmalt pidi tunnistama kogenud bulgaarlanna, tol hetkel maailma
edetabelis 50. kohal paiknenud Tsvetana Pironkova 6:3, 6:1 paremust, seejärel
aga sepistas suure üllatuse, alistades
toona edetabelis 48. real asunud austerlanna Tamira Paszeki 6:4, 7:6. Viimases
matšis Hollandiga oli Kontaveit 4:6, 7:6,
6:1 parem tookord edetabelis 154. kohal
paiknenud Bibiana Schaafsist.
„Kui seal mängima läksin, ei oodanud
ma midagi, mõtlesin lihtsalt, et saan
jälle hea kogemuse ja iga geim, mille
võidan, on minu võit,“ tunnistas Kontaveit
ausalt.
„Neid võitma
ma kindlasti ei
läinud. Mulle
andis suure eelise, et mängisin
vabamalt, neil oli
palju rohkem
pinget peal.“
Kontaveidi võidud olid küll
head, kuid kahjuks langesid
eestlannad ikkagi
tulevaks aastaks
Euro-Aafrika tsooni II gruppi.
Väga rahule jäi
Kontaveit ka WTA
debüüdiga Kopenhaagenis. „See näitas, et taolisel tasemel mängimine pole
võimatu, põhiturniirile jõudmine polnud
kaugel,» hindas ta.
„Turniir lisas motivatsiooni, sest nägin,
et seal mängimine pole enam kauge tulevik, kõik on võimalik.“
Kui aasta parimad
positiivsed emotsioonid käis Kontaveit pikema mõtlemiseta

välja, siis sama tegi ta ka negatiivsega.
„Wimbledoni noorteturniiri poolfinaal
jääb kripeldama, mul oli selles mängus
nii palju võimalusi,“ tõdes ta. „Eks mõned kaotused veel on olnud napid ja
valusad. US Openil oleks ka muidugi
tahtnud võita, aga vastane mängis tookord paremini.“

Hooaeg õpetas õige
treenimise tähtsust
Mida Kontaveit ise lõppenud aasta jooksul õppis? „Et peab hakkama rohkem
trenni tegema, rohkem treeningutele
pühenduma. Ei saa kogu aeg ainult võistelda, peab olema ka trennihooaeg,“
analüüsis ta. „Füüsilise vormi taset ei
tohi alla lasta. Sellepärast kannatas vahepeal minu mäng, et olin terve suve
järjest ainult võistlustel, aga see pole
hea, vorm langeb. Ei tohi liiga palju järjest võistelda.“
Seetõttu muudeti ka Kontaveidi treeninguplaane – kolmel korral nädalas
treenib ta nüüd kolmel korral päevas
ning kolmel päeval kaks korda, lisaks
käib vabal päeval jooksmas. „Trenne
tuli juurde, üritame ka treeningute intensiivsust tõsta,» lausus ta.
Novembri eelviimasel nädalal sõitis
Märten Tamla käe all treeniv Kontaveit
üksinda kolmeks nädalaks Floridasse
mainekasse Nick Bollettieri akadeemiasse sealsete treenerite näpunäidete
järgi treenima. „Natuke värsket pilku,“
muigas Kontaveit.
Uut hooaega alustab ta Austraalia
lahtiste noorteturniiriga, seejärel mängib ta Austraalias kahel 25 000 dollari
suuruse auhinnafondiga ITFi turniiril.
„Tahaksin ikka samamoodi edasi areneda, aga eesmärk on rohkem naiste
turniiridele rõhku panna,“ rääkis Kontaveit uue hooaja plaanidest. „Ma isegi
ei tea, kas mängin enam kõikidel noorte suure slämmi turniiridel. Austraalias
kindlasti, aga ülejäänud on veel lahtised. Tahaksin vaikselt hakata WTAs
läbi lööma.“
Kontaveit lisas, et proovib Austraalias
noorte suure slämmi esikoha ikka kätte
saada, aga kui see ei õnnestu, ei hakka
ta üksnes seetõttu teistel slämmidel
mängima. „Selles mõttes pole vahet, olen
end noorteturniiridel juba tõestanud
küll, poolfinaal ja finaal pole ka pahad
saavutused,“ arutles ta. «Kui võidaksin
noorte suure slämmi, ei annaks see mu
karjäärile otseselt midagi juurde. Muidugi tore saavutus, aga see pole nii tähtis, kui naiste seas läbilöömine.“
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Tenniserahvas lõpetas
hooaja peomeelolus
1. detsembril pandi Eesti tennisehooajale punkt, kõigepealt Alexela Mastersi
finaaliga ning seejärel meeloluka peoõhtuga Reval Hotel Olümpias.
Tekst: ajakiri Tennis

Fotod: Lembit Peegel, Viktor Burkivski

Teenekad seeniorid Eerik Kedars ja Aino Issak (vasakult
teine ja kolmas) autasustasid parimat naismängijat Kaia
Kanepit. Fotol ka Eesti Tennise Liidu president Urmas
Sõõrumaa (vasakul) ja peasekretär Allar Hint.

Lisame aasta auhinnasaajaid, keda fotodel pole:
U16 poisid Kenneth Raisma, U18 noormehed Markus
Kerner, aasta tennisekeskus Pärnu Tennisehall,
tennisealaste teenete eest Fjodor Berman, aasta tegu
Saaremaa tennisehalli valmimine, aasta regionaalse
tennise arendaja Ott Ahonen, aasta meesseenior
Rene Busch, aasta naisseenior Maria Bergenheim.

Maria Lota Kaul:
U12 parim tüdruk.
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Aita Põldma:
aasta lastetreener.

Jutuhoos Kätlin Sõõrumaa
ja Anna Levandi.

ETL
hõbesponsori
IF Kindlustuse
juhatuse
esimees
Artur Praun
auhinnaga.

ETL
kuldsponsori
USS Security
turundusjuht
Tarmo Hõbe.

Fännklubi esindajad Riho Kallus (keskel)
ja Raido Rätsep (paremal) panid välja
huumoriauhinna Aasta Ämber Allar Hindile.
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Jürgen Zopp (keskel) ja tema tiim: vasakult Ilo Rihvk, Priit Põldoja, Peeter Lamp ja aasta treeneri auhinna teeninud Pasi Virtanen.

Mattias Siimar (vasakul)
võitis U14 parima poisi
auhinna, pildil koos treener
Aleksander Jürgensi ja
venna Kristoferiga.

Õhtujuht Donatas
Narmont (vasakul)
on andnud sõna
ETL juhatuse
liikmele Allar
Levandile.

U12 klassi parim poiss Robin
Erik Parts vanematega.

U16 klassi
parim tüdruk
Erika Hendsel.

Ülle Milk
võttis vastu
tütre Anett
Kontaveidi
U18 auhinna
ja tema
treeneri Märten
Tamla aasta
noortetreeneri
auhinna.

ETL sponsori Amservi nõukogu esimees
Raivo Aavisto koos abikaasa Heleni
(paremal) ja Gerli Viirmaga peomeeleolus.
Kõik nad on aktiivsed harrastustennisistid.

Alexela Mastersi võitsid
Eklund ja Ivanov
Vahetult enne aastalõpupidu peeti ära ka
Eesti hooaja viimane turniiri ehk Alexela
Masters. Meestest sai kindla võidu Vladimir
Ivanov, naistest kaitses tiitlit Mia Nicole
Eklund.
Ivanovil oli vaid korraks kesine seis, kui ta
jäi poolfinaali teises setis Kert Kilumetsa
vastu 1:4 taga, ent soosik lahendas
olukorra kiiresti enda kasuks.
Eklundi võit tuli raskemalt, finaal Erika
Hendseliga kestis ligi kolm tundi.
Otsustavas setis suutis võitja näidata siiski
järjekindlalt ründavat tennist, Eklund surus
kõvasti, ent ei kiirustanud liialt ja võttis
teenitud võidu.

Treener Maret Komarova
võttis vastu aasta
tenniseklubi auhinna
US Tenniseakadeemia
nimel.

Tulemused:
Meeste üksikmäng.

Finaal: Vladimir Ivanov – Anton Pavlov 6:2,
2:0, lv. Poolfinaalid: Ivanov – Kert Kilumets
6:2, 6:4, Pavlov – Valentin Bazunov 6:3, 6:1.

Naiste üksikmäng.
Alexela Mastersi võitja Mia
Nicole Eklund (vasakul) ja
U14 klassi laureaat Jana
Kuzovkova.

TENNIS 4/2012

Aasta parimad täiskasvanute klassis:
loomulikult Kaia Kanepi ja Jürgen
Zopp, kes lisaks sai Fair Play auhinna.

Finaal: Mia Nicole Eklund – Erika Hendsel
6:4, 6:7, 6:4. Poolfinaalid: Eklund – Birgit
Burk 6:1, 6:2, Hendsel – Tatjana Vorobjova
6:4, 6:4.
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tõi nii rõõmu kui ka muret

Hea tujuga
uude aastasse!

Eesti tennise suvehooaja kõik tähtsamad võistlused on nüüd seljataga ning nii
noorte kui ka täiskasvanute tšempionaat andis palju uusi võitjaid ja pakkus põnevust.
Tipptennisest tuli aga kahjuks ka murettekitavamaid uudiseid.
Käesoleva tenniseajakirja
ilmumise
juba
tennisehooajale Mastersi
Tekst: Allar
Hint, Eestiajaks
Tenniseon
Liidu
peasekretär
turniiri ja aastalõpupeoga ametlikult punkt pandud.

K
K

õik näis olevat hästi, kui Kaia

ületas ka Andres Võsandi senise pa- maailma edetabelisse punkte. Samuti
Tekst:
Eesti Tennise
peasekretär
Kanepi jõudis Prantsusmaa
lah- Allar
rimaHint,
edetabelikoha.
KunaLiidu
US Openil
on Eesti kergejõustikus enamasti staauigi
sügis
lõppes
selles
mõttes
Muidugi
on
see
ainult
väike
samm
juba
korralikke
võistlusmängijaid
näptistel meistrivõistlustel veerand- pääses Jürgen juba otse põhiturniirile, rid kohal.
Nii võivad
ju fännid küsida,
pudel
üles
lugeda.
kurvalt,
et
hooaeg
jäi
vigastuse
ning
meil
pole
garantiid,
et
praegused
finaali, ent juba seal mängides võitles tegi üle pika aja Eesti meesmängija et miks mitte tennises?
Seepärast oleks üks lähituleviku eestõttu pooleli
Kaia Kanepil
tennisesse pürgijad täita kannavaluga.
Meienii
esitennisisti
esi- täiskasvanute
kaasa kõigil neljal slämmiturniiril! Ja
kui ka Jürgen Zoppil, ei ole põhjust davad rolli sama edukalt kui Kanepi või märk,
et praegune
näiteks
14-aastaste
Siiski
oleks vastus
selline,
et tegetused 2012. aastal on tõestanud tema loomulikult ei saa mainimata jätta ka
karta hullemat. Vastupidi: kuna Kane- Zopp. Et jõuda maailma esisajasse, ei esikümme
mängiks
samal
viisil
ja sama
likult on hea, et kõik meie parimad
suurepärast
vormi,
kahjuks on
neid piisa
Anettainult
Kontaveiti
pääsu
poolfinaali
juu- edukalt Eesti ja rahvusvahelistel noorpi käis lõikusel
tunnustatud
kirurgi
sellest,
kui riigis
on loodud
mängijad kodusel tšempionaadil ei
võistlusi
aga olnud
üsna
Sport teatud
Sakari Orava
juures,
siisvähe.
see annab
süsteem
ala
arenguks,
vaid
rahnioride kahel slämmiturniiril järjest. teturniiridel kaasa ka kolme-nelja aasosale. Sest kui nad oleksid kohal, siis
lootust,
kannavalu
probleem
tipp
nõuab
ka igakülgselt
on
selles et
mõttes
karm, et
vigastus võib
võib vusvaheline
Anett oli üldse
ainus
noortennisist,
kes ta pärast.
lõplikult
laheneda.
andekaid
tõelisi
isiksusi.
Osaluse
maaPüüdlus
saadaetparemaks
peab alati
tähendaks,
maailma esisajas
potõmmata kriipsu paljudele eesmärkide- nii liiva- kui ka muruväljakul nelja pa- see
Kuid tipud tippudeks – paljud on ilma edetabelis saab hoolika ja järje- motiveerima,
kuid
lõpetada
võib
aastaleks
meil
kedagi.
Tunduvalt
parem,
et
le, teiste seas purunes ka Kaia olümpi- rema hulka jõudis.
andnud hinnangu, et nii Eesti nais- kui kindla tööga tagada, kuid päris tippu lõpujutu positiivses võtmes. Kui tennis
meil on olemas rahvusvahelised tipud,
aunistus.
ka meestennisist maailma esisajas jõuavad
Ükskivähesed.
nimetatud kolmest ei män- peab detsembris pidu, siis see pole pidu
kes koduse
mõõduvõtu
tasemest
juba
pluss
juunioride
edetabeli
tipp Anett
Võib-olla mitte ainult Eesti ja mitte katku
ajal nagu
mõni spordiala
Eestis
Et Kanepi
sai tänu
turniiridelt
puu- ginud
kaasa Eesti meistrivõistlustel.
üle kasvanud.
mängijaile
Kontaveidi näol on väikesele riigile ainult tennise probleem peitub selles, praegu
tundmaNing
peab,teistele
vaid meie
võime
dumisele kätte anda auhindu Eesti On see hea või halb? Tennis on paraenam kui väga hea tulemus -, samavõr- et noorteklassis hakkavad mängijad ära autasustada parimatena ikkagi neid, kes
noorte meistrivõistlustest osavõtjaile ku selline spordiala, kus rahvusvahe- on Eesti meistrivõistlused siis suur stiira tähtis on järelkasv ning sellega kaduma. Üks järjepidevuse tagamise kõik on ka mingil määral rahvusvahemul võtta üks tähtis tiitel ja unistada
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kahtlemata
kena tegu, ent eks me eeldus
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line kalender
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tulevikus kõrgemale tõusmisest.
kõik
nagu
ka ülespoole
Kaia ise oleksime
eelisÜks
samm
sai tänavu
teh- mängijate
arv erinevates
vanuseklassimeistrivõistlusteks.
Vastupidiselt
näi- tennis ei võta mitte ainult osa rahvustud: Markus
ja Morten
Rits- des. Kahjuks on Eestis konkurents tu- vahelistest
vaid
toob sealt
tanud,
et ta selKerner
ajal kuskil
tippturniiril
Peagi onvõistlustest,
ees ootamas
tennisekuu,
teks teisele suurele profispordialale,
ka
auhinnalisi
kohti!
laid
pääsesid
maailma
edetabelisse
gev
ainult
nooremates
klassides,
kus
võistelnuks.
lapsed saavad uut ala proovida
jalgrattaseljataga
maanteesõidule,
kus heitühel kus
ning Eva Paalma seisab WTA edeta- liidri(te)
areneb võrdne
Kõigile tenniseinimestele soovin
ning võib-olla
sealt
nädalavahetusel
kodus
pe- rahulikke
Jürgen
Zopp kerkis aga just tänavu lus,
beli
lävepakul.
kuid U16 võikõik
U18tipud
klassis
saame
jõuleon
ja ka
head
uuttulemas
aastat! uued
suvel maailma rankingus jõudsalt ja

daalivad ja neil võistlustel antakse ka

Kanepid ja Zoppid.

Eesti Tennise Liit tänab toetajaid
ja koostööpartnereid
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Klubide karikavõistlustel

saatis edu USTA võistkondi
Eesti tennisesuve läbiv sari on traditsiooniliselt võistkondlikud karikavõistlused.
Tänavu osales 18 võistkonda, suurima esindusega tuli välja Nõmme tenniseklubi,
kes võistles kahes liigas kolme meeskonnaga.

M

Tekst: Erki Jaanson

eeste turniiril selgitati parimad
kolmes ja naistel ühes liigas.
Meeste I ja II liigas olid kuus
võistkonda jaotatud kahte alagruppi.
Matšid toimusid väljasõitudena ühe
meeskonna koduväljakule. Alagruppide
parimad selgitasid liiga võitja, kes pääseb järgmisel aastal aste kõrgemale.
Kõige tugevamas ehk E-liigas osales
sarnaselt varasematele aastatele neli
meeskonda. Nagu tavaks saanud, selgitati meeste turniiril matši üldvõitja nelja üksikmängu ja ühe paarismängu tulemusena. Naiste turniiril selgus võitja
kahe üksikmängu ja paarismängu järel.
Karikavõistluste finaal peeti Eesti
Tennise Liidu kalenderplaani järgi välishooaja viimase võistlusena 8.-9. septembril Kadrioru Tennisekeskuses.
Toimusid I ja II liiga finaalid ning E-liiga poolfinaal ja finaal.
Meeste II liigas jõudsid finaali kaks
esmakordselt osalenud võistkonda:
Rapla tenniseklubi ja tenniseklubi Pal-

USTA võidukas
naiskond: Mia Nicole
Eklund (vasakul) ja
Eva Paalma.
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Fotod: Viktor Burkivski

Ka meeste seas polnud väärilist vastast USTA tiimile: vasakult Raul
Rander, Hendrik Lutter, Bruno Loit, Taavi Annus, Anton Pavlov.

las. Esireket Ekke Tiidemanni eestvedamisel võitis finaali 5:0 TK Pallas.
Esiliiga finaalis kohtusid Rakvere tenniseklubi ja seni vaid tribüünidel mängule kaasa elanud Eesti Tennise Fännklubi võistkond. Ilmselt on Davis Cupil
ja Fed Cupil meie koondisele kaasaelamine niivõrd innustav ja õpetlik, et fännklubi meeskond teistele sõnaõigust ei
andnud. Finaal võideti 3:1, ainsa punkti
tõi Rakverele Rain Rõigas, kes alistas
esinumbrite lahingus Riho Kalluse.
Meeste E-liiga poolfinaalis alistas US
Tenniseakadeemia Alo Ojassalu tennisekooli 3:2 ja Nõmme Tenniseklubi I
võistkond oma II võistkonna 3:1. Finaalis mängis USTA koosseisus Taavi Annus, Hendrik Lutter, Bruno Loit ja Anton Pavlov tulemusega 3:1 üle Nõmme
I võistkonna. Ainsa punkti Nõmmele tõi
Kert Kilumets.
Naiskondade turniiril osales kaks
E-liiga võistkonda. Parimaks osutus US
Tenniseakadeemia (Mia Nicole Eklund,
Eva Paalma), kes alistas Rene Buschi
tennisekooli naiskonna (Birgit Burk,
Piret Ilves) 3:0.
Klubide karikavõistlus tegi 2012. aastal võrreldes eelnevaga läbi mõningase
arengu. Registreerus viie võrra rohkem

võistkondi, täiendust sai korraldusmeeskond – peakohtuniku ameti võttis enda
peale Madis Tarum, kes sai suurepäraselt hakkama. Tänusõnad ka Tallinkile
ja Saku Õlletehasele rikkaliku auhinnalaua eest. Turniiril oli tunda võistkonnavõistlusele omast kaasaelamist: tunti
rõõmu õnnestumistest ja elati üle ebaõnne. Oli etteaimatavaid võite, aga ka
väga tasavägiseid mänge. Kadriorus
peetud finaalid kujunesid meeleolukaks
nii palliplatsil kui väljaku kõrval.
Klubide karikavõistlused pole pelgalt
aasta parima võistkonna väljaselgitamine, siin tuleb näha ka laiemat eesmärki.
Turniir andis ja annab ilmselt ka edaspidi hea üldpildi klubide ja tennisekoolide sportlikust tasemest. Võistkonna
suudavad reeglina välja panna laiema
kandepinnaga klubid ja tennisekoolid.
E-liigas on seni suutnud „kaasa rääkida”
ainult endiste ja praeguste võistlusmängijatega komplekteeritud võistkonnad.
Järgmisel aastal saame E-liigas näha
huvitavat vastasseisu nii-öelda klubitutest koosneva Eesti Tennise Fännklubi
ning tugevama organisatsiooniga võistkondade vahel. Uus suvi annab arutust,
kas mõni võistkond suudab kõrgliigas
troonilt tõugata US Tenniseakadeemia.
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Tennisekuu tõi taas
uusi lapsi ala juurde
Teist aastat järjest viidi SEB Tallink Teami ja Eesti Tennise Liidu korraldusel sügisel
läbi tennisekuu, mille eesmärk on leida uusi perspektiivikaid noori mängu juurde.
Tekst: Ants Põldoja

Fotod: Viktor Burkivski

P

aljude Eesti tennisevõistluste korraldaja, SEB Tallink Teami mänedžer Riho Kalluse sõnul oli tänavuse tennisekuu tulemus etteaimatav:
lapsi tuli pisut rohkem kui mullu. „Ent
mure on eelkõige selles, et paljudel klubidel, kes tennisekuu üritustel osalevad,
pole võimalik uusi lapsi trennidesse võtta,“ ütles Kallus. „Sellegipoolest on parem, kui lapsi osaleb rohkem. On ju kõigil klubidel eesmärk leida andekaid ja
paremaid ning suurema hulga osaliste
seast on see võimalus ka suurem.“
Kallus lisas, et mõnest keskusest,
näiteks Rocca al Mare ja Rene
Buschi Tennisekoolist käis kuu
jooksul läbi koguni 200 last, sest
neil oli võimalusi uusi tulijaid
juurde võtta.
Ehkki tennisekuu on mõeldud
eelkõige klubide tenniseelu elavdamiseks, on SEB Tallinki roll
selle läbiviimisel ka meediakajastuse ja reklaami organiseerimine. „Väiksematel klubidel
pole uute õpilaste värbamisel
nii suurt ressurssi meediat
kaasata ja reklaami eest
maksta. Kuid nüüd leiab
laps kergemini tennise üles
ning selles osas saame klubisid aidata,“ ütles Kallus.
„Igal aastal antakse tennisekuul osalevatele klubidele ka toetust reketite, pallide ja
minitennise komplektide näol.“
Väike muutus toimus mullusega võrreldes ajakavas. Eelmisel aastal pandi
eelnevalt paika tennisekuu treeningute
kõik kuupäevad ja kellajad. Tänavu toimiti paindlikumalt. „Iga laps täitis SEB
Tallink Facebooki leheküljel registreerimisvormi, valis elukohale lähima klubi ning siis võeti temaga ühendust, kus
teatati treeningute kellajad. Klubi sai
ise otsustada, millal ja kui suurtes gruppides treeningud korraldada. Kuid kõigile osalejatele oli igal juhul garanteeritud kaks korda nädalas tund tasuta
treeningut. Kokku sai laps osaleda nel-
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ja nädala jooksul kaheksal treeningul,“ selgitas Kallus.
Registreerimine näitas, et tänavu osales umbes 700 last, kuid Kalluse sõnul
oli ka neid, kes tulid kohale ja võtsid
ühendust otse klubiga. „Samuti tehti
näiteks Saaremaal eraldi registreerimine, sest seal valmis hall veidi pärast
tennisekuu algust. Kui nüüd sel viisil
juurdetulijad liita, jäi laste arv 800 ja
900 vahel, umbes 20% rohkem kui mullu,“ sõnas Kallus.
Kuigi see on ette teada, et suur osa
tennisekuu läbivatest lastest ei tule

enam pärast tasulisse trenni ning mõnes
kohas pole võimalik kõiki tahtjaid võtta,
on tennisekuu üritus end õigustanud
ning järgmisel aastal kavatsetakse seda
taas. „Ootame tagasisidet klubidelt ning
tavaliselt arutame augustis Eesti noorte
meistrivõistlustel läbi, kuidas seda üritust teha. Formaat võib ehk veidi muutuda. Tihti on mure ka selles, et kõigil
klubidel pole tennisekuu jaoks piisavalt
väljakuid pakkuda,“ ütles Kallus.
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Cafe Anzelika -

teoks tehtud unistus päris oma kohvikust
Kellel meist poleks kunagi mõnes hubases kohvikus või restoranis istudes peast läbi
käinud mõte, et kui ise kunagi mõne sarnase asutuse peaks looma, siis see saaks
olema sama külalislahke ja kodune koht, kus sind võetakse alati vastu naeratusega ja
kuhu tahad ikka ja jälle tagasi tulla.

A

Tekst: Ajakiri Tennis

nzelika Gomozova, Tallinnas
sündinud ja Võrumaal kasvanud,
toidukunsti- ja kokandusgeeniga
õnnistatud noor naisterahvas, ongi aidanud inimestel juba aastaid sellesarnaseid mõtteid võimalikult sujuvalt ja
edukalt teoks teha. Näiteks viie aasta
jooksul, mil ta Inglismaal elas, õnnestus
tal Bathi linnakese lähedal käima lükata “Oakwood - The Park” nimeline,
nüüdseks juba kahe Michelini tärniga
pärjatud restoran. Nähes, kuidas inimeste unistused oma restoranidest järgemööda teoks saavad, tekkis Anzelikal
mõte, et nüüd oleks aeg enda kohvik ja
catering käima lükata.
Tagasi Eestisse tulles sai mõtte teostamise kallal kohe tööle asutud ning
tänu kauaaegse koostööpartneri Urmas
Sõõrumaa toetusele peabki Anzelika
nüüd Tere Tennisekeskuses omanimelist kohvikut ja cateringiäri.
Anzelika ise meenutab, et tema üks
esimesi kokkupuuteid kokakunstiga oli
juba viieaastaselt, kui ta valmistas oma
perele pannkooke. Seitsmeselt küpsetas
ta juba ema kokaraamatu järgi elu esimese kilu-kartulivormi ning seejärel
hakkas katsetama päris oma retseptidega. Nüüd, tegutsedes omaenda kohviku tegevjuhina, saabki Anzelika päevast-päeva tegelda täpselt sellega, mis
ta silmadesse lapsepõlvest saati sära on
toonud - pakkuda maitsemeeli paitavaid
toiduelamusi ning seda päris oma käe
järgi loodud kohvikus.
Sõltumata kella- ja aastaajast, ootab
Cafe Anzelika külastajaid alati ees mõnusalt harmooniline, avar ja mugav
keskkond, mis harmoneerub hästi ka
kõrvalasuva Tere Tennisekeskuse vitaalse ja energilise atmosfääriga. Kohvikus saab nautida mitmekesist ja tervislikku toitu, mille valmistamisel on
kasutatud peamiselt kodumaiseid tooraineid ning paljuski just Anzelika enda
talus hoole ja armastusega kasvatatud
juur- ja puuvilju. Teesõprade suureks
rõõmuks on Anzelika kohviku riiulil
alati suur purk oma talus kasvatatud
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Foto: Cafe Anzelika

Anzelika
Gomozova

teetaimede seguga, millest saab sooja
joogi, mis kosutab nii ihu kui hinge.
Menüü aga peidab endas päris paljut
- lihtsamaid salateid-suppe kui ka tõsisemaid kala- ja liharoogi ning leidub ka
hooajalist kehakinnitust. Kõike serveeritakse lihtsas, loogilises ja läbimõeldud
võtmes, nii et silm saaks nautida toidu
ilu ning kõht oleks lahkudes kenasti täis.
Siinkohal väärib äramärkimist fakt, et
Cafe Anzelikas ootab külalisi maineka
disainiauhinnaga pärjatud Itaalia mööbel, mis on kujundatud just restoranide
ja kohvikute külastajate mugavust silmas pidades.
Kuna Anzelika on kogenud ja kiidetud
ka suurepärase catering-teenuse pakku-

jana, siis on ka sellele poolele suurt rõhku pandud ja Anzelika enda sõnul pole
nende hakkajale meeskonnale absoluutselt vahet, kui suure või väikese ürituse
cateringi eest tuleb hoolitseda - oluline,
et kõik külalised endale meelepärased
suupisted ja toidud eest leiaks. Seetõttu
peabki Anzelika oma cateringiteenuse
juures kõige olulisemaks just paindlikkust ning isikupära.
Cafe Anzelika asub Kristiine linnaosa
piiril Tere Tennisekeskuses ning sobib
ideaalselt nii hommiku-, lõuna- kui ka
õhtusöögiks. Ja seda kas või terve perega.
Rohkem infot kohviku kohta leiab kodulehelt www.cafeanzelika.ee.
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Päevakorral

Kenneth Raisma

tiim ja AS Silberauto sõlmisid koostöölepingu
20. novembril, vahetult enne Kenneth Raisma sõitu Florida turniiridele,
sõlmis Baltimaade juhtiva autovaldkonna ettevõtte AS Silberauto
koostöölepingu andeka noortennisisti ja tema tiimiga.

K

Tekst: ajakiri Tennis

una Kenneth on alles 14-aastane,
ei tähenda leping autofirmaga
seekord, et ta saaks endale sõiduvahendi, küll aga võimaldab saadav
toetus tal rohkem osaleda vajalikel rahvusvahelistel turniiridel. Üks neist on
ka Floridas peetav prestiižikas Orange
Bowli turniir, mille mullu võitis U18
vanuseklassis Anett Kontaveit.
Kennethi ja tema tiimi eesmärk on
praegu eelkõige suunatud tulevikule.
Seetõttu ei osalenud ta tänavu ka niivõrd palju Tennis Europe oma vanuseklassi turniiridel ning kaotas aasta algul
omandatud edetabeli esikoha, ent praegu on tähtsam areng pikemas perspektiivis.
Pärast lepingu sõlmimist ütles Raisma Delfile antud lühiintervjuus, et
edaspidi püüab rohkem kaasa teha
ITF-i noorteturniiridel, millel eraldi
vanuseklasse pole, vaid seal tuleb heidelda kuni 18-aastaste noortega. „Ühel
päeval tahaksin ikka olla maailma esireket ja võita võimalikult palju suure
slämmi turniire,“ sõnastas Raisma auahne eesmärgi. Tema eeskuju on šveitslane Roger Federer, kes ongi enim
slämmiturniire võitnud.
Silberauto on kinnitanud oma usku
Kennethi tulevikku, sõlmides teda abistava tiimiga pikaaegse sponsorlepingu,
mille allkirjastamisel oli kohal ka Raisma toetajate hulka kuuluva Etihad
Airways`i esindaja.
“Silberautol on hea meel olla Eesti
tennise noore ja andeka tulevikulootuse
Kenneth Raisma toetaja,”ütles AS Silberauto juhatuse liige Toomas Kreek.
“Silberauto on läbi aegade panustanud
nii rahva- kui tippsporti, teinud muu
hulgas pikka aega koostööd Eesti Olümpiakomiteega, Suusaliiduga ja klubiga
Tartu Maraton. Tennisevaldkonnas teeme juba praegu lisaks Kenneth Raismale koostööd teise nooretulevikulootuse
Hendrik Innoga. Usume siiralt meie
noorte tennisistide võimetesse ning loodame, et saame neile raskel teel tippu
abiks olla.”
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Foto: Viktor Burkivski

Äsja valiti Raisma Eesti parimaks
nooreks U16 vanuseklassis. Ta võinuks
olla võitja ka U14 vanuseklassis, kuid
endast kaks aastat vanemate seas valimine näitabki Raisma praegust seisu
Eesti noorte paremikus. Pealegi tuli ta

suvel Eesti noortemeistriks just selles
klassis.
Nii tulemused, kui kogu muu info
Kennethi tegemiste kohta on saadaval
tema ametlikul kodulehel
www.kennethraisma.com.

TENNIS 4/2012

Päevakorral

Silver Karjus

usub jõuluimesse
Kuigi Silver Karjus pole enam ligi kolmveerand aastat Kaia Kanepi treener, on siiski
huvitav teada, mida on teinud seejärel mees, kes kahe hooaja jooksul oli Eesti
spordiajakirjanduses üks kuumemaid nimesid.

J

Tekst: Ants Põldoja

Foto: Viktor Burkivski

ärgnevast lühiintervjuust selgub, et
Karjus on tänavu jätkanud tööd kordamööda WTA tuuril ja kodutanumal, kuid järjekindlat treeneritööd tal
Eestis pole. Lootust jätkata koostööd Kaia
Kanepiga, sealt, kus see pooleli jäi, pole
ta veel maha matnud.
Keda oled sel hooajal WTA tuuril aidanud ning millised on lootused kunagi tipptasemel treenerina sinna naasta?
Kevadel aitasin kolmel WTA turniiril
Aleksandra Panovat. Kuna tegu on TOP
100 mängijaga, oli see huvitav väljakutse, kuid kahjuks polnud see projekt
Aleksandrale materiaalselt jätkusuutlik.
Suvel oli mul võimalus teha kolm kuud
koostööd teise esisaja mängija Ksenija
Pervakiga, kuid hetkel võtsime aja maha. Suure tõenäosusega me ei jätka, kuid
olen saadud kogemustega väga rahul.
On olnud huvitav aasta, ent hetkel on
vaikne. Eks aeg annab aru, kas mul on
veel asja WTA tuurile naasta.
Kui tuntud sa selles tippseltskonnas
oled? Arvestades, et seal liigub palju
endisi kuulsusi, võib vaatamata edule
Kaia Kanepi juhendamisel olla ikkagi
raske läbi lüüa.
Kindlasti ei ole ma seal tuntud nägu,
lihtsalt üks paljudest treeneritest, aga
samas üks vähestest, kellel oli sinna
võimalus pääseda ja jalg ukse vahele
panna. Selle eest suur tänu Kaiale.
Tegid Eestis koostööd Tatjana Vorobjovaga, miks see katkes? Teame, et oled
aidanud ka Markus Kernerit. Kellega
tegeled praegu ning millised on tulevikuplaanid Eestis treenerina töötamisel?
Tanjat aitasin kolm kuud, kuigi see oli
mul tema suhtes raske otsus, sest ta teadis, et kui mul tekib võimalus, siis ma
naasen WTA tuurile, sest sealsed kogemused on hindamatud. Aitasin pisut
nõuga Markust enne Aasia tuuri. Hetkel
ei tegele kellegagi ja ennast lähiajal si-
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duda ei ole plaani, kuid kunagi ei või
teada. Minu võimalusele Eestis töötada
on pitseri tõmmanud hetkel puuduv treenerikvalifikatsioon ja teiste juhendajate
hea tase. Et konkurents selles vallas on
tihe, siis hetkel mul tööd polegi.
Kui palju oled jälginud Kaia Kanepi
mänge ning kas on sul mingi arvamus
ka tema vigastuse tõsiduse kohta?
Loomulikult olen nii palju kui võimalik Kaia mängudel silma peal hoidnud
ja talle kaasa elanud. Kui vigastus välja
jätta, on tal läinud hästi. Usaldan Kaia
arstide tiimi ning kuna ma ise pole doktor, siis ei oska vigastuse kohta täpsemalt arvata, ent olen kindel: Kaia tegi
kõik endastoleneva ja on saanud parimat ravi, mis hetkel võimalik.
Kanepil pole ikka veel treenerit, kas
on võimalik, et teie koostöö saab siiski jätku?

Olen oma soovidega kirja saatnud
jõuluvanale ning usun imedesse. Hetkel rohkem kommenteerida ei oska, eks
aeg näitab.
Mis seisus on sinu arust praegu Eesti tennis? Kas oled jälginud ka noorte
tegemisi?
Eesti tennisel on paremad ajad kui kunagi varem ja annaks Jumal, et kõik liiguks samamoodi edasi. Tänu esisajasse
murdnud Jürgeni ja Kaia Top 20 supertulemustele on Eesti noored leidnud usinasti motivatsiooni trenni teha. Nad näevad
ja usuvad, et kõik on võimalik. Väga hästi
on läinud ju ka Anett Kontaveidil, kes
noorte seas mängis suurepäraselt ning on
jõudsalt kanda kinnitamas naiste seas.
Lisaks Kenneth Raisma head mängud
ning ka paljud teised on olnud väga tublid.
Head vana aasta lõppu kõigile ning
palju positiivseid tenniseelamusi järgmiseks aastaks!
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Sõida seal, kus teised ei
suuda kõndidagi.

Uus UltraGrip Ice Arctic tagab jääl 7% lühema pidurdusmaa*.
Multicontrol Ice tehnoloogia koos haardumist jääl parandavate revolutsiooniliste tipptasemel suundnaastudega
võimaldab teil nautida suurepärast pidurdusvõimet, veojõudu ja juhitavust nii jääl kui ka lumel.
Lisateave: goodyear.ee
TESTI KORRALDAJA:

UUS

M A D E T O F E E L G O O D.
 Parem pidurdusvõime ja
veojõud lumel
 V-kujulised lamellid ja
sälgud rehvimustris

 Lühem pidurdusmaa jääl
 Parem haardumine jääl
 Uuendusliku kujuga
suundnaastud

 Suurepärane sooritusvõime
sügavas lumes
 Spetsiaalsed siksakilised,
saehambaid meenutavad
õlaplokid

* Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi keskmise sooritusega jääl, Test World Ltd. test jaanuaris 2012. Rehvimõõt: 205/55R16 94T; sõiduk: Audi A3; koht: Ivalo (FI); protokolli nr: TW-TT11-MT224.
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Elu pärast tippsporti:

miks paljud valivad
tennise?

Järgnevas loos püüame leida selgust, miks on paljud endised tipptegijad
leidnud uue sportliku väljundi tennise näol. Valikutest räägivad Allar Levandi,
Indrek Sei ja Mart Poom.

K

Tekst: Lauri Birkan

Fotod: ajakiri Tennis ja Scanpix

ahevõistluse olümpiapronks Allar Levandi tegi tennisega tutvust juba noores eas. Ta tunnistab, et tennis on talle algusest peale
olnud huvitav. „Mängisin isa puureketiga vastu üheksakordse maja seina,”
meenutab Levandi. „Aeg-ajalt mind aeti sealt ära, sest paugud häirisid inimesi. Mulle meeldis kõige rohkem see
hääl, kui tabasin palli: pinn-pinn...”
Mõnikord mängis Levandi klassivendadega ka üle võrgu, kuid kahevõistluse treeningute kõrvalt neid hetki palju
polnud. Pärast tippspordiga lõpparve
tegemist võib teda aga tenniseväljakutel
sagedasti kohata. Varasemate kogemuste tõttu ei pidanud Levandi uute mängunõksude õppimisel kuigivõrd vaeva
nägema. „Olen kogu aeg silmad lahti
hoidnud,” põhjendab mees. „Mul on hea
visuaalne mälu, piisab platsi kõrvalt
mõne proffi vaatamisest. Tänaseks on
põhilöögid selged, nüüd on vaja ainult
vormi ajastada,” naljatab Levandi ning
lisab, et kunagise trumbi, võhmaga, on
nüüd vaja pidevalt vaeva näha – vanust
ju muudkui tuleb juurde. „Mulle meeldib võtta tennist kui poolteist tundi korralikku koormust,” märgib Levandi, kes
eelistab pigem üksikmängu.

Allar Levandi: elu
trennita oleks võimatu
„Enim tõmbab mind tennise ettearvamatus ning pidev keskendumise ja puhkemomendi vaheldumine – võtad end
paariks kümneks sekundiks kokku ja siis
pead oskama selle vahel lõdvestuda,”
räägib Levandi. „Tipptennisistide juures
mind lummabki enim see, kuidas nad
suudavad 5-7 tundi järjest maksimaalselt keskendudes punkte mängida.”
Tennisemängijana nimetab kunagine
olümpiasangar end pusserdiseks – oma
tugevuste ja nõrkustega. Praegu on eesmärk kõigest higistamine, mitte võitmi-
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ne. „Ausalt öeldes on võitmistahe pärast
tippsporti kadunud ja nüüd on eesmärk
end vormis hoida,” põhjendab Levandi.
„Sotsiaalne pool on muidugi ka tähtis,
aga selle saan kätte oma lugematutel
turniiridel, mida Eestis korraldatakse.”
Tennisetrenni teeb Levandi vaid korra nädalas, kuid liigutada püüab iga
päev: paar korda nädalas mängib hokit
ja lisaks jookseb või talvel suusatab. Ta
tunnistab siiralt, et liikumiseta oleks elu
võimatu, ei tohi end füüsilises mõttes
käest lasta. „See käestlaskmise hetk
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võib ju olla mõnus, aga pärast end uuesti kokku korjata on palju raskem,” teab
kunagine tippsportlane.
Levandi tunnistab, et ega tal lihased
mängides väga väsigi, enim energiat
kaob hoopiski võistlemisel. „Inimesele
antakse kogu eluks üks keskendumiskogus. Kes pole sporti teinud, võib elu
lõpuni võistlemist nautida. Tõenäoliselt
olen mina selle potentsiaali ära kasutanud ega suuda enam võistluseks motiveerida ja see väsitabki. Pigem püüan
pingevabalt mängida.”

Kõige mõnusam on
sobiv vastane
Mis mänguväljakul enim meeldib?
„Mul on kõik mänguelemendid väga
tugevad…” (naerab). „Ei, üldiselt üritan tempokalt kõike teha ning mõnusaim on sobiv vastane, kellega on lahe
palli edasi-tagasi lüüa, kes võtab tennist samamoodi mänguna… Mulle selline „hambad ristis” mäng ei meeldi,
siis läheb asi võistlemiseks kätte ära.”
Näiteks vasakukäelist Indrek Seid peab
Levandi meeldivaks vastaseks. „Sest
olen ka ise vasakukäeline (naerab).
Meil on enam-vähem korralik vint ka
ja kasutame seda üksteise vastu hästi,”
räägib Levandi.
Mõnikord astub Levandi väljakul vastamisi ka tennisistist poja Armandiga,
Mida sellistest kohtumistest oodata?
„Ma oskan ta endast välja viia, mul
omad nipid,“ viskab Levandi nalja, kuid
lisab tõsinedes, et tegelikult on poeg
ikka sootuks teise taseme mängija. „Ta
on ju must tsipa noorem ka ja kasutab
seda eelist,” sõnab Levandi naerdes.

Indrek Sei: keskmisest
tenniseõpilasest
nõudlikum
Kunagine Eesti esiujuja Indrek Sei on
nüüd aktiivselt tennist mänginud juba
kaheksa aastat. Kuigi tennis meeldib
talle ennekõike just emotsionaalselt, sai
oluliseks ka praktiline vajadus.
„2001. aastal lõpetasin ujumise ja pärast seda nautisin mitte midagi tegemist. Nautisin nii kaua, kuni tundsin
tööd tehes, et jõllitan niisama arvutiekraani, aga midagi ei jõua teha,” meenutab Sei, kes ühtäkki võttis poole aastaga
neli kilo juurde. „Ju siis organism tarbis
kõik need ressursid ära, mis olin ujumisega kogunud,” arvab mees. „Mõtlesin,
mida teha? Variandid olid: kas minna
jõusaali või mängida palli.“
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Nõnda jõudis Sei lõpuks tennise juurde. Uuele harrastusele aitasid kaasa
kaks sõpra, kes kah samal ajal tennist
mängima hakkasid. „Kui juba aja kokku
leppisid, ei saanud enam alt vedada – see
distsiplineeris,” räägib Sei, selgitades,
et kui korvpallis võib üks mees puududa,
siis tennises jääb mäng sel juhul ära.
Sei möönab, et aeg-ajal võttis ta reketi ka ujujana kätte: näiteks mäestikulaagris sai treener Tõnu Meijeliga toksitud.
Lisaks korraldas 2000ndate algul üks
sõber sünnipäevaturniiri. „Mäletan, et
mängisin üksikmängu Mart Mardisalu
vastu ning järgmisel aastal paaris Mart
Poomiga,” pajatab endine tippujuja.
„Ega mulle tennis võõras olnud, aga varem ma ei mänginud seda nii teadlikult.
Noh, spordimees ju – küll ma ikka pihta
saan!” tunnistab Sei naerdes ning lisab,
et tõsisema tenniseõppimisega alustades
oli ta siiski suhteliselt puhas leht.
Harjutama hakkas ta Allar Hindi näpunäidete järgi. „Olin kahtlemata keskmisest õpilasest nõudlikum, sest tahtsin
tõesti tennist õppida. Tema kiituseks
tuleb öelda, et ta on väga hea treener:
alustasime lausa tennise ABC-st ning
tänu sellele on mul nüüd harrastaja
kohta piisavalt hea mängutehnika,” usub Sei, tõdedes, et kasu on
olnud ka eelnevast tippspordi tegemisest. „Koordinatsioon on
mul loomupäraselt hea ja see on
eelis mistahes spordialaga tegeledes. Ja olenemata oskustest on
mulle endise sportlasena omane
lõpuni minemine – üritan iga palli kätte saada,” märgib Sei.

Allariga (Levandi – toim.) mitu korda
rääkinud, et meil kummalgi pole tennist
mängides enam sellist võidujanu nagu
varem oma ala tehes – läheme lihtsalt
mängu nautima, ja kui võit tuleb, on see
boonus,” mõtiskleb Sei. „Ma ei lähe mitte kunagi platsile mõttega, et ma lähen
vastast võitma. Minu eesmärk on nauti-

Ujujana jooksin
nagu part
Kuidas ujuja lahtised liigesed tenniseväljakul vastu peavad?
„Ega nad enam lahti ole,” muigab
Sei, kuigi ei eita, et ujujana jooksis
ta nagu part. Õnneks kompenseeris
koordinatsioon muid vajakajäämisi.
Nüüd on paranenud ka platsinägemine ja pallitunnetus ning mängust tekkinud mingi strateegiline ettekujutus.
„Arvan, et ujumine on hea eeldus ükskõik millisele spordialale, mida inimene
hiljem harrastama hakkab,” ütleb Sei.
„Vaadates tipptennisiste, siis ega nad
mingid lihasmäed ole, pigem sarnanevad
oma keha- või lihastüübilt ujujatega.”
Tennise juures meeldib Seile võrdselt
nii mängu emotsionaalsus ja võitluslikkus kui ka sotsiaalne pool. Ta on leidnud
harrastajate hulgast uusi sõpru. „Olen

da tennist, sõltumata, kas see
on turniir või lihtsalt sõpradega vabal
ajal mängimine.” Tuju määrab see, kuidas mäng õnnestub, sõltumata kaotusest
ja võidust.
Et Sei enam ujumisega ei tegele, sellel
on lihtne põhjus: „Mingil juhul ma ei
vihka pärast kõiki neid pingutusi vett.
Põhjus on hoopis selles, et ma ei suuda
enam teha seda, mis mulle varem sel alal
emotsionaalse laksu andis. Mida see
mulle annaks, kui suudan ujuda 50 meetrit 22 sekundi asemel näiteks 26-ga?”
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rattaga sõitmas, talvel aga
jõusaalis ja ujumas. Mingi
koormuse saab ka väravavahte treenides.

Väravavahi trump
on võrgumäng

Tennist mängib Sei keskmiselt ükskaks korda nädalas. „Ei ütlen vaid siis,
kui ma tõesti ei saa,” sõnab Sei, kel plaanis üldkehalist poolt jälle arendama
hakata. „Poolteist aastat tagasi käisin
pilateses, aga see ei hakanud mulle hästi külge. Kuna ma ei osanud seda teha
õigesti, siis ei suutnud ka nautida.”
Ta lisab, et reeglina naudib tenniseväljakul enim seda, kui nõrgimad lülid
õnnestuvad. „Mulle meeldib, kuidas on
arenenud tagakäelöök. Nüüd võin juba
väljakul valida, missugust lööki teha. Ei
ütle, et see kogu aeg välja tuleb, aga
areng selles elemendis on olnud meeldiv,” rõõmustab Sei. „Ma võin ju eeskäe
peale ümber joosta, aga seda on sageli
lihtsam öelda, kui teha (muigab). Väga
meeldib mulle ka servilt võrku joosta,
kuigi seda poleks alati vaja.”
Sei sõnul kiruvad paljud tema vasakukäelisust ja tihtipeale põhjendavad
vastased sellega oma kaotust. „Harrastajate seas on vasakukäeline olla pigem
eelis, kuigi vint keerab vasakukäelisele
ju paremakäeliselt lööduna samamoodi
ebameeldivalt. Rohkem sõltub Sei sõnul
siiski mänguoskustest. „On paremakäelisi, kes loputavad mind nii et tolmab,”
tunnistab Sei otsekoheselt.
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Mart Poom: ka Ubakivi
kiitis tennist
Ka Eesti läbi aegade edukaim jalgpallur
Mart Poom tegi tennisega esmatutvust
päris noorena. „Kui mängid palli, siis
tavaliselt meeldib iga mäng. Minu kolm
lemmikspordiala on alati olnud jalgpall,
korvpall ja tennis,” räägib Poom ning
lisab, et Wimbledoni turniire jälgis ta
Soome TV kaudu juba lapsest saati. Tulevase väravavahi lemmikmängija oli
Stefan Edberg, kes ilusa ja külmaverelise mängustiiliga jättis Poomile kustumatu mulje. Tänapäeval elab Poom
enim kaasa Roger Federerile.
„Võtsin esmakordselt reketi kätte, kui
mängisin Lõvide meeskonnas,“ meenutab Poom. „Ubakivi juhendamisel käisime Viljandis laagris, kus järve ääres
olid nii staadion kui ka tenniseväljakud.” Vaatamata kahele jalgpallitrennile päevas mindi poistega sageli õhtuti
tennist toksima. Oma osa oli ka treeneril, kes kiitis, et tennis mõjub hästi koordinatsioonile.
„Nüüd, kui olen sportlaskarjääri lõpetanud, on tennis hea viis hoida end
vormis ja olla aktiivne,” märgib Poom,
kes lisaks käib võimalusel jooksmas ja

„Jalgpall on küll meeskondlik
mäng, aga väravavahina oled sa
seal mingis mõttes individualist.
Võib-olla seepärast on ka tennis
mulle südamelähedane, et seal
tuleb väravavahi kombel võtta ise
otsuseid vastu. Ka jalgade töö on
sarnane,” tõdeb Poom.
Poom tõstab tennise juures esile kiiresti vahelduvaid olukordi, mis nõuab
ka mõistusega mängimist. „Sageli oleneb kõik sellest, kuidas suudad säilitada
enesekindlust ja keskendumisvõimet
ning mitte üle mõelda,” räägib Poom.
„Tuleb mõelda iga löögi peale, mitte
tulemusele. Olen võitnud mänge, kus
vastasel oli matšpall ja samamoodi selliseid mänge kaotanud.“
Trumbiks peab Poom võrgumängu.
„Väravavahina on mul hea reaktsioon
ning kaasa aitab ka kasv. Kuid heade
mängijate vastu ainult reaktsioonist ei
piisa. Tennises on kiirused teised kui
jalgpallis, aga reketi ulatus jälle suurem
kui kätel,” muigab Poom.
Heaks tennisistiks Poom end siiski ei
pea. „Puhas algaja,” sõnab ta muheldes,
kuid lisab, et täiendab end pidevalt. „Tean, et Sei ja Levandi on aastaid regulaarselt mänginud. Mina harjutan teist
aastat iga nädal Tanel Luka käe all. On
väga kasulik, kui keegi tehnilise poole
pealt nõu annab, sest ise õppides valesti omandatud elemente on pärast väga
raske muuta.” Jalgpalluritest on Poom
kohtunud tenniseväljakul Andrei Stepanoviga, kes talle pähe teeb.
Väravasse Poomi enam ei kisu – et
kuskil madalamas liigas end kõval väljakul lõhkuda. „Kui oled kogu karjääri
seotud meeskonnaalaga, siis praegu on
individuaalsport meeldivam – teed nii
palju kui ise tahad,” põhjendab Poom.
Kuid spordimehe vaim ühes tahtega
võidelda lööb välja nüüdki.
„Loomulikult pole minu vanuses
enam võit kõige tähtsam ja tõestada
pole midagi vaja, aga kui ikka mängus miski ei õnnestu, olen pärast pettunud küll,” tunnistab Poom. „Peaeesmärk on siiski teha sporti ja olla
aktiivne. Ma ei osale kuskil harrastusliigades: näiteks Stepanov võitis
neljanda liiga turniiri.”
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tennisekeskus

Viljandi tennis:
varjusurmast valguse kätte

Ajalooliselt on Viljandi üks Eesti tennisekantse, mis aga eelmise sajandi lõpul oli
peaaegu meie tennisekaardilt kadumas. Nüüd puhuvad seal alale elu sisse noored
ja ambitsioonikad treenerid Ott Ahonen ja Priit Pihl ning peagi võib lisaks Markus
Kernerile oodata Eesti tuntud puhkuselinnast uusi tegijaid.

A

Tekst: Ants Põldoja

honen, kes kümmekond aastat
tagasi asus treenerina Viljandis
tööle, lisab aga kohe kaks nime,
ilma kelleta poleks kohalik tennis uut
hingamist saanud. Taavi Kerner haaras
initsiatiivi, et Viljandisse tasemel juhendajaid meelitada ja noortetöö käima
panna, ning ilma Mark Orava abita poleks kolm aastat tagasi püsti pandud uut
ja hubast sisehalli.
„Kümne aastaga on siin palju edasi
läinud. Kui Viljandisse esimest korda
tulin, olid siin ainult välisväljakud ning
mingit organiseeritud treeningutööd ei
toimunud. Oli grupp noori mängijaid,

Fotod: Viktor Burkivski, Aivar Aotäht, Sakala

kellega tegeles spordikooli raamatupidaja Liina Värv ja veidi aitas harrastusmängija Raivo Reinok. Aeg-ajalt siin
erinevad inimesed tegutsesid, aga järjepidevust polnud,“ teadis Ahonen.
Paar aastat käis Ahonen viljandlasi
Taavi Kerneri kutsel ainult suvel aitamas. „Markus oli siis nii väike, et otseselt oma poja pärast ta mind ei kutsunud. Taavit ikkagi huvitas Viljandi tennise areng tervikuna,“ rääkis Ahonen.
Paigale jäi Ahonen siis, kui kilehall
2005. aasta talvel linnavalitsuse abiga
püsti pandi. Nüüd on samas kohas juba
päris sisehall, mis ehitatud otseselt era-

kapitalil. „Linn toetab meie tegevust,
kuid uue halli ehitamisel rahaliselt ei
osalenud,“ selgitas Ahonen.

Kumbki treener pole
otsust kahetsenud
Nii Ahoneni kui ka 2009. aastal Viljandisse tööle tulnud Pihli jaoks tähendas
uus amet elus suurt muutust. Kumbki
ei kahelnud kaua.
„Otsus sündis pärast mõtlemist, aga
pole kordagi kahetsenud. TTÜ-s jäid
õpingud neljandal kursusel pooleli, aga
ma ei tundnud vajadust jätkata. Viljandi

Priit Pihl Viljandi uues
sisehallis tundi andmas.
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pakkumine ja väljakutse oli niivõrd huvitav, palju ei avane selliseid võimalusi,
kus saad töötades oma asja ajada,“ selgitas Ahonen. Algul töötas Ahonen üksi,
siis kutsus Nõmmelt appi Ainar Lauba,
kes nüüd enam Viljandis noortetreenerina otseselt ei tegutse, vaid annab eratunde. Pihli ei pidanud Ahonen ka „präänikuga meelitama“. „Priidule meeldisid
siinsed tingimused ja kontseptsioon. Oleme lapsepõlvest saadik olnud sõbrad ja
nüüd saame koos tööd teha. Ei pidanud
veenma, et tule, saad palju raha ja ostame sulle auto,“ naljatas Ahonen.
Pihl sõnas, et oli juba USA-s õppimise kõrval ka pisut treenerina töötades
otsustanud naasta koju. „Mul oli ka pakkumine Ameerikast. Jah, mulle on niimoodi öeldud, et kuhu sa nüüd kukkusid: suurest Ameerikast väiksesse provintsilinna. Aga Otil oli siin hea töö
käimas ja abi vaja. Ning Tallinn pole siit
ka kaugel, vaid kaks tundi autoga sõita.
Pealegi tuli Viljandist kindel pakkumine, Tallinnas pidanuks veel otsima,“
rääkis Pihl.
„Tingimuste üle kurta ei saa,“ jätkas
Ahonen. „Sisehall on Eestis üks paremaid, kui juba sisse vaadata, näed, kui
hubane siin on. Pole metalli ega külma
põrandat, pärast trenni saab teha venitus- ja jõuharjutusi, kõik vahendid on
olemas.“ Juba järgmiseks sügiseks kavandatakse halli laiendamist kolmanda
väljaku näol.
Välisväljakud järve kaldal on Viljandis eksisteerinud juba 1926. aastast
saadik, umbes samal ajal valmis ka klubihoone. Kui heita põgusalt pilk ajalukku, siis 1950ndatel ja 60ndatel aastatel
andis Viljandi Eesti tasemel üsna palju
tippmängijaid, neist edukaim vast Ida
Laas-Lellep. Langus hakkas 1970ndatel
aastatel, ehkki Tallinna tennisistide suvelaagri kohana oli Viljandi endiselt
populaarne.
Nüüd kiitis Ahonen Viljandi välisväljakute head kvaliteeti, kuid pinnuks
silmas on räämas klubihoone. „Baas
kuulub linnale, kel pole vahendeid sinna investeerida. Kuid õhus on küsimus,
et klubi võtab järgmisel aastal haldamise üle ja ehitab uue tennisemaja. Praegu seal pesta ja riietuda saab, kuid hea
meelega aega veetma sinna keegi ei
jää,“ ütles Ahonen.

Tulevikus rohkem
võistlusmängijaid
Ahoneni sõnul käib Viljandis tennisetrennis praegu umbes 90-100 last. „Kahe
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Viljandi treenerid Ott Ahonen (esiplaanil)
ja Priit Pihl mängisid tänavu Eesti
meistirvõistlustel koos paarismängu ja
tulid pronksile.

väljaku juures on see pisut liigagi palju,
kuid kolme väljaku korral võiks arvu
tõsta,“ ütles ta. „Hall peab ennast ka ära
majandama, seetõttu on tänase seisuga
laste käsutuses treeningu ajad kella 14st
18ni. Meil läheb püramiid alt laiemaks
ning ressursse jääb puudu. Need, kes on
arenenud juba võistlusmängija tasemele, vajavad rohke aega ja pinda.“
Pärast Kernerit on Viljandist Eesti
medalite või eduni GP-turniiridel kerkinud veel mitu mängijat. Ahonen nimetab parimatena Annemai Mutsot, Anelle Luike ja noorematest Saara Oravat.
Pidevalt võistluskarussellil osalevaid
mängijaid on praegu klubis 10-15%, mis
Ahoneni sõnul on normaalne. „Seltskond
on kirju nagu tavaliselt, osa mängivad
ainult oma lõbuks, ehkki meie üritame
siiski kõigisse süstida tahet arendada
meisterlikkust,“ sõnas Ahonen.
Tööjaotus on hetkel selline, et kohaliku „meistriklassiga“ tegeleb Ahonen ise,
Pihl kasvatab uut põlvkonda ning osa
mängijatega tegeleb Viljandist pärit
treener Margus Ungerson. „Kui keegi
on võistlusreisil, treenib teine ka tema
gruppi. Eks Priit kasvatab oma mängijad ise üles. Nii see muidugi pole, et
tema teeb väikestega musta töö ära ja
siis korjan mina viljad,“ muigas Ahonen.
Väiksemal paigal on Ahoneni hinnangul omad eelised, näiteks parem ülevaade ning lihtsam suhtlus lapsevanematega. „Meie tööd keegi ei sega, Tallinnas
on paljud lapsevanemad liiga ambitsioonikad ja kipuvad treenerile ettekirjutusi tegema,“ teadis Ahonen.

Pihli sõnul võib see suhtumine aga
muutuda ka miinuseks. „Paljud ei käi
regulaarselt trennis kas vanemate kõhna rahakoti või vähese huvi tõttu. Fanaatikutest emasid-isasid võiks rohkem
olla. Heas mõttes fanatism oleks vajalik,
kuigi jah, üle piiri ei tohiks minna,“ arvas Pihl. „Näen eesmärki suurendada
võistlussportlaste arvu. Kuigi treeneril
võivad olla ka kõrgemad unistused, on
esmane eesmärk, et igaüks mängiks
oma potentsiaali välja.“
Ahonen lisas, et umbes 50% lastest
„kaob“ suvel ära. „Vanemad toovad ettekäände, et vaja puhata. Tegelikult
peaks just suvel tõstma mahtu ja tegema arenguhüppe. Need, kes võistlustel
käivad, treenivad mõistagi suvel kaks
korda päevas,“ ütles ta. „Seni oleme
vastu võtnud kõik lapsed, kes huvi üles
näidanud, kuid järgmisel sügisel peaks
siiski piirduma vaid nendega, kel on
ambitsioone tippu pürgida. Muidu võib
hall jääda kitsaks.“

Viljandi on kindlalt
tennisekaardil
Lisaks tõestab Viljandi tenniseelu elavnemist võistluste ja laagrite üha sagedasem korraldamine. „Võimalusi on
avardanud automaathosteli avamine.
Näiteks Aleksander Jürgens käis septembris noortekoondisega laagris, nemad elasid hostelis. Ka Tennis Europe
rahvusvahelisest turniirist osavõtjad
olid rahul tingimustega,“ sõnas Ahonen.
„Viljandi on kindlasti tennisekaardil.
Praktiliselt igal nädalavahetusel üritame siin midagi korraldada. Ja kui kohalikud näevad siin parimate mänge,
levib tennisepisik veelgi.“
Meisterlikkuse kasvades on mindud
ka provintsist „laia ilma“ nagu tegi Kerner, kuid tema puhul oli asi selge, sest
ainsad väärilised sparringupartnerid
olid Viljandis treenerid ise. „Kuid noorematel pole enam hädavajalik Audentesesse siirduda, muidugi oleneb kõik
tasemest,“ lisas Ahonen.
Ning lõpuks: Viljandi noored treenerid
mängivad praegu aeg-ajalt ka ise Eesti
turniiridel kaasa, Pihl tuli meistrivõistlustel üksikmängus isegi pronksile.
„Turniire on piisavalt vähe, et ei segaks
täiskohaga tööd, aga nendeks spetsiaalselt ma enam ei treeni,“ ütles Pihl.
Ahonen: „Olen kogu karjääri jooksul
olnud edukam paarismängus ning praegu enam üksikut ei mängi.“ Medaleid
Eesti meistrivõistlustelt on temalgi ette
näidata.
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Markus Kerner:
edu nimel tuleb kõvasti vaeva näha

Tänavu suvel jõudis 17-aastane Markus Kerner esimese Viljandist pärit tennisistina
ATP edetabelisse. Sellepärast ongi paslik Viljandi teemale lisaks pajatada pisut ka
linna parimast mängijast, kes nüüd elab küll Tallinnas.
Tekst: Ants Põldoja

M

arkuse isa on harrastustennisist ning seetõttu polnud ime,
et poiss 5,5-aastaselt sama alaga tegelema hakkas. Ehkki kasvult pikka noormeest tõmbas ka korvpall, saatis
teda tennises edu ning ala valikul probleeme ei tekkinud. Lisame, et tennisisti õde Maarja on Eesti tasemel tugev
võrkpallur.
Kui Kerner alustas, oli Viljandi tennises madalseis. „Talvel sai mängida
ainult puupõrandal, kas Paalalinna viilhallis või Viljandi spordihoones,“ meenutas Kerner. „Suviti kutsus isa Viljandisse appi Ott Ahoneni, talvel aitas
treenerina Raivo Reinok, kuid tema oli
siiski harrastusmängija.“
Treeningugruppi kuulus vaid neli last,
lisaks Kernerile oli noormängijana tuntud ka Eesti koondise jalgpalluri Ragnar
Klavani õde Diana, kes nüüdseks on tennisega lõpparve teinud. Seega kasvas
Kernerist Eesti tippmängija tingimuste
kiuste. Kui lõpuks sai Viljandis tennisehall püsti pandud ja Ahonen töötas seal
statsionaarse treenerina, oli Kerner juba Audentesesse siirdunud.

Kolm aastat kodus
ei ühtegi kaotust
Kerner meenutas, et mitu aastat oli ta
noorteklassis „kuningas“. „10-aastasena ma ei kuulunud veel paremikku, kuid
peagi algas periood, kus ma kolme aasta jooksul ei kaotanud Eestis oma vanuseklassis ühtki mängu,“ rääkis Kerner.
„Mäletan, et pika aja järel esimese kaotuse sain koduhallis ühelt vene poisilt
Gorbatšilt. Selles vanuses pääses füüsiline võimsus maksvusele, aga ise olin
tookord nõrk. Varem võitsin targa mängu arvelt.“
Et kehaliselt rivaalidele järele jõuda,
hakkas Kerner Audenteses tegema füüsilist trenni Sven Andresoo käe all. „Jubedalt nägin vaeva,“ tunnistab ta nüüd.
Tänavu võitis Kerner U18 meistritiitlid
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kolmes mänguliigis ja jõudis täiskasvanute meistrivõistlustel pronksini.
„Olin suve esimesel poolel väga kehvas seisus,“ rääkis Kerner tänavusest
hooajast. „Kaotasin juuli algul Riias
ITF-i 4. kategooria noorteturniiri avaringis, kuigi seal ei osalenud ühtki tugevat mängijat.“
Edukas seeria algas kolm nädalat hiljem. Saaremaa Openil võitis Kerner
ühe ringi ja Tallinna turniiri finalistile
kaotas alles otsustavas setis. Siis pääses
ta Soomes kahel turniiril kvalifikatsioonist läbi ja võitis ka avaringi, nende
hulgas maailma 600 sees olnud mängijat 6:4, 6:1. „See oli minugi jaoks uskumatu seeria, mängisin elu parimat tennist,“ õhkas Kerner.
Millest arenguhüpe tuli? „Kindlasti
vaimse poole arvelt,“ leidis Kerner.
„Mõtlesin kaua järele, et miks ma ei
suuda oma mängu realiseerida. Olin
veendunud, et viletsad tulemused ei saa
olla oskuste taga. Proovisin mitte millelegi mõelda ja iga kohtumist ühe
punkti kaupa mängida.“
Kerner on loomult agressiivne mängija, kuid stabiilsusest jääb kõvasti puudu. „Seegi on seotud vaimse poolega.
Kuid lisaks muidugi töö ja vaev, mida
kavatsen edaspidi näha,“ ütles ta.
Noormehe sõnul ta ei mõtlegi sellele,
et võiks mugavuse või laiskuse tõttu
treeningutel vähem pingutada. „Kui
jätaksin praegu midagi tegemata, siis
hiljem kahetseksin. Aga kui isegi kaotan mänge, siis sisimas tean, et olen
pingutanud selle nimel. Vähemalt on
hea tunne, et nägin vaeva,“ selgitas
Kerner mõtteviisi.

Sponsorite abiga
Aasia turneele
Lootust Kerneri tulevikule lisab fakt, et
Eesti viimase veerandsaja neljast
esisaja mängijast kolm on pärit väikelinnadest. „Võib-olla neil, kes alustavad

raskemates tingimustes, tekib võitlusvaimu rohkem,“ oletab Kerner.
Võimaluse tõusta annab ka sponsorite Tallinki ja Tarcona abi, viimane neist
sõlmis äsja lepingu Kerneriga. Antud
loo ilmumise ajal on Kerner juba Aasias
turniire mängimas ja Pattayas harjutamas, mida võimaldasid talle Tallink ja
Tarcona. „Olen selle eest väga tänulik,“
kinnitas Kerner.
Veidi jääb unarusse kool, kuid Kerner
teeb osa õppetükke ette, osa välismaal
interneti kaudu ja osa hiljem järele.
„Olen ka varem kaua koolist puudunud,
kuid alati hakkama saanud,“ sõnas ta.
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Noortespordi raskused
ja valupunktid teel
tippsporti
Kahekõne rubriiki jätkavad idee autor Toomas Kuum ja kahevõistluse olümpiapronks
Allar Levandi, mõlemad Eesti Tennise Liidu juhatuse liikmed. Põhiteema on
noortespordi probleemid ning tavapäraselt valgub jutuajamine tennisest kaugemale.

E

Tekst: Ants Põldoja

nt ärgem laskem end teemade
mitmekesisusest segada ning toogem lugejate ette värskeid mõtteid. Loo kirjapanija vaheküsimused on
toodud rasvases kirjas.
Allar Levandi (edaspidi AL): Enamjaolt kõik teavad noortespordi ohtusid. Olen tähele pannud, et kui astutakse lastespordist sinna, kus treenid
kaks korda päevas, siis Eestis, olenemata alast, hakatakse loobuma või
tase kukub.
Toomas Kuum (edaspidi TK): Esimene etapp algab sellest, kuidas laps
üldse satub sporti. Üks võimalus, et vanemad on aktiivselt tegelenud spordiga.
Ala valiku puhul sõltub palju ka pere
materiaalsetest võimalustest. Iseenesest on see hea, mida rohkem lapsi leiab
tee sporti, kuid etapil, mil andekaid hakatakse välja selekteerima ning tulemused muutuvad olulisemaks, toimub tõesti millegipärast allakäik.
AL: Paljud tulevad trenni lihtsalt ennast liigutama, ka tennisesse tuuakse
lapsi, kellest saavad ainult harrastajad.
Kuid võistlusspordis peaks olema rohkem noori. Just võistlus peaks motiveerima nii lapsi kui emasid-isasid, ent
mingil hetkel kaob „pingipoistel“ motivatsioon ja eneseusaldus. Arusaadav, et
treenerite tähelepanu koondub tippudele, see on ikkagi sport. Kuid teatud
hetkel tuleks tähelepanu pöörata, et
miks teised ära kaovad. Igale alale on
mass vajalik.
TK: Kuigi mõned noored ei pruugi
olla võistlustel nii edukad, peaksid nad
vähemalt tundma end ühtse tiimina.
Võib-olla heidetakse kõrvale ka mõni,
kes küpseb hiljem. Tennises on hea võimalus ehitada turniiride süsteem nii
üles, et ka „teine ešelon“ saaks võidurõõmu tunda. Lapsel ei tohi tekkida
muljet: pole mõtet võistelda. Kohalikul
tasemel sportlane või tugev ala harrastaja võib temast ikka saada.
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AL: Kui minna noortespordi järgmise
sammu juurde, kus on juba moodustatud tippupürgijate seltskond, siis tuleks
sinna kolmnurka kaasata ka lapsevanem. Ema või isa üliaktiivsust ei saa
pahaks panna – ta tahab aidata. Lapsevanema haritus spordis on vajalik, et
aru saada, kus on piir, milleni ta saab
kasulik olla. Sellel etapil peavad kõik
osapooled mõistma, mida tehakse, kas
sporti või tippsporti. Minu arust saab
tippsporti mõõta põhiliselt kahe suurema alaliigi kaudu : 1) tulemused, 2)
treeningkoormused. Lisaks on arenemiseks vajalik keskkond, kus treenitakse ehk meeskond, kaasa arvatud tree-

Tippsport läheb üha
nooremaks ning vajalik
ettevalmistav töö
tuleb süsteemsemalt
planeerida.
neri oskused ja ambitsioonid. Tippsport
on karm tõde ja mida ausamalt asju nimetame, seda parem. Hunt on hunt ja
mitte kriimsilm ega hallivatimees.
TK: Luuakse illusioon!
AL: Just. Olen ise Eesti kahevõistluskoondise treenerina sellises olukorras
olnud. Muidugi ei tohi unustada, et tegemist on inimestega. Soliidne ja asjalik
kriitika pidi ju edasi viima.
TK: Mis puudutab meie esireketit
Kaia Kanepit, siis tema puhul – nii palju, kui mul on andmeid – tehti enamus
asju õigesti ja põhjalikult. Ta omandas
teatud oskused ja taseme, siis mindi uute harjutusteni. See oli metoodiline töö.
Kuid nagu teame, ei pingutata igal pool
tippsportlase kujundamisel nii palju.
Tahtsin samuti rõhutada kolmnurga
laps-treener-lapsevanem toimimise vajalikkust. Treeneri kogemused ja hari-

dus tulevadki siin eriliselt mängu, et
selle kolmnurga toimimise reeglid paika panna. Tähtis on SUHELDA ja mitte
sellega hiljaks jääda.
AL: Erinevatel etappidel on erinevad
eesmärgid, mida tihti tagantjärele ei saa
muuta ja rong ongi läinud. Enda kogemusele lähtudes võin kinnitada, et kui
saad endale sportlased, kes peaks mahtu hakkama tõstma aga tehnika puudub,
siis on lagi varsti käes ja kibestumist
palju. Tippsport läheb üha nooremaks
ning vajalik ettevalmistav töö tuleb süsteemsemalt planeerida. Tihti ei ole aega mõelda, et küll tuleb, ootame, vaatame. Kui on ABC korras, ei tule noorel
sportlasel traumasid ega vaimset langust. Kui pead selle poolega liiga hilja
tegelema, jääd rongist maha. Sest tee
tippu on okkaline ja käänuline. Lihtne
oleks tõmmata sirgjoon ja käia mööda
seda, aga paratamatult tekivad võnked.
Võti on selle kolmnurga tarkuses – kõigi poolte diskussioon aitab sportlase teel
võnkeid miinimumini viia.
TK: Treeneri osa kolmnurgas muutub
üha tähtsamaks. Tennises, julgeksin
arvata, on meil koolitus kõvasti edasi
läinud. Kuid ainult selle pealt ei ole veel
treener võimeline juhtima mängijat tippu. Rohkem analüüsi ja omavahel rääkimist aitaks tunduvalt kaasa.
AL: Räägime treeneritest, aga läheksin veidi üldisemaks. Näiteks Soomes
on suusahüpped tugev ala , mis nõuab
noores vanuses palju tehnilist tööd. Sellegipoolest õpetavad lapsi väikestel mägedel eelkõige lapsevanemad. Treener
jälgib ja suunab, et ei tehtaks rumalusi.
Lapsevanema fanatism tuleb panna õigesti tööle! Kogu aeg ei pea tegema
trenni treeneriga, küsimus on koostöös.
Võin öelda, et Eesti parimad suusahüppajad on kuni 14 aasta vanuseni soomlastest peajagu üle.Edasi lähevad aga
rongid eri suundades ja kiirusega. Ehk
siis arvan, et enne tehnika ja siis füüsis.
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TK: Kuid mõnel alal on vastupidi,
Eesti noored jäävad kehaliselt maha.
AL: Jah, aga füüsilise poolega võid
alati keerata vinti ja kruvida mahtu,
kuid tehnikat järele aidata on tunduvalt raskem.
Kas selline näide sobib tennisele, kus
väljaku suurus erinevalt hüppemägedest ei muutu?
AL: Ma pole tennisetreener ega taha
jumalat mängida. Aga kui treener ja
lapsevanem on motiveeritud ning saad
õige pundi kokku, siis tulemus tuleb. Ka
rahas pole probleem: Eesti on nii väike,
et andekas leitakse alati üles ja saadakse talle toetus. Kaks lihtsat asja: hoiame
masse ala juures ja koostöökolmnurga
toel aitame tippsporti. Ja kindlasti tuleb
anda endale aru, et tippsporti ei ole võimalik teha liiga vähe treenides, mis on
minu arust Eesti spordi suurim valupunkt. Põhjuseid on mitmeid, aga seda
pole siin mõtet eraldi käsitleda. Tihti
juhtub, et oled muidu tubli sportlane
aga lähed järgmisse vanuseklassi üle
või kodust eemale ja hakkad saama, nii
et suled sahisevad!
TK: Ühel hetkel võib toimuda suur
muutus: oled oma ringkonnas staar ja
siis saad peksupoisiks. Kõik pole veel
kaotatud, aga võib toimuda psühholoogiline murdumine. Ja kui nüüd
suhtlemist pole, siis on kukkumine
veel karmim.
Tõstsite esile lapsevanema rolli, kuid
ta võib vabalt ka rikkuda lapse sporditegemise. Näiteks on liiga iseteadev ja
hakkab treenerile vastu töötama või pärsib lapse vaimu teda ülearu sundides?
TK: Seda esineb igal pool. Nii palju
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kui inimesi, nii palju erinevat suhtumist. Last kodus motiveerida pole ju
paha, ent äge sund tavaliselt näitab, et
lapsevanem tahab ennast pildile läbi
lapse, kes antud juhul on ohver. Kui ta
treenerit arvustab, siis see tähendabki,
et pole omavahel räägitud. Parem hakaku siis ise treeneriks (naljatades).
AL: Tahaks rõhutada, et nii palju kui
näete tänapäeva maailma tennises tippe, neil kõigil on vanemad kõrval: Šarapova isa, Federeri vanemad, Nadali
suguvõsa, Murray ema jne. Nad kõik
aitavad. Vägivaldsete vanemate näiteid
ei tohi üldistada. Lapsevanema roll on
kandev ning ei saa eirata osapoolt, kes
rahalises mõttes maksab suure osa treeningprotsessist kinni. Treener on ennekõike pedagoog, kes peabki oskama
suhtlust arendada.
TK: Pedagoog on väga õige sõna! Üldjuhul ei piisa treeneri loomulikust andest
mäng selgeks õpetada. Kui sul on endine
tipptase ja hea tehniline baas, siis see
veel ei garanteeri, et oled hea pedagoog.
AL: Treener on ka inimene, tal peavad olema oma edulood, võidud ja kaotused. Ta peab eelkõige sisemiselt põlema ja tahtma tööd teha, suhtlusvead
saab parandatud läbi kogemuste.
TK: Sisemise põlemise kohta veel.
Näiteks jalgrattatreener, kes Taaramäe
meistriks kasvatas (Erich Perner –
toim.). Kui ta suutis õiged sportlased
välja sõeluda, peab töös olema kõik korras, pole võimalik, et ta olnuks näiteks
liiga autoritaarne või muud moodi eksinud. Siseringis selliseid treenereid tunnustatakse, aga nad vajaksid ka riiklikul
tasemel teadvustamist ja esiletoomist.
AL: Kui tulla taas põhiasja juurde, siis
iga ala võitleb eksistentsi eest. Lihtsalt

sul on teatud kriitiline mass, keda peab
hoidma. NSV Liidus hekseldati noored
spordikoolidest läbi: kes ellu jäi, tõusis
üles. Eestis ei saa nii rapsida. Kui ütled,
et ma ainult tipuga tegelen, oled lõpuks
üksi. Meie ühiskonna kohta öeldakse
konnatiik, ent sel on omad plussid: saad
kiiremini teha muudatusi.
Minu arvates on Eesti spordis raha
piisavalt ja seda jaotatakse ka üsna õigesti. Lõpuks leiad üles ikka need õiged,
keda tippu viia. Eestis on tippsportlasi
niivõrd vähe, et kõige andekamad olnuks nii või naa mingil alal tegijad. Kui
selline on sattunud tennisesse oleme,
tõmmanud loterii peavõidu.
Tundub, et tennis on Eestis annete
leidmisel ja tippuviimisel õnnestunud,
kui meil on oma mängija nii naiste,
meeste kui ka noorte maailma paremikus. Kas süsteemi jätkusuutlikkus on
garanteeritud või sattusid treeneritele
õiged isikud?
TK: Kui süsteem toimib, siis teatud
tasemel mängijaid, näiteks maailma 500
piirimail, toodab ta kindlasti edasi. Kas
kerkib absoluutseid tippe nagu Kanepi
või Zopp, on raske ennustada. Siin võib
olla tegemist asjaolude kokkulangemisega. Kui meil pole kümne aasta pärast
ühtki mängijat esisajas, siis see veel ei
tähenda, et süsteem ei toimi. Kuid mingi keskmine tipptase peaks säilima. Üks
faktor veel: tipud toovad ala fookusesse
ja sellega toodavad järgijaid.
AL: Alati on kasulikum, ja seda ka
tennisele, tuua inimesed meie juurde.
Räägin akadeemiast kui tõmbekeskusest, kuhu koonduksid parimad ka naaberriikidest. Muidu oleks nii, et tuleb
üks andekas Kaia, kes ühel väljakul üles
töötatakse nagu Tuhkatriinu, aga rõhutan taas: andekad leitakse igal juhul.
Gerd Kanter olnuks ükskõik mis alal
tegija. Jumal tänatud, et ta läks plahvatusliku jõu peale, mis talle sobis.
Tulles tagasi tennise juurde, siis, jah,
teeme kõik vajaliku tippude ärakukkumise vältimisel, aga kui ta läheb ise välismaisesse akadeemiasse, on ta meile
kui kadunud. Kui siin oleks keskus, suur
nagu mürakas, tulevad teised meie juurde. Välismaalastest sparringupartnerid
oleksid meie parematele vaheetapp. Ta
näeb taseme ära ja üleminek rahvusvahelisele areenile poleks enam šokk.
TK: Tennises on see tihti võtmeküsimus: kui sa ei mängi piisavalt turniiridel ega näe, millised arengud toimuvad
mujal, jääd maha. Akadeemia suudaks
seda vältida.
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Kuidas käib

tennisisti üldkehaline
ettevalmistus?

Alustame artiklitesarja tennisisti üldkehalisest ettevalmistusest. Igas järgnevas
numbris räägib treener Ilo Rihvk ühest treeningu osast lähemalt.
Tekst: Lauri Birkan

„I

ga treening peaks algama soojendusega ning lõppema lõdvestusega. Paraku minnakse sageli kohe
platsile ja hakatakse reketiga soojendust
tegema, trennist lahkutakse aga ilma
venitamata. See on vale!” ütleb Rihvk.
Soojendus peaks algama kergest aeroobsest osast: liigutama tuleb hakata
vaikselt ja vähehaaval, et saaks kogu
keha soojaks – näiteks sörkides. Sellele
võiksid järgneda dünaamilised venitused – lihastele, mis mängu ajal töötavad.
„Dünaamiline venitus on kontrollitud
liigutuste sooritamine täisliikuvusulatuses (näiteks väljaaste ette samaaegselt käte üles sirutamisega). Jalahood
seda ei ole, sest seal tuleb ka inerts
mängu ja seda ma soojendusel ei soovitaks – võib jalale viga teha,” arvab treener. „Samamoodi ei soovita ma soojendusel staatilisi ega passiivseid venitusi,
sest need pigem uinutavad lihast. Erandina on seda sobilik teha siis, kui sul on
mingi probleem – näiteks lihas on silmnähtavalt lühenenud. Passiivsete venituste koht on trenni lõpuosas, kui tööd
teinud lihased lõdvestuse käigus uuesti
lahti venitatakse.”

Leia 15 minutit!
Soojenduse lõpetavad mängulihastele
vastutöötavate lihastele mõeldud nn
kummilindiharjutused. „See on tennisistide puhul ülioluline – äratada üles
need lihased, mida mängus otseselt ei
kasutata, kuid mis hoiavad head rühti,”
selgitab Rihvk. „Enamasti töötab tennisist hästi palju rinnalihase, selja ja õla
eesmise osaga, neile vastu töötavate
lihastega pidurdatakse aga hoog kinni.
Kui need lihased pole piisavalt tugevad,
võivad tekkida vigastused. Seega: soojenduse tähtsamaid osasid on vigastusi
ennetavate harjutuste tegemine. Igaüks
võiks võtta selleks 15 minutit aega. See
ei ole ju trenn, vaid lihtsalt lihaste aktiveerimine.”
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Fotod: Lauri Birkan ja erakogu

Rihvki sõnul on üldkehalise treeningu
juures olulisim, et see hoiab keha nii
heas korras, et tennisist saaks võimalikult palju keskenduda oma põhitreeningule. See aga tähendab, et suurema osa
ajast peaks ta tegelema just vigastuste
ennetamisega.
„Sõltumata spordialast ei tohiks ÜKE
käigus treenida mitte lihast ennast, vaid
liigutust – närvisüsteemi ja koordinatsiooni,” arvab Rihvk. „Lihast treenid sa
siis, kui see on süsteemist väljas olnud
– vigastatud või pole seda piisavalt palju kasutatud. Jõusaalis lihtsalt biitsepsit
ja triitsepsit pumbata tennisistil otsest
vajadust pole. Pigem tuleks teha kogu
keha arendavaid harjutusi – esmalt kergemate raskuste või oma keharaskusega, kus keskendutakse korduste peale,
et selgeks õppida tehnika.”

Harjutused
„Väljapöörded kummilindiga”
Harjutus on mõeldud õlga väljapööravate
lihaste treenimiseks. Kummilint tuleb
kinnitada kas varbseina või näiteks
tennise võrguposti külge. Seistes küljega
võrgu poole, võta kummilint kaugemasse
kätte ning kõverda küünarliiges täisnurga
alla. Õlavart ja küünarnukki vastu külge
hoides soorita väljapööre õlas, viies
käsivart võrgust võimalikult kaugele.
Tennise treeningueelsel soojendusel
soorita 15 kordust. Lihastreeningu osana
tee kolm 15-korduselist seeriat.

Kõik peab käima
etappidena
„Tennises on rohkem külgliikumist ja
rotatsiooni kui mõnel teisel spordialal
– just keha keskosa pööramist. Spetsiifiline trenn peakski koosnema plahvatusest, kiirusest ja rotatsioonist.
Seda aitavad arendada näiteks joonejooksud ja kiirusredeliharjutused,”
märgib Rihvk. „Kui lihastel ja närvisüsteemil on liigutus selge, pannakse
juurde lisaraskust ning püütakse lihasjõudu suurendada. Edasi treenitakse
juba plahvatuslikkust, mis on täiesti
tennisespetsiifiline: harjutused on kiirema tempoga, vähema korduste arvuga ning neid sooritatakse plahvatuse peale.”
Väga tihti tehakse järgnev viga: treener näeb, et sportlane jääb aeglaseks ja
kohe hakatakse tegema jalgade tööd ja
kiirust parandavaid harjutusi. „Sellest
ei tule midagi head, halvimal juhul lõppeb see vigastusega. Kõik peab käima
etappidena, millest eelnev on eelduseks
järgmisele,” nendib treener.

Ilo Rihvk: „Soojenduse
tähtsamaid osasid on
vigastusi ennetavate
harjutuste tegemine.”
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Jalgade sirutused küünartoengistest
Harjutus on mõeldud kõhulihaste
treenimiseks. Matil istudes toetu käsivartele.
Lükka rinnak nii üles kui võimalik ja tõmba
abaluud kokku. Tõsta põlved puusade
kohale üles ja jälgi, et põlves on täisnurk.
Tõmba naba vastu lülisammast aktiveerides
kõhu süvalihased. Siruta üks jalg ette ning
too algasendisse tagasi. Korda teise jalaga
sama. Jälgi, et harjutuse sooritamisel ei toimu
alaseljas liikumist. Soorita kolm seeriat – igas
seerias kuni 20 kordust.

Küünarvars-külgtoenglamangust kerepöörded
Harjutus on mõeldud külgmiste kõhulihaste ning õlaliigest
stabiliseerivate lihaste treenimiseks. Aseta käsivars matile nii,
et küünarnukk on otse õla all. Toetudes käsivarrele ja jalalaba
välisküljele tõsta puusad õhku ning siruta teine käsi õla kohale
üles. Jälgi, et küünarnukk, puus ning põlved on ühel joonel.
Kõverdades küünarliigest pööra keha ette ja siruta käsi keha
alt läbi nii kaugele, kui võimalik. Soorita kummagi küljega kolm
seeriat, tehes ühes seerias kuni 15 kordust. Lisaraskusena võib
kätte võtta hantli.

Kiirusredel „Eest risti läbi”
Kiirusredelit kasutatakse jalgade töö, kiiruse ja kärmuse
(inglisekeelne väljend agility) treenimiseks. Kiirusredelil on
võimalik teha lugematu arv erinevaid harjutusi. Mia sooritab
pildil harjutust nimega eest risti läbi.

„Kobra” kõhuli matil
Harjutus on mõeldud ülaselja lihaste
treenimiseks. Harjutuse korrektsel
sooritamisel saavad koormust teiste
hulgas deltalihase tagumine osa ning
trapetslihase keskmine ja alumine
osa. Lamades kõhuli matil leia vaagna
neutraalne asend ja aktiveeri kõhu-,
alaselja- ja tuharalihased ning suru jalad
sirgeks. Vaata otse alla ning siruta käed
sirgelt ette hoides peopesasid vastamisi.
Püüa suruda käsi küünarnukkidest nii
sirgeks kui vähegi võimalik. Algasendist
too käed kõrvale pöörates õlavartest
maksimaalselt käed välja (supinatsioon).
Soojenduse osana soorita 15 kordust,
treeninguna 3 korda 15.
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„Kiiruisutaja”
Harjutust kasutatakse
tuhara- ning jalalihaste
treenimiseks. Harjutuse
eesmärki saab varieerida
läbi hüppe pikkuse ja hüpete
tempo. Harjutust võib
sooritada küljelt küljele või
diagonaalis edasi liikudes.
Seisa ühel jalal, leia tasakaal
ning hüppa kas küljele
või diagonaalis edasi.
Maandudes teisele jalale,
leia tasakaal ning soorita
järgmine hüpe. Korduste
ning seeriate arv oleneb
treeningu eesmärgist.
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seeniorideTennis
Avamisel kannab Eesti lippu
või õigemini Eesti lipuvärvides
plakatit Riina Raig.

Kuidas eestlased
superseenioride MM-il
käisid
Superseenioride MM-võistlused peeti tänavu Horvaatias Umagis ja Novigradis.
Superseeniorideks kutsub ITF üle 60-aastaseid tennisiste ja MM-i kavas olid
nii võistkondlik kui ka individuaalturniir igale vanuseklassile.

E

Tekst: Heino Raivet

esti osales kahe tiimiga M60+ ja
M65+, individuaalturniiril Riina
Raig (N60+) kolmes mänguliigis
ja Sven Eving M65+ meespaarismängus koos leedulase Petras Vozbutasega.
Ja nüüd lühidalt juhtunust. Kõigepealt mälumängu küsimus: Milline linn
oli Austria-Ungari impeeriumis elanike
arvult neljandal kohal pärast Viini, Budapesti ja Prahat? Samas linnas oli ka
Austria-Ungari sõjalaevastik.
Väike ja mugav Triesti (itaalia keeles
Trieste) lennujaam Itaalias oli osavõtjate saabumiskoht, kust mängijad läbi
Itaalia ja Sloveenia Horvaatiasse toimetati (taipasite vist, et Triest oli ka küsimuse vastus). Mängud toimusid enamasti hotellide tennisekeskustes, ainult
Umagis oli suur tennisekeskus, mis ainsa paigana pakkus mängijaile tasuta
WiFi-t. Kaugemad väljakud asusid ligi
50 km Umagist, mistõttu oli võistlejail
alatasa logistilisi probleeme.
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Fotod: Riina Raig

Võistkondlikul MM-il annab hea loos
parema koha saavutamisel palju rohkem kui üks-kaks matšivõitu. Tähtis on
sattuda kolme võistkonnaga alagruppi,
sest neljase alagrupi viimane langeb
automaatselt mudaliigasse. M60+ klassis osales 28 ja M65+ klassis 30 riiki.
M60+ meeskonnal ei vedanud, nad
loositi neljasesse gruppi koos Mehhiko,
Šveitsi ja tugeva Austriaga. M65+
meeskonnal oli põhjus rõõmustada –
kolmene grupp koos ülitugeva USA ja
nõrgukese Iirimaaga.

tas ta ikka 2:6 3:6. Paarismäng oli formaalsus, Enn Kunila ja allakirjutanu
kaotasid 0:6 4:6. Aga niipea, kui vastased
veidigi tempot alla lasid, saime 4:3 ette.
M65+ mehed alustasid Katoro hotelli väljakutel. Ants Sepp mängis George
Lucas’iga kõikuvalt, kuid lõpuks kaotas
6:7, 4:6. Seevastu esireket Sven Eving
ei andnud Aiden Deeryle erilisi võimalusi, 6:1 6:2. Otsustav paarismäng tuli
Eestile 6:2 6:3, kuigi iirlased panid välja värsked mehed. Võit kindlustas praktiliselt alagrupi teise koha.

Esimene mängupäev,

Teine mängupäev,

10. september

11. september

M60+ Eesti- Šveits 0:3; M65+ Eesti –
Iirimaa 2:1.
M60+ klassis mängis Tõnis Kukk debüüti konarlikult ja kaotas Rolf Spitzerile 1:6 1:6. Kuigi esireket Tõnu Ottoson
heitles Hans Huberiga tasavägiselt, kao-

M60+ Eesti – Austria 0:3; M65+ Eesti
USA 0:3.
Ottoson palus sel päeval puhkust, nii
mängisid üksikut Kukk ja Kunila. Hilisem üksikmängu veerandfinalist Albert
Grimm pingutas täpselt nii palju, kui
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võiduks Ennu vastu vaja, kuid geimi ei
loovutanud. Tõnis Kukk esitas vastaste
esireketi Harald Hellmonsederi vastu
hea partii, kuid kaotas Saksa liigas elukutselisena mängivale austerlasele 1:6
1:6. Paarismäng oli kõige tasavägisem,
aga Raivet-Ottoson kaotasid 2:6, 3:6.
M65+ mehed hilisema maailmameistri USA vastu eriti ei pingutanudki: Sven
Eving – Brian Cheney 0:6 2:6; Kalju
Aigro – James Parker 0:6 0:6, Aigro/
Sepp – Armistead Neely – Richard Johnson 0:6 0:6. Ameeriklased olid kunagised
tippmängijad juba nii-öelda Leiuse-ajastul ega polnud oma oskusi unustanud.

Kolmas mängupäev,
12. september
M60+ Eesti -Mehhiko 0:3.
M65+ tiim oli vaba, noorematel meestel seisis ees võistlus viimase koha pärast. Öösel algas tugev torm ja vihm,
mänge lükati mitu korda edasi. Temperatuur langes 26 kraadilt 15ni, pikk
dress kulus marjaks ära.
Kuigi Kukk alustas Jesus-Oscar
Aquiqe–Ortizi vastu maruliselt ja juhtis
5:2, ei suutnud ta realiseerida kolme
settpalli ning sai valusa kaotuse 5:7, 3:6.
Esireketite võistluses oli Ottosonil
Armando Trigo-Tapia vastu võimalusi,
ent tasavägised geimilõpud läksid käest,
2:6 3:6. Raivet-Kunila kaotasid paarismängu 2:6 2:6 ning olimegi langenud
viimase koha mängudele. Lisaks kaotusekibedusele mängiti viimaste kohtade
play-off Umagist 30 km kaugusel, kuhu
oli ääretult vilets ühendus.

Neljas mängupäev,
13. september
M60+ Eesti –Uus-Meremaa 0:3 (kohad
25.-28.), M65+: Eesti- Holland 0:2 (kohad 9.-16.).

Kukk alustas Richard Wildingi vastu
rabedalt ja kaotas avaseti 1:6. Teises
setis juhtis Tõnis 5:4, kuid olulisel hetkel lõi vastane raamiga kõrge lendpalli,
mille tuul sisse tõi. Tõnis kaotas 5:7.
Ottosonil oli Saksa liigas mängiva
Quentin Masey vastu raske. Oli hämmastav, kuidas jässakas Masey liikus
nagu kass ja pani palli võimsalt lendama. Polnud ime, et Tõnu kaotas 0:6, 0:6,
sest individuaalturniiril võitis Masey
koos austraallase Batesiga paarismängu. Kunila ja Raivet said paarismängu
kummaski setis ühe geimi ja 0:3 kaotusest polnud pääsu.
Hollandlased olid Eestist 65+ klassis
parasjagu üle. Sepp kaotas Louis Perez
Nietole 2:6 2:6 ja Eving Hans Adama van
Scheltemale 1:6 4:6. Paarismängu halva
ilma tõttu ei mängitudki. Individuaalturniiril jõudis van Scheltema finaali.

Viies mängupäev,
14. september
M65+ Eesti -Rootsi 2:1.
„Täna tuleb suur taplus ja teine suur
võit Rootsi üle,“ ütles Sven Eving, pidades esimese võidu all silmas Saaremaa
mereröövlite poolt Sigtuna linna hävitamist 1187. aastal.
Tundus, et Sepp läks Sven-Ake Svenssoni vastu sõjaplaanita, avasett 1:6. Teises setis sai Ants plaani selgeks, hakkas
rootslast töötlema, kuid lõpuks siiski
kaotas 3:6. Esireketite heitluses ei tõotanud algus head, Evingu kaotas Henrik
Andrenile avaseti 5:7. Teises setis leidis
Sven vastumängu ja võitis 7:5, kuigi
rootslane oli ees. Kogu Soome delegatsioon oli kogunenud tribüünile Eestit
toetama ning võib-olla ka nende abiga
õnnestus Svenil kolmas sett võita 6:4.
Paarismängus olid Eving ja Sepp taga
5:7, 2:5, ning seisul 3:5 koguni 0:40. Kolm
matšpalli päästeti ja sett tuli tie-break’i

Eesti 65+ meeskond sai üpris korraliku 14. koha.
Vasakult Sven Eving, Ants Sepp ja Kalju Aigro.
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8:6 järel Eestile. Kui otsustav sett lõppes
sama tulemusega 7:6 (6), võisid meie
mehed õhtuhämaruses käed taeva poole
tõsta. Rootslased lahkusid noruspäi, ka
eelmisel päeval olid nad Zimbabwele
kaotanud sama tulemusega.
60+ mehed olid sel päeval vabad.

Kuues mängupäev,
15. september
M60+ Eesti – Belgia 0:3. M65+: Eesti
– Kanada 0:2.
Nooremad mehed ei saanud Belgia
vastu: mängu on, aga geime kuigivõrd
ei saada. 28. koht on tõsiasi.
Kuna 65+ tiimi liider Eving ei suutnud
eelmise päeva heitlustest tingitud väsimuse tõttu mängida, ei saanud vanemad
mehed ka Kanadale vastu. Siiski võitis
Kalju Aigro ühe seti, ent siis oli jõud otsas - 6:1 0:6 0:6. Sepp kaotas 3:6 3:6, paarismängu ei peetud. Eestile 14. koht - ikkagi esimese poole seas! Kokkuvõttes
mängisid vanemad mehed arvestataval
tasemel ja saavutasid kaks matšivõitu,
nooremad mehed peavad aga vaatama
eelkõige tulevikku, M60+ klassi on lisandumas häid mängijaid – Reigo Anderson,
Tiit Lehtmets, Alari Purju ja teised.

Individuaalturniir
Evingu ja leedulase Petras Vozbutase esinemine paarismängus piirdus ühe kohtumisega, sest avaringis kaotati 1:6, 2:6
kuuendana paigutatud austraallastele
Peter Kellerile ja Alan Walshile, kes hiljem jõudsid veerandfinaali, kus kaotasid
pingelise mängu tulevastele võitjatele.
Riina Raig osales kolmes mänguliigis.
Riina oli tõsiselt treeninud ja motiveeritud, kuid kahjuks esines tal Eesti tennisistide sügisesi vajakajäämisi – lihtvigu, eriti otsustavatel hetkedel. Aga loo
autor pole Riinat nii hästi mängimas
igatahes näinud.
WS60+, 128-tabel, 64 hulgas Riina
Raig – Regina Fontanelli 4:6 2:6. Lisaks
sai Riina kaks võitu lohutusturniiril.
WD60+, 32-tabel, 1. ring Riina Raig/
Carole Caldwell (Iirimaa) – Elena Pokladok/Tamara Rudenko (Venemaa) 7:5
2:6 8:10.
XD60+, 32-tabel, I ring Riina Raig/
Vladimir Nazarenko (Ukraina) – Jole
Cervidori/Alberto Mornacchi (Itaalia)
3:6 6:2 6:10.
Järgmisel aastal on superseenioride
MM kahes linnas: Prostejovis (Tšehhi)
ja Pörtschachis (Austria). Seniks peame
rohkem treenima.
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seeniorideTennis

Seeniorid lõpetasid
pidulikult hooaja

Eesti tenniseseeniorid lõpetasid karikasarja pidulikult Roseni Tornis. Sarja sponsori
ja eestvedaja Enn Kunila eesmärk on seenioride võistlusi järgmistel aastatel veelgi
osavõturohkemaks muuta ja kõigiti edasi arendada.

„M

Tekst: ajakiri Tennis

õte on selles, et seenioride tennis võiks olla
üks võrdväärne osa ning alaliidu kureerida
nagu noorte tenniski,“ sõnas Kunila. „Senised
tegevused näitavad, et seenioride tennis on elujõuline, kuid
vajaks veelgi rohkem tähelepanu, et lisanduks uusi mängijaid ja võistlusklasse.“Praegu on karikasari loodud alates
vanuseklassist 55+, kuid võiks juba kaasata ka nooremaid

Fotod: Ivar Puusepp
seeniore. „Neist, kes praegu mängivad täiskasvanute klassis, saavad ju ka kunagi seeniorid. Tuleks muuta meie võistlused sedavõrd atraktiivseks, et nad jätkaksid kohe ka seenioride sarjas. Ning kui mõned tuntud nimed ikka veel
edasi mängivad, siis annavad ka noortele eeskuju. Eks me
kuskilt hakkasime asjaga pihta, kuid laienemine on kindlasti plaanis,“ sõnas Kunila.

Õdus peomeeleolu
Roseni Tornis.
Eesti Tennise
Liidu peasekretär
Allar Hint
(paremalt teine)
koos seeinoride
sarja korraldajate
ja edukate
mängijatega:
vasakult Heino
Raivet, Sven
Eving, Enn
Kunila.

Leelo Kalju
oli parim
segapaarismängija.

Tänavuse karikasarja erinevate
klasside kolm paremat
55+ üksikmäng: 1. Oleg Ševtšuk, 2. Jaan Kree, 3. Tiit Meremaa
60+ üksikmäng: 1. Tõnis Kukk, 2. Tõnu Ottoson, 3. Enn Kunila.
65+ üksikmäng: 1. Sven Eving, 2. Ants Sepp, 3. Valeri Kirss
Paarismäng: 1.-2. Eving ja Kunila, 3. Ševtšuk
Segapaarismäng: 1. Leelo Kalju, 2. Valdo Kütt, 3. Riina Raig

Valeri
Kirss oli
tänavu
oma
klassis
kolmas.

Sven Eving (vasakul) ja Ants Sepp 65+ klassi parimad üksikmängijad.
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Jaan Kree jäi napilt
teiseks 55+ klassis.
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Reisiajakiri Estraveller ilmub kuus korda aastas
otsekorraldus 2,90 € • 12 kuu tellimus 17 € • 6 kuu tellimus 8,60 €
www.tellimine.ee/ajakirjad/estraveller
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tulevikuTegijad
Simone Pärn

Sündinud 29. jaanuar 1998
Pärnu Kalevi TK
Treener: Mait Künnap
Tulemusi Eesti noorte meistrivõistlustelt: 2010 U12
klassi poolfinalist, 2012 U14 klassi veerandfinalist,
segapaarismängu poolfinalist.
Võitnud mitu Eesti GP-turniiri.
Kool: Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 8. klass

Yvonne

Yvonne Pärn

Simone
40

Sündinud 28. märts 1999
Pärnu Kalevi TK
Treener: Mait Künnap
Tulemusi Eesti
meistrivõistlustelt: 2011 U12
klassi poolfinalist, 2012 U14 klassi
poolfinalist
Kool: Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 7. klass
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tulevikuTegijad

Simone ja Yvonne Pärn:
tennis on andnud uusi oskusi ja palju sõpru

Yvonne ja Simone Pärn on Pärnu noored lootustandvad tennisemängijad, kes
nakatusid tennisepisikuga suvelaagris. Naeratades nendivad nad, et ega nende
vanemad poleks osanud oodatagi, et tüdrukud tennise nimel eelmised hobid
pooleli jätavad ning ihu ja hingega tennisistideks püüdlevad.

Y

Tekst: Gerli Ramler

vonne esimene kokkupuude tennisega oli kuue- ja Simone jaoks
seitsmeaastaselt, kui ema saatis
tüdrukud tennise suvelaagrisse. „Tennis meeldis, aga esialgu ei tahtnud ma
arguse ja häbelikkuse tõttu väga treeningul käia. Õnneks õega koos oli julgem. Ja kui alguses arvasid vanemad,
et tennisest saab vaid meie hobi, siis
tänu väga heale treenerile hakkasime
ka võistlema,“ naerab Yvonne. „Tennise juures meeldib mulle kõik, olen selle
kaudu endale palju sõpru juurde saanud
ja uusi oskusi omandanud.“
Simone lisab: „Mulle hakkas ka tennis
kohe tohutult meeldima ning pärast
laagrit alustasime treeninguid Henri
Buschi käe all. Mul on südamest hea
meel sellise esimese treeneri üle, kellelt
saime hea aluse. Tennis on erakordselt
huvitav ja tore spordiala, mille kaudu
olen õppinud palju tähtsaid asju nagu
enesekindlus, eneseusk, positiivsust
igasse päeva, treeningusse, võistlusesse
ja haridusse.“

Fotod: Tõnis Rannap

Treener: tüdrukutel jätkub
pühendumust ja distsipliini
Treener Mait Künnap sõnab, et nii Yvonne kui ka Simone tugevuseks lisaks mänguoskusele on hea diststipliin ja pühendumus. Hea on, et nad täiendavad ja toetavad teineteist ja samas
toimib ka heas mõttes sisemine konkurents.
„Simone tugevused on hea eeskäsi ja tõrje ning füüsilise
poole pealt hea vastupidavus,“ loetleb Künnap. „Ta peaks
harjutama servi stabiilsust, tagakäsi peaks tehniliselt parem
olema ja vaimse poole pealt peaks saama oma kehakeele
positiivsemaks ja mitte lasta ennast igast väikesest veast
negatiivselt mõjutada. Füüsilise poole pealt oleks vaja parandada koordinatsiooni.“
Yvonne tugevustena loeb ta üles tehniliselt hea servi, võitlejahinge, päris hea koordinatsiooni ning füüsilise vastupidavuse.
„Tööd peaks tegema eeskäe ajastuse kallal ning füüsiliselt
peaks parandama jalgade tööd. Tehniliselt on vaja paremaks
saada vollet ja tagakätt ning vaimse poole pealt peab ta suutma kontrollida enda emotsioone ja õppima mängima üks punkt
korraga.“
Künnap lisab, et oluline pole mitte edetabelikoht, vaid et laps
annaks endast alati parima ja tahaks ise õppida ning iga päev
midagi paremini teha. Pikas perspektiivis on vajalik, et lapsed
ei keskenduks tulemusele, vaid arengule.

Võistlused on tennise
kõige huvitavam osa
Võistluseid ootavad mõlemad tüdrukud
alati väga, sest need annavad kogemusi
ja õpetavad midagi uut. „Tahan näidata,
mida suudan ja milleks võimeline olen.
Tähtis pole võit, vaid mängu sisu: olen
rahul ka siis, kui mäng on hea, aga kaotan – küll need võidud hakkavad ka kunagi tulema! Oluline on anda endast
kõik ja võidelda lõpuni,“ arvab Simone,
kes 2010. aasta meistrivõistlustel sai
kolmanda koha ja on võitnud ka päris
mitu Eesti GP-turniiri. „Unistus on
omandada hästi mitmekülgne mäng ja
hiljem jõuda kõrgemale tasemele.“
Yvonne sõnul on võistlustel tore kohata palju toredaid sõpru üle maailma.
„Juba võistlusmäng ise on tore, aga
muidugi tahaks ka võita... Samas näiteks õega mängides hakkab mul temast
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nii kahju, et võidutahe kaob. Aga tülli
me mängu ajal ei lähe!“
Yvonne on võitnud nii mullu kui ka
tänavu Eesti meistrivõistlustel üksikmängus kolmanda koha. „Tahaksin tulevikus olla nagu Serena Williams, sest
mulle meeldib ta ründav stiil, tema
vaimne pool ja keskendumine punktide
mängimisel.“
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis õppivad tüdrukud tegelesid varem rohkem iluvõimlemisega, kuid
tennise kõrvalt selleks enam aega ei jää.
„Paar aastat tagasi olin ka iluvõimlemises võistlussportlane ja sain mõlema
spordialaga suurepäraselt hakkama,
kuid nagu ikka peab lõpuks valima ühe.
Minu otsuseks sai siis tennis,“ jutustab
ainult väga headele ja headele hinnetele õppiv Simone. „Lisaks meeldib mulle väga mäesuusatamine, koeraga jalu-

tatada, šopata, spaades käia, reisida ja
juustukooki süüa. Samuti kinos, teatris,
kontserdil käia.“
Rõõmsameelne ja lõbus Yvonne tegeles varem lisaks iluvõimlemisele kergejõustiku ja kitarrimänguga, kuid tennise
kõrvalt neid enam teha ei jõudnud.
„Kergejõustik meeldib mulle endiselt ja
kui Pärnus koolide, õpilaste või kergejõustiklaste vahelisi võistlusi on olnud,
olen ikka püüdnud osaleda,“ räägib tänavu ülelinnalise krossijooksuvõistluse
võitnud tüdruk. „Mulle meeldivad väga
jooksmine, kaugus- ja kõrgushüpe. Kitarri ma enam ei mängi, aga vahel üritan
end väheke painutada, tahaks ikka kunagi veel spagaati maha saada.“
Võistlusplatsil on ta enda sõnul väga
võitlushimuline ja särtsakas nagu ka Simone, kes märgib, et kodus ja koolis on
nad mõlemad oluliselt rahulikumad.
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tulevikuTegija

Martin Valdo
Randpere
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tulevikuTegija

Martin Valdo
Randpere:

tennis võtab kogu mu vaba aja
Martin Valdo Randpere on tennisega tegelenud tugevalt üle poole oma elust ja
leiab, et selle hobi kõrvale muid harrastusi ei mahugi. Aga noormees
ei kurda, sest tennis on nii põnev ala!

A

lo Ojassalu Tenniseklubis
treeniva Martin Valdo esimene kokkupuude tennisega
toimus juba nelja-aastaselt, kui isa
ta käekõrval Kadrioru Tennisekeskusesse trenni viis. „Tennis hakkas
mulle kohe meeldima – see on nii
põnev ala!“ avaldab poiss õhinal.
Ta märgib, et vähetähtis pole tema jaoks ka see, et tennis on väga
sotsiaalne ala ning ta on tänu oma
lemmikspordialale saanud juurde
palju sõpru nii Eestist kui ka mujalt.
Iseloomult jutukas, aktiivne
ning seltsiv Martin Valdo armastab ja ootab alati väga võistlusi,
kus saab end proovile panna. „Eriti meeldib mulle mängida uute
vastaste vastu, see on nii huvitav!
Ja muidugi on alati tore tunne, kui
mõni võit koju tuleb.“
Noormehe enda sõnul tal veel
mingeid erilisi saavutusi spordis
ette näidata pole, aga kui uurida,
mida ise tulevikus seoses tennisega
unistab, lisab tagasihoidlikult: „Mul
ei ole mingeid konkreetseid unistusi, aga eks tulevik näitab, mis juhtuma hakkab...“
Kuna tennis ja kool võtavad peaaegu kogu Martin Valdo aja, ei jää
muudeks hobideks eriti aegagi.
„Just nädala sees pole mul muudeks tegevusteks aega, aga samas
nädalavahetustel on veidi rohkem
mahti ning seda ka siis, kui on
võistlused. Vabal ajal meeldib mulle väga kinos käia, eriti komöödiaid
vaatamas,“ jutustab ta. „Muusikat
kuulan ka väga meelsasti – igasugust, mingit erilist lemmikžanrit ei
oskagi välja tuua.“
Kooliainetest meeldib aga Gustav
Adolfi Gümnaasiumi kaheksandas
klassis õppivale Martin Valdole üle
kõige mitte kehaline kasvatus, nagu
võiks arvata, vaid hoopis füüsika.
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Tekst: Gerli Ramler

Fotod: Viktor Burkivski

Martin Valdo Randpere
Sündinud: 25. oktoobril
1998 Rootsis
Klubi: Alo Ojassalu Tennisekool
Treener: Aivo Ojassalu
Kool: Gustav Adolfi Gümnaasium,
8. klass
Koht Eesti U14 edetabelis: 4.
Värskemad saavutused: Eesti
noorte meistrivõistlustel U14
poolfinalist ja segapaarismängu
finalist, rahvusvahelise turniiri
Babolat Cup U14 klassi võitja
paarismängus, aasta jooksul 5
esikohta Eesti U14 GP-turniiridel

Treener Aivo Ojassalu: mäng poisile meeldib,
nüüd on vaja tööd ka tegema hakata
Martin Valdo treener Aivo Ojassalu on poissi treeninud veidi üle aasta. Ta tõdeb, et
tennisemäng meeldib Martin Valdole väga – koguni nii väga, et trenni tehakse viis korda
nädalas 1,5 tundi korraga. „Mängimist ta tõesti naudib, aga nüüd tuleb õppida ka tööd
tegema,“ muigab treener ja lisab, et ta ei mäleta aastat, mil 14-aastaste vanusegrupis oleks
nii palju hästi mängivaid noormehi olnud ning nende vahel nii suur konkurents püsinud.
„Martin on tubli poiss, aga selgelt ei anna ta endast mänguväljakul kõike! Pigem hoiab
tagasi ega julge oma positiivseid külgi alati välja näidata,“ sõnab Aivo Ojassalu. „Aga väga
tugev oma vanuse kohta on ta mängu lugemises, see tuleb tal tõesti hästi välja.“
Treeneri sõnul on nii noore inimese kohta raske veel öelda, kes temast tulevikus tulla võiks,
kuid arvab, et lähema seitsme aasta jooksul on selge, kuhu Martin Valdo areneb. „Minu
osa on anda talle vahendid ja julgustada mängima üle kogu väljaku, aga see, et ta kõiki
vahendaid ja õpitud oskusi ka kasutaks, on noore inimese enda teha.“
Ta lisab, et iseloomult on Martin Valdo kange vaidleja, kellel on alati oma arvamus. „Aga
minu meelest on see positiivne iseloomujoon.“
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Euroopa
jalgpalliliigades
on kolmandik
mängudest
peetud
Euroopa suurimataes jalgpalli liigades on mängitud enam-vähem
kolmandik mängudest, seega esimesi väikseid kokkuvõtteid saaks
juba teha – kellel on läinud hästi, kellel halvasti, kes on üllatanud
meeldivalt ja kes ebameeldivalt.
Inglismaa Premier League‘is on mängitud 11 vooru ja tabeli esikolmik on ootuspärane. Manchesteri duo, kes suudab mängude
lõpud enda kasuks pöörata, ning ilusat ja resultatiivset mängu näitav Chelsea on nendel kohtadel, kus neid ka enne hooaega loodeti
näha. Need kolm suurt on ka näidanud, kui just mitte kõige kindlamat mängu, siis vähemalt oskust mänge enda kasuks kallutada.
Kui nad seda oskust suudavad ka edaspidi häst kasutada, siis nende kolme vahelt peab otsima ka selle aasta meistrit. Pettumust
valmistav hooaja algus on kindlasti Liverpoolil, kes suutnud esimese 11 mänguga saavutada vaid 2 võitu ja seda pettumust ei tee
ka kergemaks teadmine, et igipõline linnarivaal Everton on alustanud hooaega ülihästi. Kirjas vaid 1 kaotus ja juba 8 punkti enam,
kui Suuremal vennal. Arsenal, Tottenham ja Newcastle ei suuda
kuidagi leida staabiilset mängu ja tänu sellele on väga raske kaasa
rääkida kõrgete kohtade nimel. Tabeli tagaotsas peavad kiiremas
korras midagi oma tegemistes parandama QPR, Southampton ja
Reading, sest kolme peale saavutatud 1 võit liigas ei ole kindlasti see, mida need klubid ootasid. Mäng peab paranema ja punkte
peab hakkama tulema kolme kaupa, sest rongi tuled veel paistavad aga seda pole kauaks.
Bundesligas on Bayern München näitamas nii kõva minekut, et
see aasta rändab meistri trofee Dortmundist Münchenisse. Bayerni mäng tundub nii võimas, et selle kõrval jääb mulje, et teised satsid mängiksid kui kuskil teist liigat. Kui jätta Bayern München välja,
siis on tabel päris põnev.Teise ja kaheteistkümnenda meeskonna
vahe on 10 punkti. Nii et tegelikult pole ei Schalkel ega Dortmundil
põhjust muretsemiseks, kui vaid seda Bayern Münchenit poleks.
Muretsema peaksid oma mängu pärast Hamburg, Stuttgart, Werder ja eriti Wolfsburg. See on juba mitmes hooaeg järjest nendel
meeskondadel, kellelt oodatakse viibimist tabeli ülemises osas,
nemad aga võitlevad, et mitte langeda tabeli põhja. Augsburgil ja
Greuther Fürthil läheb selles seltskonnas püsimine väga raskeks.
Tundub, et pole lihtsalt võimu see hooaeg.
Kuid see on alles hooaja esimene kolmandik - palju võib muutuda
nii paremuse kui ka halvemuse poole.
Marko Kristali blogi leiad internetist http://blog.paf.com/kristallkuul

Jalkale lisab põnevust Paf
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Karola Suviste:
tennis pole mingi iluvõimlemine!

Teleprodutsent Raivo
Suviste nimi on
ilmselt vähem tuntud
kui tema firma BEC
toodetud ülimenukad
telesarjad „Õnne 13“,
„Kodu keset linna“,
„Kättemaksukontor“,
„Tantsud tähtedega“, „Kes
tahab saada miljonäriks“
jne. Kuid paljud ei tea, et
Suviste pere on tihedalt
seotud ka tennisega.
Tekst: Andrus Allika
Fotod: Viktor Burkivski, Scanpix

K

ui internetis otsida nime Suviste,
siis selgub, et Raivo on „vaid“
oma kuulsa muusikust poja Uku
isa. Aga see ei pruugi nii jääda, sest Karola Suviste võib venna ja isa tuntuselt
üle lüüa, sest ta käib tennisetrennis ja
tema eeskujuks on Serena Williams.
Raivo, kas mõtled, et sinu tütrest
võiks saada elukutseline tipptennisist?
„Olen üritanud enda jaoks selgeks
mõelda, et selles suhtes tuleb säilitada
kaine mõtlemine,“ ütleb isa Suviste.
„Ma ei taha midagi Karola eest ära
mõelda, mitte hakata teda sundima.
Oleme need jutud kodus ära rääkinud.“
Karola esimene treener Katrin Tammaru kinnitab Raivo juttu: „See pole nii,
et isa teda käekõrval vägisi trenni veab,
Karola ise väga tahab käia.“

Teha kõike hinge ja
armastusega
Karola Suviste õpib Tallinna Nõmme
Gümnaasiumi teises klassis, ta on alles
8-aastane. Oma sõnul läheb Karolal
koolis hästi. Isa täpsustab: “ Esimesel
veerandil olid kõik viied. Tunnistus on
isegi parem kui esimeses klassis, oleme
seda kodus arutanud – õppimine peab
olema korras.“
Isa sõnul on tema praegune ülesanne
võimaldada treeneritel tütrele anda võimalikult hea tennisemänguoskus 10-12
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eluaastaks. „Kui tal on tahtmist hakata
sportliku tennisega tegelema, siis otsustab ise. Praegu on selleks veel vara,“
ütleb Raivo. „Praegu räägime sellest,
et kui sa mingit asja teed, siis kuidas?“
„Hinge ja armastusega,“ õhkab Karola.
Tennisetrenni läks Karola isa käekõrval esimest korda viieaastaselt. Kuidas
sa, Karola, reketit jaksasid hoida? „On
olemas erinevad reketisuurused – kõige
väiksematel kõige kergemad,“ selgitab
Karola asjatundlikult.
„Lastel on ka erinevad pallid,“ aitab
isa. „Alguses isegi švammpall, siis punane pall ehk 25-protsendiline pall, siis
oranž 50-protsendiline pall, praegu
mängib Karola turniiridel rohelise täpiga 75% palliga.“
Võistlused aga on pea igal nädalavahetusel ja sellest sügisest on Karola
mänginud täisväljakul. Ta treenib kolm
päeva nädalas poolteist kuni kolm tundi korraga. Lisaks käivad Karola ja Raivo korra nädalas omal käel harjutamas
pluss nädalavahetuse võistlused. Kokku
tulebki viis tennisepäeva nädalas.
Kuidas, sa, Karola, jaksad? Mis sulle
tennise juures nii meeldib? „Et see on
sportlik ala, mitte mingi iluvõimlemine,“ tuleb kiire vastus. „Esimene oli mul
ujumistrenn, seal käisin kaks aastat.“
Raivo arvab: „See oli lasteaias, see
polnud ... Esimene trenn trenni mõttes
oli ikka tennis.“
Trennis harjutatakse Karola sõnul
kõige rohkem servi. „Serv on mängu
üks põhiosa, kui serv ei tule tugev, pole
mäng ka tugev,“ tuleb Karola suust nagu tenniseõpikust.
Kust selline tarkus pärit, kas treenerilt või kodust?
„Kodust!“

Võistelda on põnevam
Isa Raivo täpsustab: „Eks seda räägib
treener ka. Tänapäeva tennis ongi läinud selliseks, et kui serv on poolkõva,
siis annad vastasele väga palju ära. Serv
on löök, mida saad teha nii, et keegi ei

takista, kõik sõltub sinust. Seetõttu on
servi osatähtsus tänapäeva tennises tohutult tõusnud.“
Aga mis rohkem meeldib, kas trenn
või võistlus?. Karola silmad löövad särama ja vastus tuleb viivugi kahtlemata:
„Võistlus! See on lihtsalt põnevam.“
„Karolale tohutult meeldib võistelda.
Ta on võistlustel väga emotsionaalne,
kaotades valab pisaraid, võidu järel on

Tahtmine on kõige tähtsam!
Katrin Tammaru, Karola esimene treener: „Soovitasin Helen Holter-Mahlapuu
juurde lapsi, kellest paistis silma, et neil on rohkem tahtmist ja pealehakkamist trenni
teha ning võistlustel käia. Karolale väga meeldib võistelda ja üks võistlus on alati
mitme trenni eest. Muidugi luges ka vanemate huvi. Kohe oli näha, et isa tõi teda
trenni hea meelega, oli igati abiks, korraldaja, ka kohtunikuna, püüab ise õppida –
pere toetus loeb tohutult palju. Praegu ei oska öelda, milline mängija Karolast tuleb
või kas temast üldse mängija saab, aga mulle meeldib väga, et Karola ise väga
tahab trennis käia. See on kõige tähtsam!“
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eufoorias. Aga ta ei loobi reketit, väljakul on väga korrektne,“ naerab Raivo.
Tütre emotsionaalsusest saab isa hästi aru. „Ma olen selline hasartne inimene, et kui panna vaatama kasvõi porgandite tõkkejooksu, elan ka sellele kaasa.
Aga kui Karola võistleb...“ jätab Raivo
lause lõpetamata.
Tõeliseks tennisefänniks kasvas Raivo Suviste enda sõnul aegamööda.
„Björn Borgi, Vitas Gerulaitise, Jimmy
Connorsi, John McEnroe aegadest peale – mingist hetkest, kui Soome TV hakkas rohkem tennist näitama. Praegu on
mul iPadis ja igal pool, kus vähegi annab, loodud võimalus pääseda toimuvale ligi. Nüüd ma olen suureks fänniks
hakanud,“ tunnistab Raivo.
„Kadunud Urmas Otiga vaatasime
õhtuti tennist ja pärast arutasime. Tema
viimane sõnum mulle oli tennisest. Ei
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Uku Suviste: hakkan rohkem harjutama,
et mitte isa ja õe käest tappa saada
Tennis oli minu esimene trenn ja olin väga õnnelik. Aga lisaks koolile
ja trennile olid veel muusikakool, poistekoor... Mingil hetkel tundsin, et
sellest kõigest saab liiga palju. Tundsin, et pean tegema valikuid, millestki
loobuma ja muusika on mulle alati väga meeldinud...
Ma ei läinud kohe tennisetrennist kergejõustikku – oma paar aastat oli ikka
vahet. Mulle on alati meeldinud sprint, juba sellest ajast, kui sai seda koos
isaga vaadatud.
Tegelikult mulle meeldivad kõik reketialad – lauatennis, squash, sulgpall
– need on kuidagi kiired nagu sprint. Mingil hetkel avastan näiteks enda
jaoks squashi ja siis keskendun sellele. Aga eks ma selline rahutu hing
olen, siis tuleb näiteks sulgpall peale ja mängin seda.
Viimasel ajal olen tennist vähe mänginud – viimati suvel. Ei tea, kas selline
jutt tenniseajakirja sobibki. (Naerab).
Minul löövad silmad veel rohkem särama kui Karolal, kui saan õega tennist
mängida. Tean seda väga hästi, kuidas sära toob silma see, kui saad
oma poja, tütre, õe või isaga mängida. Ja seda enam paneb särama, kui
tunned, et saad mängida nagu võrdse partneriga.
Olen viimasel ajal saanud mängida Karola ja isaga palju vähem kui nemad
omavahel ja seepärast näen arengut nii-öelda kõrvalt võib-olla paremini kui
nad ise. Ja näen, et nii Karolal kui isal on väga kiire areng toimumas. Eks
pean ise hakkama rohkem tennist harjutama, sest muidu saan varsti isa ja
Karola käest tappa!

mäleta, mille üle vaidlesime, aga see oli
kellegi võiduga seotud. Igatahes ta saatis sõnumi kellegi tennisemängija nimega,“ meenutab Raivo Suviste.
Poisipõlves oli ta oma sõnul tennisest
väga kauge isik. „Olen Kehtnast pärit.
Mäletan, et mingi mulla peal tenniseväljak seal oli ja sovhoosi asjapulgad
vahel mängisid ka. Aga tennisereketit
mul polnud ning üldse ei teadnud ma
sellest alast siis midagi,“ räägib ta.
„Käisin hoopis kergejõustikutrennis
ja tehnikumi võimlas mängisime nädalavahetustel sõbrapoisiga üks ühe vastu
saja punktini korvpalli ja siis otsa sada
küsimust spordist. Usun, et tänu sellele
võin Tokio olümpiamängude kergejõustiku võitjad ja nende tulemused ka üles
lugeda,“ naerab Suviste isa.
Tennisistina nimetab Raivo end algajaks. „Praegune tase on tulnud koos tütrega,“ ütleb ta.“Karola eelmine treener
Katrin Tammaru on ka minu treener,
aasta otsa olen käinud temaga kord nädalas mängimas. Trenniks on seda palju
pidada, õpin teatud asju tegema õigesti.“
Poja Ukuga käis ka Raivo tennistrennis, Kadriorus. „Uku käis mõned aastad, siis läks kergejõustikutrenni. Käisin küll vaatamas, kuidas ta mängis, aga
ise eriti reketit kätte ei võtnud,“ räägib
isa. „Ma olin ka varem pisut reketit käes
hoidnud. Pärast kooli käisime Roman
Baskiniga natuke kõksimas. Kui kümmekond või rohkem aastat tagasi hakkasin Ukuga mängimas käima, siis iga
kord tõmbasin säärelihase ära. Vunk oli
veel kõva sees, aga lihas hakkas juba
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rabedaks minema. Nüüd on kehakaal
veidi suurem ja ilmselt ka särtsu pole
enam nii palju, et selle aasta jooksul ei
ole ma ennast ära rebestanud. Keha
nagu ei lase enam endale liiga teha.“

Vanameistrid teevad
kadedaks
Raivo tunnistab, et teda teeb kadedaks,
et õigel ajal tennisemängule pihta ei
saanud. „Nii tore on vaadata, kuidas siin
tennisehallis mängib Leev Kuum. Ta on
82 aastat vana ja mängib nagu kulda!
Või Aino Issak, kes tuli tänavu Eesti
meistriks vanuseklassis 70+, ta on 92
aastat vana. Mul on väga kahju, et ma
õiges vanuses ei õppinud ilusat lööki ja
pean nüüd oma kööbakat harjutama.“
Kuid lapsepõlves õppimata jäänud
tennise aabitsatõed pakuvad Raivo Suvistele täna uut rõõmu. „Mulle lihtsalt
meeldib tennist vaadata. Kui vanemaks
saan ja loodaks selline ametikoht nagu
tennisevaatleja, siis ma võiksin tundide
kaupa istuda ja lihtsalt tennist vaadata!“ rõõmustab Raivo. „See on pingelise
tööpäeva otsa väga hea lõdvestus. Ma
olen tööl rääkinud terve päeva, aga siin
ma lihtsalt olen vait ja vaatan. Lülitan
ennast muust välja, vaatan ja mõtlen
oma mõtteid, lihtsalt naudin.“
Raivo Suviste naudib Tere tennisekeskus avarust ja õhku, kui tahab, siis vaatab trenne, et oskaks ka ise Karolat õigesti õpetada, aga mõnikord lihtsalt
kuulab väljakutelt kostvaid lööke. „Müts
maha Sõõrumaa ees, tennisel on tohutult

Suvistete kolm matši
Raivo vs Uku

Raivo: „Viimasel ajal pole me Ukuga
punktide peale mänginud, aga
millegipärast arvan, et ta ikkagi murraks
mu ära. Ta küll kiidab, et olen tohutult
edusamme teinud, aga ta jookseb paljud
pallid ära, mida mina enam ei jõua.“
Uku: „Vastab tõele, et isa on tennises
kõvasti arenenud. See vana rasva
ülessoojendamine mõjub talle hästi.
Eriti ikka ei taha isa käest peksa saada.
Kuigi mul on hea meel, kui ta võidab,
sest siis ta saab ennast tunda sama
nooruslikuna kui mina.“

Karola vs Raivo

Karola: „Mõnikord võidab isa,
mõnikord mina ka.“
Raivo: „Karolaga mängime võrgu ees
vollet, et pall maha ei kukuks. Minu
piirid on veidi suuremad ja tõesti on
olnud juhtumeid, kus pidin tunnistama
kaotust.“

Uku vs Karola

Karola (särasilmil): „Saab vaheldust!“
Uku: „Minul löövad silmad veel rohkem
särama, kui saan Karolaga mängida.“
Raivo: „Minuga on Karolal tore
mängida, aga Ukuga väga tore. Isa
kidiseb oma juttudega, aga kui Uku
tuleb, siis on Karola valmis une pealt ka
mängima minema.“

vedanud, et ala etteotsa on sattunud inimene, kes ise armastab ja mängib tennist ning kellel on ka võimu tennist aidata. Tänu Sõõrumaale on tennis igal
juhul võitnud,“ ütleb Raivo Suviste.
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Mõtteid
paarismängust
ja õige paarilise
äratundmisest
Õige paariline on kogu tennise paarismängu edu alus - samamoodi nagu ka elus - kui
siin viga tehakse, on pikaks ajaks mängust isu täis.
Tekst: Tauri Sumberg

Foto: www.ramtennis.ee

E

namik suuri seltskondlike turniire on paarismänguturniirid. On
harrastajaid, kes selgelt ütlevad,
et eelistavad üksikmängu, paarismängus peab ju ka teise ees oma vigade
tõttu vastutama. Teine osa on kirglikud
paarismängijad.
Mõned mängivad aastaid koos sama
paarilisega, mis reeglina tähendab, et
nad on kas väga kannatlikud inimesed,
armastavad rutiini või leidnud selle ainsa, kellega on hea väljakul olla. Jutt käib
võistlustest, mitte pühapäevatennisest,
kuigi ka siin on oluline, et kõik ikka tahaks mängida, mitte ei tuleks pohmelli
välja jooksma.

Võidu valem:
1+1 = 2,2
Võistlus on midagi muud, kui lihtsalt sõpradega oma lõbuks toksi- Tauri Sumberg
da. Siin hakkab ka kogenud harrastajail närv mängima, rääkimata
neist, kes vähem on mänginud. Ärge
Need on ühed ja samad
uskuge neid, kes ütlevad, et neil ei teki
tüübid, kes läbi klaarimise
mingit närvi. Isegi profid tunnevad pin- ja vaikse moosimise tulevad endast nõrget. Põhjused on lihtsad – eesmärk on gematega rinda pistma, et tunda tohutut
võita. Kui eksite, siis kaotate ning see võidurõõmu.
kõik muudab asja keerulisemaks, lisaks
Paariliste võrdsus on oluline. Kui ühe
mängib rolli ka publik.
tase on tuntavalt parem, siis nõrgem
Kahjuks ei ole te ainuke, kes võidu mängija tunneb ennast platsil jobuna,
nimel kohale on tulnud. Võita saab siis, sest tugevam katab osaliselt ka teda.
kui teie ja paarilise kooslus on 1+1=2,2. Alguses toob see edu, kuid mida geim
See tähendab, et olete koos natuke pare- edasi, seda vähem saab nõrgem partner
mad, kui teie tase üksikmängus eeldaks. palli ja muutub järjest ebakindlamaks.
Loomulikult on vaja ka osata mängida Lõpuks laseb see õnnetu igaks juhuks
ja loota, et kes iganes reglemendi kokku läbi ka lihtsa palli, ise mõeldes, et millal
pani, tegi oma tööd korralikult. See tä- see õudus ja alandus lõpeb. Sest jobu on
hendab, et loomad mängivad loomade ta igal juhul - kui vahele läheb ja käteliigas ja linnud lindude liigas, mis sest, värina tõttu eksib või kui palli läbi laet on palju neid loomi, kes nui neljaks seb, sest üks inimene ei saa tervet välpeavad ikka lindude liigasse trügima. jakut kuidagi katta.
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Paarismängus on loomulik, et pärast edukat
punkti antakse käteplaks. Kuid õiged paarilised
toetavad teineteist ka pärast kaotatud punkti.

Kui olete hiilgav üksikmängija, ei tähenda see veel, et ilmtingimata hästi
paari mängite. Kui liiga üksikmängu
kaks esinumbrit moodustavad paari, et
ülejäänutel „nokad kinni lüüa“, siis pole see ette kindel, sest mõlemad on väljakul nii „kunnid“ (mõeldud pole siin
Gunnar Ervinit), et ei mahu ka paarismängu joontesse ära.

Kuidas tunda õiget
paarilist?
Kes on õige paariline ja kuidas teda ära
tunda? Reeglid on samad nagu päriselus
– inimesega peab olema koos hea olla.
Paarismängupartnerit tuleb hinnata
nagu sõpra, kellega saab luurele minna
ja ka vahele jääda. Paarilist valides pea-
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Hoidke mängus aega kokku!
Paarismängu juures on veel üks oluline asi, mis tuleks lahti seletada: hoidke aega kokku ja ärge sahmerdage pallidega! Minule
seda keegi ei õpetanud ja läks kaua aega, kui detaile kokku hakkasin panema. Lühidalt on soovitused:
• Seistes võrgus ärge lükake palle suvaliselt selja taha, see
häirib paarilist.
• Andke pallid paarilisele täpselt kätte, vajadusel visake.
• Kui serv on pikk, ärge pekske palli tagasi, siis kulub jälle aega.
• Hoidke pallid taskus: kui servija palub palli, siis andke.
• Kui on teie paari servigeim, siis võrgus olija hoolitseb
pallide eest, mis ei tähenda, et ta kahe servi vahel seda
kuskilt tooma läheb.
• Ning veel need asjad, mida iga treener peaks enne uuele
harrastajale õpetama – ärge, kurat, ronige väljakule, kui
seal punkti mängitakse!
Üldiselt on paarismäng emotsionaalne ja lõbus tegevus, nii et
kui te vähegi suudate minimaliseerida mänguelamuse rikkumise ohud, siis veedate kindlasti hästi aega. Sport ei pea olema
alati must-valge vaenlase materdamine, palju suurem rõõm on
põnevast mängust. Nagu targad ja kogenud mängijad ütlevad –
parem kaotada hea mänguga, kui võita kehvaga.

te käituma nagu hea personalijuht: uurige tausta ja jälgige kandidaati, kuidas
ta mängib üksikut ja mida räägivad
need, kes temaga paari mänginud.
Näited mõnedest lihtsatest tüüpidest,
keda tasuks karta või kui ise samasugune olete, siis võib teil koos mõnus olla:

Udupea – palju õnne, olete sattunud
kokku mängijaga, kes tegelikult tahaks olla kõrvalväljakul. Teda huvitab
kõik see, mis teises mängus toimub.
Kui te servite, peate ootama, kuni ta
on vaadanud kõrvalväljaku pallivahetuse lõpuni.

Kotkas – inimene, kellel on väljakujunenud soovnägemine, ta näeb ka poolemeetrist auti sees pallina. Kes tuleb
võrgu äärde ja teatab, et tegite eelmise
servi juures jalavea. Kellel on alati õigus, isegi siis, kui kolm ülejäänut on
teisel arvamusel, sest tema kindlalt nägi, kuna vaatas palli lõpuni.

Hüsteerik – inimene, kes lihtsalt röögib väljakul nii teie, kui ka enda kehva
soorituse peale. Kes viskab pärast topeltviga reketi pauguga fooni ja kes
pärast paarilise topeltviga talle pilgu
saadab ja sõrmega meelekohta toksib.
Kes teab mitmeid roppe sõnu ja hoolitseb, et kõrvalväljakul mängivad naised
ja lapsed need ka selgeks õpiks.

Treener – inimene, kes igal juhul õpetab, kuidas oleks pidanud seda lööki
tegema, kus oleks pidanud seisma, milline on õige tehnika. Kes nihutab su
millimeetri pealt paika, kus sa võrgus
seisma pead, raisates selleks mitu minutit ja tehes seejärel topeltvea.
Lugeja – inimene, kes ei suuda seisu
meeles pidada ja esitab mingi oma nägemuse asjast. Ta võtab teilt järjekindlalt punkte ära, ajades sassi nii punktid,
geimid, kui setid. Kattub inimtüübilt
Kotkaga, sest tal on alati õigus ja teised
kõik kaabakad.
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Puhtaid tüüpe pole olemas, kuid
mingil kujul avalduvad need tunnused igal mängijal, mõned lihtsalt
hoiavad seda kontrolli all. Nii et leidke see inimene, kes teile kõige rohkem sobib.
Üks mis kindel, ärge kunagi mängige viriseja või kritiseerijaga. Sellist viga saab teha ainult üks kord,
teist korda pole mõtet sellise paarilisega väljakule minna. Pole vahet,
kui hästi ta mängib, hea on mängida
inimesega, kelle on huumorimeelt ja
taktitunnet.

OPTIKASALONG
RAKVERE TALLINN JÕGEVA

www.maimai.ee
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Rafael
Nadal
murdis läbi meeletu trenni võitudeni
Kui ostate noorele tennisistile jõulukingiks Rafael Nadali elulooraamatu
„Rafa – minu lugu“, siis võite kindel olla, et tegemist on mitte ainult huvitava,
vaid ka kasuliku lugemismaterjaliga.

R

aamat tuntud sportlastest võib
olla erineval viisil kirjutatud, ka
tee tippu võib olla mitmesugune,
kuid igast loost võib leida ühe sarnase
tõe: ilma meeletu trenni ja vaimujõuta
kõrgeimasse tippu ei jõua.
Nadali kasvatas mängijaks tema onu
Toni, kellest on elulooraamatus palju
juttu. Võib-olla on see paljudele üllatav,
ent Toni oli tegelikult karm, kohati ebaõiglane treener, kuid ettevalmistusel oli
ka oma suur eesmärk, et Rafa õpiks juba lapsena kannatama, võitlema ja mitte saavutatuga rahulduma.
Raamatus on huvitav lõik, kus Toni
pärast õpilase võitu Hispaania U14
meistrivõistlustel loeb ette 25 eelmise
tšempioni nimed. Tuleb välja, et neist
vaid neli said hiljem tuntud, kuid mitte
väga kõvaks mängijaks. „Nagu näed,
pole sa veel midagi saavutanud!“ rõhutas Toni pidevalt.
Nadal kirjeldab nii Tonit kui ka ülejäänud pereliikmeid – isa-ema, tädisidonusid, vanaisa-vanaema, ristiisa ja
ristiema – kui ühtset seltskonda, kes
kõik üksteist toetasid. Mallorca saare
peres valitses arusaam, et kõige tähtsam pole saada heaks sportlaseks, vaid
heaks inimeseks.
Nadal kirjutab, et kui paljud lapsed
kasvasid tipptennisistiks olude kiuste,
siis temale oli eduks loodud kõik tingimused. Isa tegutses edukalt äris ja loovutas poole teenitud rahast onu Tonile,
et too saaks muud tööd mitte teha ja
pühenduda ainult Rafa treenimisele.
Tähtis lüli peres oli ka profijalgpallurist
onu Miguel Angel Nadal, Hispaania
koondislane, kes enne Rafat oli pere
tuntuim inimene. Tema eeskuju kaudu
sai väike Rafa näha, mida tähendab profispordi maailm.
Üks huvitava raamatut läbiv võrdlus
on Nadali erinevus tavaelus ja väljakul.
Võitleja, vastaseid lausa hirmutav tüüp
tenniseplatsil oli tegelikult väga tagasihoidlik, kohati isegi arg ja paljudes asjades kohmakas. Näiteks ei osanud Ra-
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Tekst ja repro: ajakiri Tennis
fa kuigi hästi autot juhtida,
tundis hirmu koerte, pimeduse ja äikese ees. Tegemist oli
justkui Supermaniga (väljakul!), kelle sees oli teine isik,
Clark Kent, uje ja saamatu,
kuid hoolitsev ja hell mees.
Raamatu põhitõdedest,
mis kasulik ka noortele
tennisistidele, veel nii palju, et Rafa rõhutab: kui
vaatad tennisistide treeningut, ei pruugi isegi aru
saada, kumb on maailma
kümnes ja kumb viiesajas mängija, aga väljakul
on esimene neist vankumatu võitleja ning lisaks oskab vastu võtta
õigeid otsuseid. Suure
mängu tulemust ei otsusta löögid, vaid pea.
Ning veel saab Rafa
iseloomustamiseks
tuua välja tema eeskuju ja eelkäija Carlos Moya arvamuse:
„Tema kogu maailma haarava tohutu
atraktiivsuse saladus peitub selle, et
teda võib näha sama
kirglikuna nagu seda oli McEnroe, kuid
tal on Borgile omane külmaverelise tapja enesekontroll. Tõsiasi, et kaks sellist
poolust saavad mahtuda ühe inimese
sisse, teebki Rafast Rafa.“
Elulooraamatu ülesehitus on omapärane. Kogu lugu saadab läbiva joonena
kirjeldus 2008. aasta Wimbledoni imelisest finaalist, kus Nadal alistas Roger
Federeri ning vahele on põimitud lood
lapse- ja noorpõlvest, profikarjääri esimestest sammudest ja suurtest võitudest. Tegemist on justkui Rafa sisemonoloogidega, kuid oma osa on juurde
kirjutanud ka ajakirjanik John Carlin.
Nii oli näiteks Roger Federeri mullu
detsembris ilmunud tõlkeraamat teist-

sugune – pigem asjalik ja ülevaateline,
kuid mitte niivõrd arutlev ja sisekaemuslik, sest Federer ise raamatu valmimisel ei osalenud.
Mis puudutab elulisi arusaamu, mõttelende ja tõeterasid, siis on tõlge ladus, kuid otseselt tennisega seotud
jutus esineb kohmakaid ja kohati ebatäpseid väljendeid. Toome näite: Davis
Cupi matši tõlkes on kirjutatud paarismängud, kuigi neid on seal vaid üks.
Ehk siis vale tõlge sõnale doubles, mis
inglise keeles teatavati mitmuses. Kuid
loomulikult on see ainult väike tõrvatilk meepotis.
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Nicolas
Almagro,
tundmatu
tipptennisist
Isegi tänapäeva meediast üleküllastunud
elukeskkonnas, paljude spordikanalite ja
interneti livestreami ajastul võib Nicolas
Almagrot tituleerida kõige vähem tuntud
meestennisistiks ATP edetabeli tipus.
Tekst: Kristjan Leppik
Fotod: Scanpix

Kuigi Nicolas
Almagrot tuntakse
vähem kui paljusid
teisi tippmängijaid,
peab temagi
autogrammiküttide
rivi ees tihti seisma.

V

äljakul kuumaverelise, kuid tavaelus tagasihoidliku iseloomuga
Almagro õnnetus, kui sellist sõna
võib üldse kasutada, on olla Hispaania
meestennisist ja liivaväljakute spetsialist oma kuulsa kaasmaalase ja liivaväljakute absoluutse valitseja Rafael Nadali ajastul.
Almagro pole isegi paremuselt teine
hispaanlasest meesmängija, see au kuulub David Ferrerile. Ajad on palju muu-
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tunud: kui Almagro 1985. aastal sündis,
polnud ATP edetabeli esikümnes ühtki
Hispaania meestennisisti ning esisajas
vaid neli. Täna on kümne hulgas kaks,
lisaks Almagro 11. kohal ning esisajas
koguni 12 hispaanlast. Pole siis midagi
imestada, et ajakirjandus on nad ristinud “Hispaania armaadaks“.
Jälgida Nicolas Almagrot mängimas
on nagu vaadata tormi veeklaasis - kui
ta lööb palli, ei saa päris kindel olla kas

ta lihtsalt ähib, oigab või hüüab needusi vastase poole. Tema mängustiili ei
saa pidada ilusaks tenniseks, ta eelistab toorest jõudu. Almagro lööb palli
nagu taoks haamriga vastu alasit, püüdes lüüa palli kildudeks. Tema tehnikat
on tihti kritiseeritud, Almagro serv pidavat meenutama vibulaskmist taevasse ja tagakäsi meenutab rohkem matadoori punase keebiga vehkimas, kui
tennisisti lööki. Aga Almagro on ise öel-
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Nicolas Almagro Londoni
olümpia tenniseturniiri
veerandfinaalis, kus
ta kaotas hilisemale
kullavõitjale Andy
Murrayle.

Nicolas Almagro
Sanchez
Sündinud: 21. augustil 1985
Pikkus ja kaal: 183 cm, 84 kilo
Treenerid: Samuel Lopez, Jose Perlas
Eeskuju tennises: Juan Carlos Ferrero
Parimad saavutused tennises:
ATP Touri 12 turniirivõitu
Koht maailma edetabelis
(5. novembri 2012 seisuga): 11.
Parim koht Suure Slämmi turniiril:
veerandfinaal (2008, 2010 ja 2012
French Open)
Karjääri auhinnaraha:
7 173 559 USA dollarit
Reket: Dunlop Biomimetic 500 Tour
Riietus ja jalanõud: Reebok
Lemmiklöök: eeskäsi
Hobid: jalgpall, hispaania muusika ja
komöödiaseriaalid.

David Ferrer (vasakul)
ja Nicolas Almagro
Davise karikavõistluste
ajal Hispaania
koondise dressis. Foto
põhjal jääb mulje nagu
poleks nad sõbrad.

nud, et esteetilise tennise jätab ta
prantslastele, tema eesmärk on võita.

Temperamentne talent
Kolmest vennast noorim Nicolas Almagro Sanchez sündis Murcia linnas.
Pürenee poolsaare kaguosas asetsev
Murcia ja seda ümbritsev samanimeline piirkond on rohkem tuntud ääretute
platoode, mägimändide ja härgade, kui
tennisistide poolest. Almagro hakkas
tennist mängima kaheksa-aastaselt, juba varajases eas oli tema anne märgatav. Ka esimesed võidud tulid küllalt
varakult, 14-aastaselt sai ta kirja esimese ATP punkti, kolm aastat hiljem võitis
ta kuus ITF Futures turniiri ning isegi
ühe Challenger-turniiri.
Väike Nico oli juba varakult temperamentne tegelane, kellele Hispaania
koolkonna kaitsest lähtuv mängustiil ei
sobinud. Võib ainult ette kujutada tema
treenerite peavalu, kui nad püüdsid panna Nicot koos teiste lastega rahulikult
palli lööma. Nii kujunes välja, et noorte
seas oli Almagro kuumavereline, tugeva
löögiga paha poiss, samas kui tema suurt
konkurenti Rafael Nadali peeti sihikindlaks, väikeseks härrasmeheks.
„Ma nägin Almagrot mängimas noorteturniiridel,“ meenutab Antonio Martinez, kauaaegne Juan Carlos Ferrero
treener. “Teda ei tuntud siis kui võitlejat, vaid pigem kui terminaatorit. Ta
tahtis võita võimalikult kiiresti, lausa
hävitada vastase. Mäletan, et kord ITF
noorteturniiri finaalis purustas ta vastase kiirelt 6:1, 6:0. See oli väga muljetavaldav esitus.“
Uhke või põlglik, enesekindel või upsakas, ükskõik mismoodi noort Almagrot ka ei iseloomustatud, ei julgenud
keegi seada kahtluse alla tema talenti
ja võimekust tulevikus meeste
hulgas läbi lüüa. “Tal oli juba
noores eas perspektiivikas,
Rafaelil olid temaga rasked
mängud,“ meenutab Rafael
Nadali treenerist onu Toni Nadal. “Lisaks suutis Almagro
lüüa palli juba väikese poisina
uskumatult tugevalt.“

Liivaväljakute
spetsialist
Profiks hakkas Almagro juba
18-aastaselt, tema esimesed hooajad elukutseliste seas möödusid
Futures ja Challengeri turniire
mängides, kusjuures vägagi edukalt.
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Almagro ja Roland Garrosi lilleseade

Siin ongi see
kuulus episood,
kui Nicolas
Almagro on
kukkumas
lillepottide peale.

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel juhtus Almagroga
naljakas intsident, millest ta pääses õnnelikult vaid tänu oma “suurele
tagumikule“. Neljanda ringi matšis Janko Tipsareviciga oli Almagro täie
hooga sööstmas pallile järele, kui ta äkitselt leidis ennast sisse mässituna
keset lilleseadet mis ääristab Suzanne Lengleni väljakut. Juhtunust
segaduses pealtvaatajad ei suutnud naeru tagasi hoida, kui vapustatud
Almagro püüdis end üles upitada hiigelsuurest ristkülikukujulisest
lillepotist ning jalule tagasi saada.
“Jah, kukkusin lillede sekka ning ei saa just öelda, et nautisin seda
hetke. Aga kuna mul on suur tagumik, siis pääsesin vigastusteta,“
kommenteeris kergelt punastav Almagro lähemat tutvust lilledega.
“Nagu te näete, saan ma praegu istuda, siis ei ole juhtunust suurt muret.“
See polnud muide esimene kord, kui Roland Garrosi lilleseaded
sattusid mängijate rünnaku alla. Ükskord varem tuuseldas maruvihane
Dinara Safina oma reketiga lilleseadet, mille tagajärjel oli peaaegu terve
väljakupool kaetud lillejäänustega.

ATP edetabeli esisajasse jõudis ta esimest korda 2004. aasta
septembris, esimese ATP turniiri võitis Almagro aprillis 2006
koduses Valencias. Sellest alates on Almagro võitnud igal
aastal vähemalt ühe ATP turniiri, kokku on tal kogunenud
12 turniirivõitu, lisaks jõudnud kuuel korral finaali.
Huvitav on see, et kõik 18 ATP turniiri finaali on Almagro mänginud liivaväljakul. Sellest järeldubki, et tema näol
on tegemist puhta liivaväljakute spetsialistiga, samas on
see ka tema suurim nõrkus, sest teistel väljakukatetel ei ole
tal korralikke tulemusi ette näidata.
Mais 2011 täitus viimaks Almagro ootus, lõpuks ometi
murdis ta ATP edetabeli kümne parema hulka, kuid 9. kohal sai ta olla vaid ühe nädala ning seda saavutust pole
korrata õnnestunud. Sellest hoolimata usub osa spetsialiste, et Almagro pole veel viimast sõna öelnud. “Paljud asjatundjad arvavad, et Almagro peaks olema maailma viie
parema seas,“ ütleb Antonio Martinez, “sest tal on kaks
olulist trumpi - serv, eriti teine serv, mis on väga hea ning
tema tagakäsi, mis on vapustav.“ Sellega nõustub ka Toni
Nadal: “Tema tagakäelöök on üks maailma paremaid.“
Et tulevikus maailma viie parema sekka jõuda, peab Almagro kõigepealt lõpetama kaks kurba kaotusteseeriat, nimelt on tema tulemused kuulsate kaasmaalaste vastu lihtsalt
masendavad: Almagro seis Nadaliga on 0:8 ja Ferreriga lausa uskumatu 0:12. “Suurim erinevus mineviku ja oleviku
vahel on see, et olen hakanud rohkem uskuma endasse ja
oma mängustiili,“ tunnistab Almagro ja loodab, et taasleitud
usk aitab tal tõusta tennisemaailma teravaimasse tippu.

raalia publik asus kindlalt Almagro poolele, kostitades kätlemisest keeldunud Berdychit vilekooriga.
Ärritunud Berdych ei hoidnud ennast tagasi ka matšijärgsel pressikonverentsil. “Igaüks, kes on kunagi tennist mänginud teab, et tenniseväljakul on piisavalt ruumi, et mitte
vastasmängijat palliga tabada,“ ütles Berdych. “Tennis ei
ole mäng, kus sinust kolme-nelja meetri kaugusel olev vastane püüab sulle palliga näkku lüüa. Mul oli lihtsalt õnne, et
ma vajusin tahapoole ja pall tabas näo asemel kätt.“
Almagro ei kahetsenud juhtunut: “Mängisin seda punkti
nii, et saaksin matši võita ja lahkuda väljakult püstipäi.“
Küsimusele, kas ta proovis tõesti Berdychile pihta lüüa, vastas Almagro: “Ma püüdsin võita punkti.“

Lisaks pakume:

• valgus- ja helitehnika renti
• ürituste korraldamist

Kokkupõrge Tomaš Berdychiga
Käesoleva aasta Australian Openi neljanda ringi matš Nicolas Almagro ja Tomaš Berdychi vahel ei jäänud tennisesõpradele meelde mitte Berdychi raske võidu poolest, vaid
inetu intsidendi tõttu. Kõik algas sellest, kui neljandas setis
tabas Almagro tugev löök võrku tunginud Berdychi kätt.
Almagro soovis kohe Berdychi ees vabandada ja väitis, et
tegemist oli õnnetu juhusega, kuid vihane Berdych eiras
tema püüdlusi. Tšehh oli nimelt täiesti kindel, et Almagro
proovis talle meelega palliga näkku lüüa.
Inetuks kiskus asi siis, kui Almagro pärast matši lõppu
tuli Berdychiga kätt suruma, kuid tšehh ei vaadanud tema
poolegi ning marssis väljakult minema, kuigi ta oli mängu
võitnud ja võinuks kas või sel põhjusel leebem olla. Aust-
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Angelique
Kerber

Foto: Reuters/Scanpix

Nicolas
Almagro

Foto: Reuters/Scanpix
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Angelique

Kerber
tõestas, kuidas eneseusk ja
raske töö ära tasuvad
Eelmisel suvel kaalus Angelique Kerber
tõsiselt 23-aastasena profikarjäärile
joone alla tõmmata, tänavuse hooaja
lõpetas aga Poola päritolu Saksamaa
tennisist maailma viienda naisena.
Tekst: Maarja Värv, Postimees
Fotod: Scanpix

E

nne mullust Wimbledoni oli Kerber 11 matšist kaotanud kaheksa
ning oluliselt paremini ei läinud
tal ka aasta kolmandal suure slämmi
turniiril, kus ta pidi avaringis tunnistama tol hetkel maailma edetabelis 254.
real ehk Kerberist 177 kohta madalamal
paiknenud brittide tulevikulootuse Laura Robsoni paremust.
Järgmisel päeval lendas Kerber koju
Saksamaale ja hakkas tõsiselt tuleviku
üle mõtisklema. „Päris ausalt, mõtlesin
pärast Wimbledoni, kas peaksin üldse
karjääri jätkama,“ tunnistas ta.

Vastupidavuse
arendamine päästis
karjääri
24-aastane Kerber kasvas üles läbi ja
lõhki tenniseperekonnas. Esmatutvust
tegi ta alaga tänu isa Slawekile juba
kolmeaastasena, vanavanematel on aga
Poolas Puszczykowos tema järgi nime
saanud tennisekeskus Centrum Tenisowe Angie, kus ta aeg-ajalt treenimas käis. Kerber tunnistas, et mullu
soovitasid pereliikmed ja sõbrad tal tennisest pausi teha, kuid ta mõistis, et
armastab seda sporti liiga palju ega
suuda sellest eemale jääda.
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Angelique Kerber
Lemmikud:

Raamat: Paulo Coelho „Alkeemik“
Reisisihtkoht: Austraalia
Hobi: tantsimine
Sportlased: Steffi Graf ja Magdalena
Neuner
Toit: Poola toidud

„Kaalusin lõpetamise plusse ja miinuseid, kuid südames olen alati tundnud, et tennis on mu elu,“ avaldas ta.
„Aga samas teadsin, et pean veel rohkem treenima.“
Kerberi mängus puudusid silmaga
nähtavad nõrkused, samas polnud tal
ka ühtegi erilist tugevust ning paljude
hinnangul puudus tal see seletamatu
miski, mis teinuks temast Top 50 väärilise mängija. Seetõttu võttis ta endale
mõtlemiseks umbes kümme päeva, mille käigus ei võtnud kordagi reketit kätte ega käinud isegi jooksmas. Selle asemel püüdis ta välja mõelda plaani, kuidas mustast august välja tulla. Ja Kerber mõistis, et on vaja kasvatada vastupidavust, kuna ta ei suutnud mängida,
veel vähem võita järjestikulisi kolmesetilisi mänge.

Juuli alguses käis ta veel Båstadis
mängimas, langes teises ringis välja
ning võttis siis turniiride osas aja maha
ja keskendus järgmisel neljal nädalal
vastupidavuse parandamisele.
„Sain aru, et mu elust on midagi puudu – tennis. Istusin kodus ja mõtlesin,
et pean midagi muutma, pean ennast
käsile võtma, sest see on tõenäoliselt
mu viimane võimalus,“ nentis vasakukäeline Kerber.
Pärast Wimbledoni avaringi kaotust
langes Kerber maailma edetabelis
esisajast välja, uuesti mängimist alustas ta augusti lõpus Dallases, olles 107.
positsioonil.
Kerberi õnn hakkaski pöörduma Dallases, kus ta tuli kvalifikatsioonist läbi
ja jõudis poolfinaali, kus kaotas kolmes
setis Aravane Rezaile.

Pääs US Openi
poolfinaali muutis kõik
Seda, mis järgnes, ei osanud ta aga
uneski näha – US Openile minnes unistas ta pelgalt ühest võidust, aga saavutas palju rohkem. „Sisendasin endale,
et pean esimeses ringis võitma ja siis
võin koju minna,“ meenutas Kerber.
„Dallases lihtsalt mängisin, ei mõelnud
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Kohtumine iidoliga
Angelique Kerber usub, et kui ta
poleks tennisist, oleks ta ilmselt
ujuja, sest lapsepõlves käis ta ka
ujumistrennis. Tennise valis ta aga
tänu oma suurele iidolile, karjääri
jooksul 22 suure slämmi turniiri
võitnud Steffi Grafile.
Graf on ühtlasi viimane Saksamaa
naistennisist, kes mänginud suure
slämmi turniiri finaalis, viimati 1999.
aastal Wimbledonis. „Ma siiralt loodan,
et jõuan kunagi ka ise nii kaugele,“
avaldas Kerber.
Tänavuse Wimbledoni ajal sai Kerber
suure üllatuse osaliseks. Ta oli just
mängijate restoranis saanud kätte
oma prae – kana riisiga – ning portsu
maasikaid, istunud laulda, kui korraga
teatati valjuhääldist, et ta peab kiiresti
riietusruumide juurde minema. Kerber
kuuletus, jättis oma lõunasöögi
lauale ning kiirustas klubimajja. Viis
minutit pärast teda jõudis sinna Graf.
„See oli täiesti uskumatu, mul tuli
kananahk ihule,“ tunnistas Kerber.
Tuli välja, et Graf, kes üldjuhul
väga tihti suure slämmi turniire
ei külasta, oli Wimbledonis tema
mänge vaadanud ning soovis temaga
vestelda. „Rääkisime umbes 15 minutit,
aga mul oli tunne, nagu oleksin teda
juba kümme aastat tundnud,“ muigas
Kerber, kes lapsena teleka ees Grafi
mängudele kaasa elas. „Kui see
kohtumine kolme sõnaga kokku võtta,
siis see oli imeline, ootamatu ja põnev!“
Kerber oli Grafiga kohtumisest
nii elevil, et unustas sootuks oma
lõunasöögi. „Pole hullu, see oli
tähtsam kui maasikad,“ naeris ta.
Kerber tõdes, et kui tal tekiks võimalus,
sooviks ta Grafiga veel kohtuda ja
temaga kauem aega veeta. Lisaks
unistab ta kohtumisest kevadel karjääri
lõpetanud laskesuusataja Magdalena
Neuneriga, 12-kordse maailmameistri
ja kahekordse olümpiavõitjaga. „Need
kaks Saksamaa sportlast on suured
eeskujud, tõelised legendid,“ tunnistas
Kerber.

midagi, nautisin enda mänge. Ja see
andis mulle US Openiks palju juurde.“
Ta võitiski US Openil esimeses ringis,
seejärel lülitas teises ringis konkurentsist tol hetkel edetabelis 13. kohal paiknenud Agnieszka Radwanska ning sai
veerandfinaalis jagu 25. reketist Flavia
Pennettast, kuid poolfinaalis pidi ta tunnistama hilisema võitja, maailma kümnenda naise Samantha Stosuri paremust.
„US Open muutis minu jaoks kõik. Mul
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Angelique
Kerberi
tenniseteel
on olnud ka
raskeid ja kurbi
päevi.

polnud mitte midagi kaotada,“ meenutas Kerber. „Aga kui esimese võidu kätte sain ning alistasin ka
Radwanska ja Pennetta, hakkasin endasse uskuma. Olin mitte keegi, kes
tuli ei kusagilt. Siis hakkasin aru saama,
et ma ei taha teha muud, kui ainult tennist mängida. Teadsin, et mul tuleb teha
drastilisi muutusi, hakkasin veelgi rohkem treenima ja ladusin 2012. aastaks
tugeva põhja alla. Praegu olen üliõnnelik, et sellised otsused vastu võtsin.“
„Mu elus on nii palju muutunud ja
kohati tundub see kõik ebareaalne, et

US Open oli
turniir, mis
tähendas
Angelique
Kerberi karjääris
pöördepunkti.

ühe inimese õnn võib nii lühikese aja jooksul niivõrd
pöörduda,“ lisas ta. „Aga
minu arvates on see lihtsalt
hea näide sellest, kuidas
eneseusk ja raske töö lõpuks ära võivad tasuda.
Pärast Pariisi turniiri võitu mõistsin, et ma lõpuks
ometi usun endasse ja
usaldan enda võimeid.“
Kui eelmisel aastal oli
Kerberi võitude-kaotuste suhe 27-23, siis tänavu
jõudis ta 60 võiduni (lisaks 22 kaotust), ta võidutses turniiridel Pariisis (karjääri esimene
WTA turniiri esikoht)
ja Kopenhaagenis,
jõudis Prantsusmaa
lahtistel veerand- ja Wimbledonis poolfinaali ning lunastas pääsme WTA finaalturniirile. Viimane Saksamaa naistennisist, kes aastalõputurniiril mängis,
oli Anke Huber 2001. aastal.
„See on täiesti ebareaalne, kui palju
ta on arenenud,“ imestas endine tennisist, USA Fed Cupi naiskonna kapten
ja ESPNi tennisekommentaator Mary
Joe Fernandez. „Tema mängus pole
ühtegi auku, ta on suurepärane võitleja. Olen näinud, kuidas ta on end raskest seisust välja kaevanud ja mängu
võitnud.“ Kerberi sõnul on kogu edu
taga eelmise aasta detsembris veede-
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CV
Sündinud: 18. jaanuar 1988
Alustas profikarjääri: 2003
Turniirivõite: 2 WTA, 11 ITF-i turniiri
Suure slämmi turniirid:
Australian Open: 3. ring (2010, 2012)
French Open: veerandfinaal (2012)
Wimbledon: poolfinaal (2012)
US Open: poolfinaal (2011)
Lisaks võitnud paarismängus kolm ITFi
turniiri, tänavusel Londoni olümpial
jõudis veerandfinaali.

tud tunnid. „Et olla tennises tipus, peab
olema füüsiliselt väga heas vormis,“
lausus ta. „Seetõttu olen keskendunud
oma vormi pidevale parandamisele.
Tegelesin sellega hooajavälisel ajal ja
jätkasin hooaja vältel. See on vajalik,
et pidada vastu raskele koormusele,
mängida nädalast nädalasse, lisaks tagab hea vorm ka hea tervise.“
Edule on kaasa aidanud ka see, et
treener Torben Beltz on temaga igal
turniiril kaasas käinud. Eelmisel hooajal reisis ta turniiridele kord treeneri,
kord emaga.
Samas tunnistas Kerber, et ei suuda
vahel ise ka uskuda, millega ta hakkama
on saanud. „On olnud päevi, mil ärkan
üles ja mõtlen, kas see on tõesti tõsi,“
muheles ta. „Aasta tagasi olin kuskil
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esisaja piiril ja nüüd esikümnes. See, et
tagasin koha aastalõputurniiril, tundus
nagu autasu raske töö eest.“

Kaalus Poola
kodakondsuse võtmist
Kerberi tänavusest 60 võidust üheksa
on tulnud esikümne mängijate üle, näiteks augustis alistas ta Cincinnatis settigi kaotamata Serena Williamsi, see oli
karjääri jooksul 15 suure slämmi turniiri võitnud ameeriklannale alles hooaja neljas kaotus. Ta on alistanud Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Maria
Šarapova, lisaks sai Kerber kolmel suurel turniiril – Madridis, olümpial ja US
Openil – jagu endisest maailma esireketist Venus Williamsist.

Kerber ise murdis esikümnesse maikuus, olles alles seitsmes Saksamaa
naistennisist, kes sellega hakkama saanud. Enne teda jõudsid edetabelis nii
kõrgele Sylvia Hanika, Bettina Bunge,
Claudia Kohde-Kilsch, Steffi Graf, Anke Huber ja Andrea Petkovic.
Enne imelist tõusu oli Kerber ka varem korra rahvusvahelise meedia tähelepanu köitnud – 2008. aastal avaldas ta
intervjuus Poola ajalehele, et tunneb
end rohkem poolatari kui sakslannana
ning kaalub kodakondsuse vahetamist.
„Minu elus ei muudaks see suurt midagi, aga vähemalt oleks mu süda rahul,“ rääkis Kerber intervjuus Gazeta
Wyborczale. „Ma pole veel lõplikku otsust vastu võtnud, aga ma ise tean, et
olen pigem poolatar.“ Kerberi väljaütlemine tekitas Saksamaal korraliku pahameeletormi, lõpuks otsustas ta siiski
Saksamaa kodakondsuse alles jätta.
Tenniseringkondades on tal tänu päritolule sõpru nii sakslannade kui poolataride seas. „Saan väga hästi läbi nii
Poola kui Saksa tüdrukutega. Väga tore
on mõnikord minna välja Poola tüdrukutega ja teine kord sakslannadega, sest
nad on nii erinevad inimesed,“ selgitas
Kerber, kes räägib puhtalt nii poola kui
saksa, lisaks inglise keelt.
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Novak Djokovici
triumfihetk.

Novak Djokovic
jäi ATP finaalturniiril võitmatuks

ATP finaalturniir peeti tänavu 43. korda, võistlust on peetud erineva nime all
14 erinevas linnas alates Tokyost, kõige kauem New Yorgis ja enne kolimist
Londonisse veel Šanghais. Peaaegu kõik tennise läbi aegade suurimad
staarid on võitnud selle hinnatud tiitli.

T

Tekst: Kristjan Leppik

änavune ATP finaalturniir kujunes serblase Novak Djokovici
triumfiks, ta võitis kõik viis matši,
alistades teiste seas peamised rivaalid,
nii tiitlikaitsja Roger Federeri kui ka
kodupubliku suure lemmiku Andy Murray. Lisaks võitja kuulsusele teenis Djokovic astronoomilised 1 760 000 dollarit.
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Finaalis alistas kuuendat korda finaalturniiril mänginud Djokovic 2 tundi ja 15 minutit kestnud võitluse järel
Federeri 7:6, 7:5. See oli ATP finaalturniiride ajaloos alles neljas kord, kui
kaks kõrgeima asetusega mängijat finaalis kohtusid. Djokovicile oli see teine finaalturniiri võit, esimest korda sai

ta sellega hakkama 2008. aastal Šanghais. Djokovic lõpetas hooaja 75 võidu
ja vaid 12 kaotusega, Top10 mängijatega jäi tema saldo 24-10.
“Mängisin terve turniiri jooksul suurepärast tennist,“ ütles Djokovic pärast
võitu. “Suur rõõm on lõpetada see minu
jaoks fantastiline hooaeg ATP finaaltur-
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Barclays ATP Word Tour finaalturniiri tulemused:
Finaal: Novak Djokovic (Serbia, 1) – Roger Federer (Šveits, 2) 7:6, 7:5.
Poolfinaalid: Djokovic – Juan Martin Del Potro (Argentiina, 6) 4:6, 6:3, 6:2,
Federer – Andy Murray (Suurbritannia, 3) 7:6, 6:2.
A alagrupp: Djokovic – Jo-Wilfried Tsonga (Prantsusmaa, 7) 7:6, 6:3,
Murray – Tomaš Berdych (Tšehhi, 5) 3:6, 6:3, 6:4,
Berdych – Tsonga 7:5, 3:6, 6:1, Djokovic – Murray 4:6, 6:3, 7:5,
Murray – Tsonga 6:2, 7:6, Djokovic – Berdych 6:2, 7:6.
B alagrupp: Federer – Janko Tipsarevic (Serbia, 8) 6:3, 6:1,
David Ferrer (Hispaania, 4) – Del Potro 6:3, 3:6, 6:4, Federer – Ferrer 6:4, 7:6,
Del Potro - Tipsarevic 6:0, 6:4, Del Potro – Federer 7:6, 4:6, 6:3,
Ferrer – Tipsarevic 4:6, 6:3, 6:1.

vigastusi ja hooaja edenedes parandada
mängu kvaliteeti, see kõik annab mulle
enesekindlust tulevaks hooajaks.“
Pettumuse valmistas viiendat korda
finaalturniiril osalenud Andy Murray.
US Openi võidu ja olümpiakullaga kodupubliku ootused kõrgeks ajanud šotlane ei suutnud Londonis oma parimat
mängu näidata. Poolfinaalipääsuga täitis Murray vaid miinimumeesmärgi,
seal Federerilt saadud kindel kaotus
valmistas aga fännidele tuska.
“Tahtnuksin lõpetada aasta võiduga,
kuid minu jaoks oli lõppev hooaeg senise karjääri parim. Pole mõtet vaadata aastale tagasi negatiivselt, kui saavutasin fantastilisi tulemusi,“ võttis
Murray kokku.
Turniiriga võib rahul olla kolmandat
korda finaalturniiril mänginud Juan
Martin Del Potro, kes vaid tänu paremale settide suhtele poolfinaali pääses
ning võttis turniirist maksimumi. Pool-

niiri võiduga. Ma ei olnud enne Londonis finaali jõudnud, seetõttu olin rohkem motiveeritum kui kunagi varem.
Kõikide matšide võitmine tegi esikohast veelgi erilisema.“ Ka 11. korda
finaalturniiril mänginud Roger Federer,
kes püüdis kolmandat järjestikust turniirivõitu (viimati sai sellega hakkama
Ivan Lendl aastatel 1985-1987), võib
lõppeva aastaga rahul olla. Federer võitis tänavu oma seitsmenda Wimbledoni
tiitli, lisaks kolm ATP Mastersi turniiri,
aasta saldo oli 71 võitu ja 12 kaotust ehk
vaid napilt Djokovicist kehvem.
„Ei ole just hea tunne kaotada, kuid
samas on mõnus mängida sellises matšis nagu täna,“ ütles Federer pärast
kõrgetasemelist finaali. „Ma arvan, et
on olnud eriline hooaeg. Neli erinevat
Grand Slami turniirivõitjat, lisaks olümpia. Olen väga rahul, et suutsin vältida
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finaalis suutis ta Djokovici vastu esimese seti võita, kuid kahes järgnevas oli
serblase ülekaal selge.
Kõige kurvemalt käis finaalturniiril
neljandat korda mänginud David Ferreri käsi, keda isegi kaks võitu alagrupis edasi ei aidanud. Kuigi ta alistas
Del Potro omavahelises mängus, oli
settide suhe hispaanlasel 4:4 argentiinlase 5:3 vastu.
Ülejäänud kolmele osalejale jäi statisti
roll, ehkki Tšehhi esinumber Tomaš Berdychi siiski ühe mängu võitis. Võib-olla
olid tema mõtted juba Davis Cupi finaali
juures, mille Tšehhi koondis ka võitis.
Lõpetuseks tõestus, et ATP World
Touri finaal on ääretult populaarne tennisesõprade seas. Selle aasta turniiri
jälgis televisiooni vahendusel rekordilised 100,7 miljonit vaatajat, kohapeal
Londonis O2 Arenal vaatas 8 päeva
jooksul mänge samuti rekordilised 263
229 pealtvaatajat.

Roger Federeril ei
tasuks olla nii nukker
kui sellel fotol - temagi
saavutas tänavu palju.
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Serena Williams,
kes siis muu!
Naistennisistide WTA finaalturniir või teise nimega Masters oli tänavu
selle poolest üllatav, et üllatusi polnudki.
Tekst: Ants Põldoja

P

oolfinaali jõudsid Istanbulis neli
hooaja maailma parimat. Aga
mõneti just see oligi üllatav. Ajalugu näitab, et viimati pääses maailma
esinelik WTA finaalturniiril nelja parema hulka 23 aastat (!) tagasi.
Tõsi, ka 2003. aastal pääsesid alagrupist edasi neli kõrgema asetusega mängijat, kuid tookord puudusid maailma
kolmas ja neljas vigastuse tõttu. Kõigil
ülejäänud viimase 23 aasta Masters’itel
oli vähemalt üks mängija poolfinaali
pääsenud vastupidiselt edetabelile.
Lõppjärjestus Istanbulis ei läinud päris edetabeli kohaselt, sest võitis Serena
Williams, maailma kolmas. Ent kes
saaks väita, et tema polnud turniiri suursoosik! Alates juuni lõpust on Williams
kaotanud vaid ühe mängu: Cincinnati
veerandfinaalis Angelique Kerberile.
Et Williams pole siiski esireket, on
tingitud tema vähesest turniiride arvust. Ilmselt piisanuks talle esikohale
tõusuks vaid sellest, kui ta teinuks sügisel kaasa Tokyo ja Pekingi suurturniiridel. Ent niigi palju võite saavutanud
Williamsile pole see enam tähtis.
Finaalis alistas Williams kindlalt
maailma teise reketi Maria Šarapova
6:4, 6:3. See polnud nii ülekaalukas võit
nagu sama vastase üle Londoni olümpiafinaalis (6:0, 6:1), kuid veenev, sest
Šarapoval polnud ühtki murdepalli.
„Muidu oleks see mu parim hooaeg,
kuid aasta esimesel poolel sain aeglaselt
käima. Nii kuulub esikoht 2002. aastale,“ pidas Williams hooaega, kui ta võitis kolm slämmiturniiri (tänavu kaks +
olümpia), siiski edukamaks.
„Ma ei saanud tema pallinguga hakkama,“ tunnistas Šarapova. „Võib-olla
ei tõrjunud ma finaalis kõige paremini,
ent ta servis alati hästi, kui tekkis vähegi kriitiline seis, näiteks 30:30. Seepärast ma murdepalli ei saanudki.“
Šarapova võis turniiriga siiski rahule
jääda, sest alistas poolfinaalis 6:4, 6:2
maailma esireketi Viktoria Azarenka,
kellele ta sel hooajal varem oli hard-
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courtil kõik neli kohtumist kaotanud.
Kui varem oli Azarenka Šarapovat võitnud eelkõige parema liikumise ja kaitse
arvelt, siis seekord jooksis ka venelanna
rasked pallid välja.
Kõik esineliku mängijad ei saanud
siiski alagrupist kergelt edasi. Eelkõige
oli hädas Azarenka, kelle vastu Kerberil oli seisul 7:6, 5:4 koguni kaks matšpalli. Kui aga mullu andis Azarenka
neis seisudes pahatihti alla, siis sel hooajal on ta vaimselt kõva sammu edasi
teinud. Suure hädaga kindlustas pääsu
poolfinaali ka maailma neljas Agnieszka Radwanska, kel Sara Errani võitmiseks kulus kolm ja pool tundi.
Kõige õnnetumalt läks aga tiitlikaitsja Petra Kvitoval, kes pärast avavooru
kaotust Radwanskale pidi haigestumise
tõttu loobuma.

WTA finaalturniiri
tulemused
Finaal: Serena Williams
(USA, 3) – Maria Šarapova
(Venemaa, 2) 6:4, 6:3.
Poolfinaalid: Williams –
Agnieszka Radwanska
(Poola, 4) 6:2, 6:1,
Šarapova – Viktoria Azarenka
(Valgevene, 1) 6:4, 6:2.
Punane alagrupp:
Williams – Angelique Kerber
(Saksamaa, 5) 6:4, 6:1,
Azarenka – Kerber 6:7, 7:6, 6:4,
Williams – Na Li (Hiina, 8) 7:6, 6:3,
Williams – Azarenka 6:4, 6:4,
Na Li – Kerber 6:4, 6:3,
Azarenka – Na Li 7:6, 6:3.
Valge alagrupp: Šarapova – Sara
Errani (Itaalia, 7) 6:3, 6:2,
Radwanska – Petra Kvitova
(Tšehhi, 6) 6:3, 6:2,
Šarapova – Radwanska
5:7, 7:5 7:5,
Errani – Samantha Stosur
(Austraalia, 9, asendas loobunud
Kvitovat) 6:3, 2:6, 6:0,
Šarapova – Stosur 6:3, 6:0,
Radwanska – Errani 6:7, 7:5, 6:4.

Serena Williams pole küll maailma
esireket, kuid ometi 2012. aasta
valitsejanna.
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GITUS!
Kampaania kestab kuni 31. detsember 2012
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Igal tenniseaastal
omad tõusjad ja
langejad
Lugeja ju mäletab, kuidas Toots katsus Kiire pere ristsetel kätte saada kallimat
veinipudelit, mille vana Kiir oli paigutanud kõige ülemisele riiulile. Teised, millel hinda
vähem, paiknesid riiul-riiulilt allpool. Tennises käib asi samamoodi.
Autor: Jaan Jürine

A

TP ja WTA profiturniirid on jagatud kategooriatesse, igaüks pääseb mängima just selle taseme
riiulile, kuhu reitingupunktid lubavad.
Demokraatiat ei mingisugust. ATP Challenger-turniiride mees ei saa proovida
oma oskusi maailma tippmängijate omaga. Nad peavad leppima Lati Patsiga.
Mitu korda on ATP esisaja mees Jürgen Zopp mänginud suurde nelikusse
kuuluvate Novak Djokovici, Roger Federeri, Rafael Nadali või Andy Murrayga? Ei ühtki. Kuid Zoppi taseme tõusust
annab märku tõik, et kahe mehega esikümnest on ta juba mänginud. Naismängijate eliidi hulgas oleval Kaia Kanepil seda muret pole – tema tase on
juba niisugune, et ta mängukaaslasteks
ongi kõik paremad.
Kanepi on võrrelnud oma karjääri
ameerika raudteega: ikka üles ja alla!
Ent Kaia pole erand. Ka kõige silmapaistvamatel meistritel tuleb karjääri
vältel ette tõuse ja mõõnu.
Kes on lõppeva aasta suurimad tõusjad ja langejad, võitjad ja kaotajad? Sellest allpool.

Serena aasta
Ladies first. Parimate, edukamate, populaarsemate jne valikul tekib ikka subjektiivne moment. Mitmel – nii mängulisel kui inimlikul - põhjusel ei ole ma
Serena Williamsi imetleja, ometi paneks just tema tänavuses naiste tennises
etteotsa. Keegi võib põlastada: Serena
tõsusis ju WTA edetabelis 12. kohalt
kolmandaks. Mis tõus see on?
Aga! Noorem Williamside tütardest
võitis tänavu lisaks Wimbledonile, olümpiale ja US Openile veel neli turniiri,
olles aasta edukaim. Williamsi võitude
kaotuste suhe oli aasta vältel 58-4, esi-
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reketil Viktoria Azarenkal näiteks 69-10,
number teisel Maria Šarapoval 60-11.
Serenal on nüüd 15 slämmiturniiri võitu.
Aasta lõppes enne ära, kui Williams jõudis edetabeli liidriks tõusta.
Serena pidi suutma sisemuses mingi
suure tõkke ületada, kui ta nõnda edukaks osutus! Mängida 31-aastaselt oma
parimate päevade tennist, saada tagasi
nooruspäevade ind, see väärib imetlust.
Serena kerkis naiste tennise etteotsa
esmakordselt aastal 2002. Tal on olnud
vigastusi ja motivatsioonipuudust, kuid
ta töötas end tagasi tippu. Ilus...
Naiste tennise formaalsed liidrid
Azarenka ja Šarapova kinnitasid oma
tipptaset, tõusmata ega langemata kusagile. Azarenka tõusis WTA esireketiks
jaanuaris ning lõpetab aasta esimesena
esmakordselt.
Ilusa tõusu tegi aasta jooksul Radwanska õdedest noorem Urszula, kes
kerkis 109. kohalt 31-ks. Veel imponeerivam oli itaallanna Sara Errani tõus:
45. kohalt kuuendaks. Tagasihoidlike
kehaliste eelduste (164 cm, 60 kg) kiuste mängis Errani end maailma naiste
tennise tippu, jõudes French Openi finaali. Vähe sellest, koos Roberta Vinciga on Errani maailma parim paar, kes
võitis tänavu seitse turniiri paarismängus. Nutikas mäng, kiirus ja täpsus on
Errani firmamärgid. Sosistatakse küll,
et Errani olla vahepeal suhelnud hispaanlasest dopingutohtri Luis Garcia
del Moraliga ja tema tõus edetabelis
olla mõjustatud arstimitest. Esialgu ainult sosistatakse...
Veelgi uhkema tõusu tegi läbi USA
kodakondsusega Varvara Lepchenko,
kes on aastalõpu edetabelis kaks pügalat
Kaia Kanepist tagapool, 21. kohal. Eraldi tahaks esile tõsta kaht Briti tüdrukut,
20-aastast Heather Watsonit ja ainult

18-aastast Laura Robsonit. Watsonist sai
uus Ühendkuningriikide esireket, kes
kerkis maailma edetabelis 92. kohalt 49ks. Robson paikneb nüüd vaid neli kohta tagapool, tõustes ligi 80 kohta. Watson
võitis ühe WTA turniiri, Robson jõudis
US Openil 16 parema sekka, lüües järjest Kim Clijstersit ja Na Li´d!
Mõlemale ennustatakse ilusat tulevikku. Oleks ka juba aeg, paar-kolmkümmend aastat pole Suurbritannia andnud
silmapaistvaid andeid. Tänavu tegid
nad end nähtavaks – kaks tüdrukut ja
ennekõike muidugi Andy Murray.
Tõusjate kõrval leidub mõistagi ka
langejaid. Kui edetabeli ülemisel real
asus Caroline Wozniacki, parastati: kuidas saab naiste liider olla nii igav mängija, kes pole midagi saavutanud? Tänavu loovutas Poola sünnipäraga taanlanna oma liidrikoha ja kukkus esikümne lõppu. Kahju: Wozniacki on elava
loomuga vigurivänt, kes tõi rutiinsesse
neidude tenniseellu värskust.
Vilets aasta oli veel mitmel aasta-paari tagusel esikümnemängijal, eriti venelannadel. Anna Tšakvetadze asub nüüd
kolmandas sajas, Svetlana Kuznetsova
ja Vera Zvonarjova esisaja lõpus.

Igaühele oma
slämmiturniir
Meeste slämmiturniirid jagunesid suure neliku vahel ühtlaselt. Djokovic võitis
Austraalias, Nadal French Openil, Federer Wimbledonis ja Murray US Openi.
Aasta varem oli serblane võidutsenud
kolmel suurturniiril, tänavune aasta lisas kolmele suurmängijale neljanda,
Andy Murray. Lähebki huvitavaks!
Federeri ja Murray edu on südantsoojendav. Loomulikult, kumbki ei teinud läbi peadpööritavat tõusu, küll aga
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meistriklass
kuldasid end üle. 31-aastast Federeri
kiputi juba maha kandma... Aga tema?
Võitis tänavu kuus ATP turniiri. Rohkem suutis ta viimati 2007. aastal.
Nende võitude seas oli kauneim pärl
Wimbledon, kus šveitslane sai seitsmenda karika. Ühtekokku on Federeril nüüd 17 slämmiturniiri võitu. Ta
on juhtinud maailma edetabelit 302
nädalat, edestades Pete Samprast
(286), Ivan Lendlit (270) ja Jimmy
Connorsit (268).
Murray kerkis Ühendkuningriikides
tänavu „kellestki šotlasest“ messiase
seisusse. Ta võitis esmalt olümpiaturniiri Londonis ja seejärel ka US Openi!
Juba 1936. aastast ja Fred Perryst polnud ükski britt võitnud slämmiturniiri.
Murray ise oli jõudnud mitu korda finaali, kuid mitte kordagi võidule.
Asjatundjad arutavad, kas polnud
suuredu taga Ivan Lendli palkamine
täisajaga treeneriks? Lendl oli omal
ajal tuntud enesepiitsutajana, andis ta
nüüd vett ja vilet ka Murrayle?
Ka lihtsurelike seas oli tõusjaid.
Montenegros sündinud ja koos vanematega kolmeselt Kanadasse siirdunud 20-aastane Milos Raonic mängis
end aastaga 31. kohalt 13-ks. Kuid
Raonic nimetati aasta uustulnukaks
juba mullu...
Tagantpoolt tulijaist tegi aga kahtlemata suurima hüppe poolakas Jerzy
Janowicz. Alustanud aastat 221. kohalt, on ta nüüd 26. Zopp kaotas Janowiczile Davise karikamatšil, olles
tookord veel poolakast eespool, ent
nüüd ei pane allajäämine imestama.
Kahel mehel on veel mõndagi ühist:
koos võitsid Zopp ja Janowicz Tuneesia Challengeril paarismängu, mõlemal on soomlasest treener, Janowiczil
Kim Tiilikainen.
Suurim langeja oli tipus kahtlemata
ameeriklane Mardy Fish, kes esikümnest kukkus 26. kohale. Ka meie lähinaabrite seas oli allamäge veeremist:
lätlane Ernests Gulbis, kes veel eelmise aasta algul liikus maailma 20 parema piirimail, on nüüd 132.... Sootuks
langes edetabelist välja rootslane Robin Söderling, kunagine maailma neljas. Ent tema langus algas tegelikult
juba mullu, kui ta juulis pidas seni viimase turniiri.
Olgu trooni ümber tunglejaid, esialgu paistab, et suur nelik ei kavatse oma
positsioone loovutada. Kuigi Federeri
segab paratamatult vanus, Nadali kimbutas vigastus: pärast Wimbledoni ta
tänavu ei võistelnudki...
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Aasta tõusjad

Serena Williams

Laura Robson

Varvara Lepchenko

Jerzy Janowicz

Urszula Radwanska

Andy Murray

Sara Errani

Milos Raonic

Aasta langejad

Vera Zvonarjova

Robin Söderling

Caroline Wozniacki

Ernests Gulbis

Svetlana Kuznetsova

Mardy Fish
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UUS TENNISEVARUSTUS
SORTLAND TENNISES
Pluus
Statement Knit Tank
59,95€
Seelik
Statement Woven Skirt
59,95€
Jalats
Wmns Nike Lunar Speed 3
149,95€

Polo
RF Masters Polo
84,95€
Püksid
Hard Court Twill Short
59,95€
Jalats
Nike Zoom Vapor 9 Tour
139,95€

Polo
Rafa Masters Crew
79,95€
Püksid
Nike Power Court Short
64,95€
Jalats
Air Max Courtballistec
139,95€

Top
Maria Back Court Tank
64,95€
Seelik
Maria Back Court Skirt
64,95€
Jalats
Wmns Nike Lunar Speed 3
149,95€

Modellid: Julianna Vašilisin ja Aleksandr Kvitš

päevakorral

Radek Stepaneki ja
Tšehhi imeline võit

Davis Cup – maailma populaarseim võistkondlik tennisesündmus – pakkus
tänavu taas põneva lõpuga stsenaariumi. Vähemalt ühe mehe,
Radek Stepaneki jaoks sai sellest muinasjutt.

S

elle ajakirja ilmumise ajaks juba
34-aastaseks saanud Stepanekil
oli tänavu võib-olla viimane võimalus mingi tõeliselt suur võit saavutada. Ehkki Tšehhi esireket Tomaš
Berdych ja Stepanek tõid finaalis võrdselt kaks võitu, oli peakangelane vanem mees, kes võitis otsustavas kohtumises hispaanlase Nicolas Almagro
6:4, 7:6, 3:6, 6:3.
Omalaadset ajalugu tegi Tšehhi ka
sellega, et nüüd on üle pika aja sama
riigi valduses meeste Davis Cup ja naiste Federation Cup. Viimati oli selline
duubel õnnestunud USA-l 1990. aastal.
Huvitav, et Venemaa naised võitsid
FedCup’i aastatel 2004, 2005, 2007 ja
2008, kuid meeskond Davis Cupi just
sel ainsal vahelejäänud aastal (2006).
Finaali avapäev lõppes ennustuste
kohaselt 1:1, kuid Hispaania esinumber
David Ferrer sai Stepanekist kergemalt
jagu, kui Berdych, kes kulutas Almagro alistamiseks viis setti: 6:3, 3:6, 6:3,
6:7, 6:3. Berdych võib kiruda, et ei suutnud neljandas setis hoida juba saavutatud pallingumurret ning mäng venis
pikemaks. See võis kätte maksta otsustaval päeval.
Teisel päeval võitsid Berdych ja Stepanek koos neljas setis Marcel Granollersi ja Marc Lopezi. Arvestades, et
sama Hispaania paar oli viis päeva varem võitnud ATP finaalturniiri, oli tulemus justkui üllatus, ent ka Stepanek on
tuntud eduka paarismängijana ning Berdych esineb paarismängus sedavõrd
harva, et tema tegelik jõud polnud teada.

Võitjate kaasad: Ester Šatorova (vasakul),
Tomaš Berdychi modellist sõbranna, ja Nicole
Vaidisova, Radek Stepaneki abikaasa.
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Radek Stepanek: „Kas see
karikas on tõesti minu?!“

Kui Ferrer ja Berdych alustasid pühapäeva esimest mängu, olid nad erinevas seisus. Berdych mänginud kahe
päevaga üheksa setti, Ferrer pääsenud
reedel kiirelt ja laupäeval puhanud.
Ferreri kindel 6:2, 6:3, 7:5 võit pani Berdychi ütlema, et tema äsjane vastane ja
Novak Djokovic on tänavu sügise maailma parimad tennisistid. Tagasihoidlik
Ferrer tõrjus: „Tänan Tomašit ilusate
sõnade eest, aga mind ei saa võrrelda
Novak Djokoviciga, kes on palju parem.“ Ferrer ei kaotanud finaalis ühtki
setti, ent Hispaaniale sellest ei piisanud.
Seisul 2:2 oli otsustavat mängu tulnud
vaatama Davis Cupi 1980. aasta Tšehhoslovakkia võidukas tiim täiskoosseisus: Ivan Lendl, Tomaš Šmid, Jan Kodeš
ja Pavel Složil. Nagu tunnistas Stepanek, andis iidolite kohalolek talle inspiratsiooni. „Nemad olid meie legendid
ning nüüd jõudsime samale pulgale,“
ütles Stepanek.
Veidi imestati, et Almagro, kel tekkis
Rafael Nadali puudumisel esimest korda võimalus Davis Cupil keskset rolli
mängida, oli otsustavas mängus liialt

Davis Cupi finaal
Tšehhi – Hispaania 3:2
Reede: Radek Stepanek – David Ferrer
3:6, 4:6, 4:6, seis 0:1; Tomaš Berdych –
Nicolas Almagro 6:3, 3:6, 6:3, 6:7, 6:3,
seis 1:1.
Laupäev: Berdych/Stepanek – Marcel
Granollers/Marc Lopez 3:6, 7:5, 7:5,
6:3, seis 2:1.
Pühapäev: Berdych – Ferrer 2:6, 3:6,
5:7, seis 2:2, Stepanek – Almagro 6:4,
7:6, 3:6, 6:3, seis 3:2.

passiivne. Stepanek haaras initsiatiivi,
kodupublik karjus ning hispaanlasel oli
seda laviini raske peatada. Kolmandas
setis ta suutis, rohkem mitte.
„Sellest võidust olin unistanud terve
elu,“ ütles Stepanek, kes üle saja aasta
(!) esimesena võitis otsustava üksikmängu vanemana kui 30 aastat. „Ei oska oma tundeid praegu kirjeldada. Mängisin äärmiselt agressiivselt. Ma ei
tahtnud midagi jätta juhuse hooleks ja
kontrollisin mängu algusest peale.“
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Amps avas kohviku

Rocca al Mare tennisekeskuses
Mais avas Rocca al Mare My Fitness ja Tennisekeskuses uksed järjekordne Amps kohvik.
Nüüd on võimalik ka Õismäe ja Haabersti elanikel ning spordihuvilistel nautida Ampsu head
ja kvaliteetset toitu. Kohvik on avatud tööpäevadel kell 9 –19 ja nädalavahetusel 11–18.

A

mps kohvikuid teatakse kui
mõnusa interjööri, maitsvate
toitude ja taskukohaste hindadega
söögikohti. Kõik positiivne, mis
on Amps kohvikutes, on toodud
ka Rocca al Maresse. Miks mitte
alustada oma tööpäeva maitsva
hommikupudru, piruka ja kohviga?
Sellise tugeva ning tervisliku toidukorra saab Ampsust kätte vaid
1.99 euro eest. Lisaks on Ampsul
oma kliendikaart, millega saab
igalt tellimuselt 10% soodustust.
Kuna Rocca al Mare Amps kohvik
on tihedalt seotud spordi ning
tervisega, siis arvestati siinse menüü koostamisel ka treenerite tervislike toidusoovitustega. Lisaks
on kohvikus arvestatud lastega.
Näiteks ostes menüüst lasteprae,
ulatame pere pisemale toredad
pildid, mida värvida, nõnda ei
muutu toidu ootamine igavaks.
Kui söök kenasti söödud, kingime
lapsele tubli töö eest üllatuse.
Kogu perel stressivabalt kõht täis
ja tuju hea!
Lisaks Amps kohvikutele pakub ettevõte juba 10 aastat ka catering’i
teenust. Selles osas on Rocca al

Mares asuval kohvikul aga omad
plussid. Aina enam rõhutatakse,
kui oluline on inimese jaoks tervisespordi ning tervisliku toitumise
kombinatsioon. Rocca al Mares on
need kaks ideaalselt ühendatud
ning sportlike ürituste korraldamisel end juba tõestanud.
Näiteks pakub tennisekeskuses
korraldataval Ööturniiril toitlustust loomulikult Amps. Samas ei
pea selline catering jääma ainult
turniiri piiridesse. Koostöös Fredi
Vöörmani Tenniseakadeemiaga
pakub Amps Rocca al Mare catering ka laste ning täiskasvanute
sünnipäeva või mõne muu ürituse pidamise võimalust. Esmalt
tennise õppimine ja mängimine,
seejärel mõnus seltskond ning
tervislik toit kohvikus. Hea ja põnev võimalus saada lahti ürituse
korraldamisega tulenevast peavalust - kõik tehakse Sinu eest ära!
Loomulikult saab sellist lihtsat
kombinatsiooni kasutada ka My
Fitnessiga koostöös.
Lisaks maitsvale toidule pakub
Amps midagi silmale ning hingele.
Novembri alguseni oli Rocca al

Mare kohvikus üleval aastaajale
kohane seenefotode rändnäitus.
Nüüdseks on näitus kolinud Järve
Keskuse Ampsu. Sellele järgneb
tore ja meeleolukas fotonäitus
“Lapse amps”.
Loomulikult ei puudu spordikeskuses asuval kohvikul huvi Eesti
atleetide esinemise vastu. Alati,
kui keegi meie sportlastest on
esinemas mõnel olulisel võistlusel, saab Rocca al Mares seda
suurelt ekraanilt vaadata. Mida
paremat võiks üks tuline spordihuviline tahta, kui sõpradega
suurelt ekraanilt omade võistlemisele kirglikult kaasa elada ning
samal ajal maitsvat ning tervislikku toitu nautida?
Rocca al Mare Amps ootab Sind!

Vaata lisaks ka

www.amps.ee
või leia meid facebookist.
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Viasat Sport Balticu tennisekommentaatorid
Michel Lehtmets (vasakul) ja Margus Uba
enne ATP finaalturniiri võistluspäeva algust
oma väikeses stuudios.

Margus Uba ja Michel
Lehtmets mõistavad
teineteist poolelt sõnalt
Viasat Sport Baltic on ligi neli aastat teinud tennisesõpradele eestikeelseid
ülekandeid ATP turniiridelt. Vast paljud teavad, et kommentaatoritena on stuudios
Margus Uba ja Michel Lehtmets. Kuidas aga nende ülekanne toimib, sellest
põgusalt alljärgnevas loos.
Tekst: Ants Põldoja

K

itsuke stuudio Peterburi tee 81,
TV3 ja Viasati peahoone viiendal
korrusel. Laud, kaks tooli, suur
ekraan, kaks sülearvutit ja muu kommenteerimiseks vajalik tehnika mahub
tuppa ning ei midagi enamat. Siin sünnibki aastas mitusada tundi ülekandeid
paljudelt turniiridelt.

Lehtmets palgati
esimesena
Margus Uba nimi on tennisesõpradele ja
teistele huvilistele rohkem tuttav. Kedagi ei pane imestama, et Uba töötab selles
ametis, sest oli nooruses tugev tennisist
ning lisaks geenid – kes ei mäletaks tema
isa, legendaarset spordireporterit Toomas Uba! Kuid siinkirjutaja peab oma
häbiks tunnistama, et Lehtmetsa tennisetaustast ta midagi ei teadnud.
„Hakkasin juba kolme-nelja aastaselt
trennis käima, sest sündisin Hiiu välja-
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kute kõrval. Eevi Rooni oli mu esimene
treener. Sain sealt tennisepisiku, seejärel juhendasid mind Kivistik ja hiljem
Ojassalu,“ meenutas Lehtmets. „14-aastaselt tulid muud huvid, siis jäi tennis
tahaplaanile. Kuni 25-aastaselt võtsin
uuesti reketi kätte, aga nüüd olen ainult
harrastustennisist.“
Võimalik, et päris noorena olid praegused kommentaatorid tennises isegi
võrdsed, kuid kokkuvõttes Uba siiski
edukam. Seevastu 2009. aasta algul loodud Viasat Sport Balticuga olid lood
vastupidi: enne jõudis ametisse Lehtmets ja siis Uba.
„Kalev Kruus oli mu suur sõber ja
tema teadis, et olen tennisefanaatik.
Arvas, et uusi inimesi on vaja ja küsis,
kas oleksin huvitatud. Olin kohe nõus,
ehkki polnud enne kordagi reporteri või
kommentaatorina ühtki sõna rääkinud,“
ütles Lehtmets. „Margus kui tuntud inimene tuli seejärel kõrvale.“

Uba: „Võtsin Kaleviga ise ühendust,
kui kuulsin, et Viasat Sport Baltic hakkab tegutsema. Küsisin, kas tennist ka
tuleb, et oleksin huvitatud. Kalev vastas, et Michel Lehtmets on juba palgatud, aga tennist peaks tegema kahekesi,
oled oodatud.“
Kui ülekanded pihta hakkasid, olid
mõlemad tööle vormistatud ning nii on
algusest saadik tennist kommenteerinud sama tandem.

Sujuv koostöö ja
emotsioonid
Küllap on ülekannete kuulaja pannud
tähele, et Uba ja Lehtmetsa koostöö toimib kui õlitatult, ehkki mingit kindlat
süsteemi, millal ja mida keegi räägib,
pole nad loonud.
„Kui juba neli aastat on koos saateid
tehtud, siis jagame mingil määral lennult teineteise mõtteid,“ sõnas Uba.
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„Igaks ülekandeks valmistume ka, lepime kokku, kes avab saate, kes kumba
mängijat tutvustab. Kui mäng käib, siis
kes reageerib punktile või väljakul toimuvale esimesena, on see teisele märguanne, et nüüd peab vait olema.“
Et vahepeal tundub rohkem rääkivat
üks ja siis teine, on samuti loogiline.
Uba: „Kui mõnikord teeme saateid
11-12 tundi jutti, peab vahepeal puhkama või ka lõunal käima, siis räägib ainult üks mees. Ja nii ka mängu ajal
võetakse väiksemaid pause.“
Uba lisas, et tänavu suvel, kui tema
oli ametis Nordecon Openi turniiri direktorina, pidi Lehtmets Hamburgi
turniiri veerandfinaale kommenteerima
üksi 12 tundi järjest. „See ei olnud meeldiv kogemus, ükskõik kui suur tennisefanaatik sa oled,“ tunnistas Lehtmets.
„Aga seda kokkulepet pole me tõesti
teinud, et üks oleks nagu peakommentaator ja teine väljendaks rohkem arvamusi ja hinnanguid.“
Emotsioone näidatakse Uba sõnul
enam-vähem võrdselt. „Kuigi kommentaatoritel ei tohiks olla sümpaatiaid, on
meil mõlemal teatud eelistused, milline
mängija rohkem meeldib. Sisemuses
lööb see ikkagi välja – ja vastavalt lemmiku punkti tulemusele näitab tun-

M

illal sa viimati nautisid roogi
kohvikus, kus toidud valmivad
kohvikujuhi enda talus kasvanud puu ja
juurviljadest? Ning kosutavad teed tema
aia taimesegudest!
Juba lapsepõlves oma söögikohast unistanud Anzelika Gomozova hubane Cafe
Anzelika seda just pakubki – Tallinnas,
Kristiine linnaosa piiril Tere Tennisekeskuses.
Viis aatat Inglismaal elanud
Anzelika aitas seal käima lükata restorani “Oakwood – The Park”. Bathi linnakese lähedal asuv söögikoht on pärjatud
2 Michelini tärniga! Tänu kauaaegse
koostööpartneri Urmas Sõõrumaa
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deid,“ selgitas Uba. Samas on jäänud
mulje, et meistrite eksimuste peale
imestab Lehtmets justkui rohkem. „Kui
Michel ise mängib, siis ta ühtki lihtviga
ei tee, eks sellest tuleb,“ tögas Uba sõbralikult. „No olgu kuidas on, aga kui
Djokovic ikka ühelt meetrilt võrku lööb,
siis on omal kohal lause, et Eesti kolmanda liiga mees oleks ka siit punkti
saanud. Kuid see ei tähenda halvustamist,“ tõrjus Lehtmets.

Ülekanne toimib
spontaanselt
Eesti Viasat Sport Balticu tennisekommentaatorid paistavad silma ka laialdaste teadmiste poolest – kui vaja teatada mingeid andmeid mängija kohta,
tuleb see kiirelt. „Osa asju teame peast,
kuid enamik andmeid on arvutis, mida
saab saate ajal vaadata. Margus on arvuti käsitsemisel osavam, saab info kiiremini kätte, seepärast tema neid rohkem välja toob,“ sõnas Lehtmets.
Muidugi saadakse ka pool tundi enne
ülekande algust kokku ja vaadatakse
järgneva kohtumise osaliste statistika
üle. „Kuid oleme paadis nii sees, et põhjalikku ettevalmistust enam ei vaja,“
selgitas Uba.

Kas suudate peast nimetada kõik ATP
turniirivõitjad jaanuarist alates?
Lehtmets: „Kõiki kindlasti mitte. Kui
hästi mõelda, siis Masters-sarja võitjad
saaks kokku. Suured slämmid ka, aga
muidu on turniire liiga palju, et kõik
meelde jääks.“
Samas pole kumbki mees kartnud tunnistada, et kui mõnda fakti hoobilt ei tea,
tuleb järele vaadata. „Me kumbki pole
saanud ajakirjanduslikku haridust ega
käinud kommentaatorite koolitusel, oleme stuudios põlve peal õppinud. Kõik
faktid ei saa meelde jääda. Kui aga miski
jääb kripeldama ning kohe ei tea vastust,
siis seda tunnistada ja ülekande ajal järele vaadata pole surmapatt,“ leidis Uba.
Vahel toimub meeste vahel ka omavaheline ennustamine, et kes võidab ja
kuidas näiteks otsustav sett kulgeb.
Kuid Uba sõnul pole ükski neist vestlustest varem kokku lepitud: „Meie ülekanne on 99% spontaanne. Ainult selle lepime kokku, mida saate algul räägime.”
Tänavu tegi Viasat Sport Baltic eestikeelseid ülekandeid 191 mängust. „See arv
on igal aastal 200 lähistel, osa mänge tuleb
ülekandes ka eesti kommentaarita. Leping
on meil ainult ATP turniiride osas, suure
slämmi turniire ja naiste võistlusi me kahjuks näidata ei saa,“ võttis Uba kokku.

toetusele peab Anzelika omanimelist
kohvikut ja cateringiäri nüüd Eestis.
Võrumaa juurtega Anzelikale on oluline,
et tema kohvikus oleks sõbralik teenindus, maitsev ja tervislik toit ning mõnus
atmosfäär.
Menüüs leidub salateid-suppe, pastasid,
kala- ja liharoogi ning hooajalist kehakinnitust. Hommikusööki võid tellida
kasvõi päev läbi. Või osta kaasa wrappe,
võileibu, pirukaid, kooke, kohvi jm!
Tellides aga catering-teenuse, pole
vahet, kas soovid kostitada suurt või
väikest seltskonda – Anzelika hakkaja
meeskond hoolitseb ühtmoodi
professionaalselt kõigi eest!

Cafe & Catering Anzelika
Avatud: E–R 8–21, L–P 9–21
Tallinn, Sõjakooli 10,
telefon: 600 9990, 5810 6058
Rohkem infot:

www.cafeanzelika.ee

75

Tennis&Glamuur

Istanbuli WTA finaalturniirist osavõtjate
traditsiooniline ühispilt õhtukostüümides.
Hinnake, kelle riietus on kõige kaunim?
Vasakult Na Li, Angelique Kerber,
Petra Kvitova, Viktoria Azarenka, Maria
Šarapova, Serena Williams, Agnieszka
Radwanska ja Sara Errani.

Rafael Nadalil (keskel) on nüüd vigastuspausi tõttu
aega väisata muid huvitavaid üritusi, siin külastab
Hispaania tennisist Prantsusmaa jalgpallimeistrivõistluste
kohtumist Paris St. Germain – Reims. PSG ründaja Zlatan
Ibrahimovic omakorda sai Nadalilt kingituseks reketi.
Paremal klubi omanik Nasser Al-Khelaifi.

Tennisekaunitarid Caroline
Wozniacki (vasakpoolsel
pildil) ja Ana Ivanovic Moskva
Kremlin Cupi turniirieelsel
tutvustusõhtul.

Venus Williams on
rahul oma moebrändi
EleVen 2013. aasta
kevadkollektsiooniga.

Hetke üks kuulsamaid
spordipaare: golfar Rory
McIlroy on Singapur
Openi vihmapausi
ajal haaranud sülle
tennisistist tüdruksõbra
Caroline Wozniacki.
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Maailma kuues reket Tomaš Berdych
ja tema modellist tüdruksõber Ester
Šatorova saabumas Londonis peetud
ATP finaalturniiri avapeole.
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Lauatennis

Eestlaste tee EM-võistlustel

lõppes eelturniiril
Tänavu 17.-21. oktoobrini Taani linnas Herningis peetud lauatennise EM-võistlused
olid esimest korda sellised, kus kavas ainult individuaalturniir.
Tekst: Vallot Vainula

V

õistkonnaturniiri asemel mängitakse tänavu kodus-võõrsil mängudega nn kvalifikatsioonivõistlusi, kus Eesti osaleb Challenge divisjonis.
Kuna individuaalse EM-i näol on tegemist äärmiselt kalli ja ühtlaselt tugeva tasemega võistlusega, siis sõitsid
Eestist Euroopa paremikuga jõudu katsuma vaid meestest Aleksandr Smirnov
ja Vallot Vainula ning naistest Valeria
Petrova ja Tatjana Tšistjakova.
Et pääseda põhitabelisse 64 parema
hulka, tuli Eesti lauatennisistidel läbida
eelvõistlus, kus igast alagrupist said
edasi vaid võitjad ja osadest gruppidest
ka teise koha omanik. Kuna eestlaste
reiting on Euroopas 150.-200. koha piirimail, oli ülesanne raske. Parimat mängu näitas Smirnov, kes alistas alagrupis
kaks vastast, ent sellestki jäi väheseks
põhitabelisse pääsemisel. Et alagrupis
sai otsa ka Tšistjakova, Petrova ja Vai-

Fotod: Marko Männik

nula tee, siis võib selles artiklis pigem
keskenduda võistluse teistele aspektidele ja huvitavatele faktidele.

Vanameistrid pakkisid
kiiresti kohvrid
Lauatennis on spordiala, mida võib
edukalt mängida kõrge eani. Tugevaid
noori, kes löövad kiiresti läbi täiskasvanute klassi tipus, lisandub suhteliselt
harva, kuid paaril viimasel aastal on
märgata Euroopa lauatennises põlvkondade vahetust. Vanad “rokkarid” on
küll kohal, aga ei jaga omavahel enam
medaleid, vaid pusivad põhiturniiri
esimeses ringis. Nii juhtus näiteks kahe
tõelise lauatenniselegendi Zoran Primoraci (Horvaatia) ja Jean-Michel
Saive’iga (Belgia).
Need mehed lauatenniserahva hulgas
tutvustamist ei vaja. Mõlemad on osa-

lenud seitsmel olümpial ehk kõigil, kus
lauatennis kavas olnud (1988 Soul kuni
2012 London). Nad jagasid medaleid
1992. aasta EM-finaalis, kust kullaga
läks koju Saive ja hõbedaga Primorac.
Seekord olid nad aga vastamisi põhiturniiri avaringis ning kohvreid pakkima saadeti Saive.
Sama saatus tabas veel paljusid teisi
medalitega pärjatud sportlasi. 2003.
aasta maailmameister Werner Schlager,
2003. aasta MM-pronks Kalinikos
Kreanga, 1996 olümpiapronks Petr Korbel ja veel hulk mängijaid, kelle vanus
algab numbriga 4, jäid juba võistluse
algfaasis noorematele jalgu. Oodatust
lühemaks jäi ka Taani kohaliku legendi
Michael Maze teekond. Tema kaotus
avaringis jättis jälje ka publiku arvule
järgnevateks päevadeks.

Reketikontrolli uus
reeeglistik

Eesti koondislased Herningis võistluseelsel treeningul - servimas
Aleksandr Smirnov ja Tatjana Tšistjakova. Neli mängijat kasutasid
harjutamiseks üht lauda.
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Huvitaval kombel jõudis esmakordselt
tiitlivõistluste medalini rumeenlane
Adrian Crisan. Kuigi ta kaotas kaheksandikfinaalis Patric Baumile (Saksamaa), loeti Crisan võitjaks, sest Baumi
reket oli „söönud dopingut“. Asja lahtiseletamine vajaks omaette ariklit, aga
lühidalt on tegemist paari aasta taguse
reeglimuudatusega, mis puudutas lauatennises kasutatavate kiirliimide keelustamist ja nende asendamist „tervist
mitte kahjustavate“ liimidega.
Reketikontrolli reeglistik on paraku
muutnud võistluse staarideks kohtunikud ja varustuse tootjad. Nii on ITTF
tekitanud lõhe tõelise tipu ja tugeva
keskklassi vahele, sest mängijad, keda
seovad lepingud lauatennisevarustuse
tootjatega, saavad juba tehases „tuunitud“ varustust. Tavamängija poest ostetav sama firma toode näeb küll samasugune välja, kuid sellega sarnasused ka
piirduvad. Imelik on aga, et ülimat täpsust taga ajavad sakslased rumala apsaka sisse lasid ja Baumi reketit eelnevalt
ei kontrollinud. Kahtlusenoot jääb õhku,

TENNIS 4/2012

Lauatennis
kas Saksamaa ülihead tulemused Euroopas on tugeva treeningu vili või....
Mööda ei saa minna ka sellest, et
sakslane Timo Boll võitis EM-il üksikmängu juba kuuendat korda. Boll on
nüüd lauatennise elava legendi Jan
Owe Waldneri järel tituleerituim Euroopa lauatennisist. Tõsi, Waldneri
ajastul mängiti EM-i iga kahe aasta tagant, kuid pärast 2007. aastat igal hooajal. Nii jõudiski Boll kiirelt kuue tiitlini (siiski võitis ta kuuest viis, ühe kulla
sai 2002) ning hetkel on ta Euroopa
lauatennisekuningas.

Taanlaste kurvastuseks langes
nende vanameister Michael Maze
(servimas) välja avaringis.

Paarismängus uusi
tegijaid
Paarismäng on aga viimase kolme
EM-i jooksul andnud juurde ligi 30 erinevat medalivõitjat. Ka tänavu meespaarismängu võitnud Robert Gardos ja
Daniel Habesson pole varem üksikmängudes medaliteni küündinud, kuid Austria koondisega pjedestaalil seisnud.
Hilisemad võitjad võinuks langeda juba
avaringis, kus olid Venemaa-Ukraina
paari Grigori Vlassov-Jaroslav Žmudenko vastu taga settidega 1:2 ja punktidega 3:9 ehk kahe punkti kaugusel väljakukkumisest. Ometi suudeti mäng enda

TENNIS 4/2012

kasuks kallutada ning poolfinaalis võita
Vladimir Samsonov-Dmitri Ovcharovit
ja finaalis Rootsi uusi tulijaid Mattias
Karlssonit ja Kristjan Karlssonit.
Just paar Karlsson-Karlsson on ehe
näide paaris- ja üksikmängu erinevustest. Veel kolm aastat tagasi alistasid
Eesti koondislased Smirnov ja Vainula
Põhja-Euroopa turniiril Karlssonid nii
üksik- kui ka paarismängus. Noored
rootslased on alates sellest oluliselt arenenud, kuid üksikmängus ei mahtunud
EM-il isegi Euroopa 64 parema sekka.
Kui meeste üksikmängus on Euroopasse kolinud hiinlased küll head, kuid

mitte absoluutne tipp, siis naiste klassis sarnanes EM-turniir vahepeal Hiina meistrivõistlustele. Viimase aastakümne naiste Euroopa meistrite nimekirja kuuluvad Ni Xia Lian (Luksemburg), Liu Jia (Austria), Wu Jidao
(Saksamaa) ja Li Jao (Holland). Seda
enam on hea meel, et tänavu võidutses
valgevenelanna Viktoria Pavlovitš, kes
oli Euroopa meistriks tulnud ka 2010.
aastal. Kui lisada, et 2008. aastal võitis
leedulanna Ruta Budiene, on Euroopa
naised hiinlannade vastu viimase viie
aastaga eduseisus 3:2. Säh sulle Hiina
ülemvõimu!
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Lauatennis

Eesti võitis kodusel
Balti turniiril kõik
esikohad

Sarnaselt paljude teiste spordialadega korraldatakse ka lauatennises
Balti meistrivõistlusi ning selle läbiviimise õigus käib käest kätte. Seekord
selgitati meistrid oktoobri keskel Tallinnas Sparta spordiklubis ning kõigis
mänguliikides jäeti esikohad koju.

K

Tekst: Vallot Vainula

ahepäevase võistluse esimesel
päeval toimus võistkonnaturniir,
kus lisaks iga riigi esindusvõistkonnale saab korraldaja välja panna
B-koondise. Seekord otsustas koondise
treener, et Eesti II võistkonna nime all
mängivad tegelikult meie noortekoondised. Kuigi viimasel ajal on mõni noorteklassi mängija alati ka põhikoosseisu
pääsenud, hoiti seekord põhimõttest
kinni ning jagati võistkonnad vastavalt
vanusele. Nii said need ka ühtlasema
tugevusega.
Kuna Leedu ja Läti koondistes puudus tugevaid mängijaid, oli Eesti nii
naiste kui ka meeste võistluse soosik.
Näiteks Leedu naistest puudus Ruta
Karkauskaite-Budiene, kes on lauatennise rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
võitnud rohkem medaleid, kui Erki Nool
või Gerd Kanter kergejõustikus. Puudusid ka Leedu kaks tugevaimat meeslauatennisisti Tomas Mikutis ja Alfredas Udra. Läti koondises ei tulnud kohale Matiss Burgis, kes pärast Igor

Fotod: Marko Männik

Solopovi pääses tänavu järgmise Balti
meeslauatennisistina olümpiamängudele Londonisse.
Eesti I meeskonnas mängisid Aleksandr Smirnov, Toomas Libene ja Aleksei Nikonov ning II meeskonnas tänavu
noorte EM-võistlustel head mängu näidanud Aleksandr Lušin koos Rivo Saaremäe ja Mihkel Paega. Vahetusmehena
kuulus noorte võistkonda mängiv treener Vallot Vainula.
Võistkonnavõistlus peetakse turniirisüsteemis –
kõik mängivad kõigiga läbi. Tavapäraselt kohtuvad avavoorus korraldava
maa mees- ja naiskonnad omavahel.
Meeste turniiril lõppesid avavooru mängud tasavägise heitluse
järel 3:2, võidu said
Eesti I ja Leedu (olles

0:2 Läti vastu taga). Märkimisväärseim
tulemus oli Lušini võit Eesti meistri
Smirnovi üle.
Teise vooru järel selgus, et esikohale
mängivad Eesti I ja Leedu, kes said teise võidu – vastavalt Läti üle 3:0 ja Eesti II üle 3:1. Nii peeti kolmandas voorus
justkui kulla- ja pronksikohtumine ning
mõlemas saatis edu

Balti meister Aleksandr
Smirnov mänguhoos.

Meeste individuaalturniiri võitja
Aleksandr Smirnov (keskel), teise
koha omanik Vallot Vainula (vasakul)
ja pronksimees Kestutis Zeymis.
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Eesti meeskonda. Siiski oli Eesti I ja
Leedu matš tasavägine, tulemus kokkuvõttes 3:1. Eesti II alistas Läti 3:0.
Eesti I naiskonnas mängisid Tatjana
Tšistjakova, Kätlin Latt ja Kristiina Seiton ning II naiskonnas 2012. aasta Eesti meister Valeria Petrova, Olesja Ketško ja Marina Golikova ehk sisuliselt
Narva Paemurru Spordikooli naiskond.
Turniiri stsenaarium oli sarnane
meeste võistluse omale, kuid selle erinevusega, et esimeses kahes voorus
tasavägiseid duelle polnud – kõik matšid lõppesid 3:0. Eesti I ja Leedu said
kaks võitu ning Eesti II ja Läti kaks kaotust. Kolmas voor selgitas, et lõppjärjestus tuli sama, mis meeskondade turniiril, ent Eesti II ja Leedu duell oli
veelgi tasavägisem. Kätlin Latt tagas
otsustava mängu võitmisega Eesti I-le
3:2 võidu. Eesti II alistas Läti 3:0.
Niisiis lõppjärjestus mõlemas klassis sama: 1. Eesti I, 2. Leedu, 3. Eesti
II, 4. Läti.
Teisel päeval toimus individuaalturniir, kus võistkonnaturniiril osalenud
mängijaile lisandus harrastajaid kõigist
kolmest riigist. Kokku osales individuaalturniiril ligi 20 meest ja naist, kes
jagati nelja alagruppi (igaühes kas 4 või
5 lauatennisisti).

Naiste turniiril tõid Eestile kaksikvõidu Tatjana Tšistjakova (keskel) ja Kätlin
Latt (vasakul). Kolmas koht kuulus leedulanna Ingrida Priedzutele.

Tooni andsid taas Eesti mängijad.
Meestest saavutasid alagrupivõidud
Aleksandr Smirnov ja Vallot Vainula
ning teise kohaga pääsesid edasi Toomas Libene ja Aleksandr Lušin. Neist
vaid Lušin jäi veerandfinaali pidama,
kui kaotas 2:4 leedulasele Kestutis Zeymisele. Poolfinaalis langes välja ka ainus leedulane ning esikohale mängisid
Smirnov ja Vainula. Sarnaselt Eesti
meistrivõistluste tulemusele oli Smirnov jälle parem 4:1. Naiste turniir kulges analoogiliselt. Veerandfinaali pää-

sesid Eesti lauatennisistidest Tatjana
Tšistjakova, Kätlin Latt, Valeria Petrova ja Olesja Ketško ning ainsana kaotas
neist Ketško leedulanna Ingrida
Priedzutele 1:4. Finaal oli taas eestlannade omavaheline asi ning Tšistjakova
alistas Lätti 4:2. Kolmikvõite Eestisse
siiski ei tulnud, sest pronksikohtumistes
alistas Zeymis Libene 4:3 ja Priedzute
Petrova 4:3.
Eesti üritab kindlasti kõiki nelja esikohta kaitsta järgmisel sügisel Leedu
peetavatel Balti meistrivõistlustel.

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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sulgpall

Kristin
ja
Helina
sammuvad Kati
Tolmoffi jälgedes

Kui eelmise kümnendi
alguses rühkis hoogsalt
maailmaareenile sulgpallur
Kati Tolmoff, siis pärast tema
loobumist pole uut sama
kõrgele jõudnud naismängijat
ilmunud. Kuid Nõos Mart
Mäeranna käe all harjutavad
9. klassi piigad Kristin Kuuba
ja Helina Rüütel tahavad
tegusid teha.
Tekst: Ville Arike, Õhtuleht
Fotod: Mart Mäerand, Margus Ansu,
Postimees

Vasakul on Kristin Kuuba ja
paremal Helina Rüütel.

N

eiud on tagasihoidlikud ega kuuluta suurtest sihtidest. Aga ilma
tahtmiseta poleks paarismängus
kahel korral võidetud endast neli aastat
vanemate (!) ehk U19 vanuseklassi Euroopa edetabeli arvestusse kuulunud
GP-turniire Rootsis ja Leedus. Ja üksikmängus teeniti hiljuti täiskasvanute
turniiril Siguldas kaksikvõit.

Alustati varakult
Kristin alustas sulgpalliga esimeses,
sõbranna Helina teises klassis. „Ega
siin palju trenne pole valida. Sattusin
ühte sulgpallitrenni vaatama, tahtsin ka
ise proovida ja jäin,“ meenutab Kristin
päris algust.
Helina lausub, et tema alustas sulgpalliga Kristini eeskujul.
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Kui omavanuste seas mängiti edukalt
mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal,
hakati paar aastat tagasi mõistma, et
sulgpall on nende elus päris tõsine asi.
Mõlemad siiski raputavad pead, kui küsida, kas olümpia peale on mõeldud.
Eeskujusid ei peaks ju kaugelt otsima
– Tolmoff mängis 2008 Pekingis, Raul
Must nii Pekingis kui ka nüüd Londonis.
Mis sulgpallis meeldib, ja kas üksikvõi paarismäng on enam meele järele?
Kristin ei oskagi lemmikmänguliiki
valida. „Üksikmängus oled platsil ainult
sina, saad enda peale vihane olla, kui
tahad,“ naerab ta.
Helinal on valik selge: paarismäng
sobib rohkem. „Seal on mõlemal lihtsam,“ arvab ta.
Võib-olla on oma osa selleski, et Kristin kui varem alustanu muudkui võitis

omavahelised mängud. Ja võitis. Alles
viimasel ajal on Helina sõbrannast kahel korral jagu saanud.

Sporditüdrukud
võrkpallist saalihokini
Nõo spordihoone fuajees ringi vaadates
saab taas kinnitust vana tõde, et kes
sporti teeb, teeb kõike. Ja kes hästi teeb,
teeb kõike hästi. Mõlemad tüdrukud
kuuluvad kooli raudvarade sekka võrkpallis, on sedagi oma lõbuks harjutanud,
aga kinnitavad, et sulgpall on parem.
Auhindu on võidetud teistelgi aladel
saalihokist indiacani.
Jutuajamisega ühineb treener Mäerand, ja ta kuulutab: rahalaeva ootame.
„Neinar Seli kuulutas EOK presidendiks saades, et võtab enda hoole alla
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Isa mänginud
korvpalli
meistriliigas
Kristin Kuuba ja Helina Rüütel
on pärit sportlikest peredest.
Kristini isa Silver Kuuba on
tuntud korvpallur, mänginud Võru
meeskonna eest ka meistriliigas
ja korra valitud kuu parimaks
mängijakski! Kristin arvab, et
korvpall naistele ei sobi, see olla
meestele paras ala.
Helina ütleb, et tema ema
osaleb agaralt Tartu neliküritusel
ning varem on temagi samad
võistlused läbi teinud. Nüüd enam
ei saa, sest näiteks suusatamine
võtab vormi ära.

19-23aastased sportlased. Aga ka
15-19aastased vajavad tuge, et jõuda
sellele tasemele, kus 19aastaselt oleks
mõtet neile panustada! Tüdrukud vajavad häid laagreid, tugevaid välisvõistlusi – see on väga oluline periood. Järgmise aasta U17 EMi eel oleks vaja koguda edetabelipunkte.“
Mäerand nendib, et tüdrukud on hakanud treeningutel nautima raskemaid
harjutusi. „Nad suudavad ka iseseisvalt
harjutada, seega mõelda ja enda tegemisi analüüsida. Et neil puuduvad
kindlad eesmärgid, tuleneb pigem sel-

lest, et nad teadvustavad, kui raske on
tippu jõuda ja millest peab loobuma,“
arvab juhendaja.

Väldivad tühje lubadusi
Ta toob näiteks, et kui U17 Euroopa
meistrivõistlustel võetaks eesmärgiks kuldmedal ja seda ei tuleks, tähendaks see tüdrukutele kui tühja
lubaduse andmist. „Kristin on temperamentsem, ka paarismängus, Helina on jälle see tasakaalustavam
pool, seetõttu nad sobivadki,“ jätkab
Mäerand.
Tüdrukud naeravad, et varem oli juhtumeid, kus nad ei vahetanud pärast
paarismängu sõnagi. „Ega me korralikult vihastanud teineteise peale ikka ole
ja teine ära ka pole tüüdanud,“ lisavad
Kristin ja Helina.
Mäerand loodab, et nad ei jää lihtsalt
lootustandvateks spordineidudeks,
vaid koos paremate tingimuste loomisega, tulevad edaspidi veelgi paremad
tulemused.
Mäerannal on plaan saada tüdrukud
ülejärgmiseks õppeaastaks Audentese
nimekirja ja läkitada nad siis Rootsimaale, tugevasse sulgpallikeskusesse
õppima. Sest ta tunnetab, et kodus tuleb
ühel hetkel lagi vastu.
Ka Tolmoff ja Must pakkisid varakult
reketid ja siirdusid välismaa treeningukeskustesse.

Helina Rüütel ja Kristin Kuuba (fotol kaks vasakpoolset) mullu sügisel Eesti U17 koondises.
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Tennisekeskus

Urmas Sõõrumaa:

Tere Tennisekeskuse kritiseerijad ei näe suurt pilti
Tänavu suvel sai Tere Tennisekeskus Tallinna linnalt rahalist abi,
mis peaks lähiajal võimaldama keskuse lõplikult valmis ehitada. Kuid
spordirajatise looja ja omanik Urmas Sõõrumaa on nördinud, kuidas
avalikkuse ees kogu seda juhtumit käsitletakse.

„S

Tekst: Ants Põldoja

elle kohta on rohkem lokku
löödud kui asi väärt. Kahju
lausa kõrvalt vaadata,“ leidis
Sõõrumaa. „Need, kes raha eraldamise
üle vaidlevad, ei näe suurt pilti. Kuid pilt
on selline, et Tallinna linn on spordikeskuse kaudu saanud korrastatud linnaosa,
kus tulevikus hakkab iga päev käima
2500 inimest. Vaadake, mis siin Tondil oli
kümme aastat tagasi – asotsiaalid tegutsesid, igal pool vedeles prügi kuni koduloomade korjusteni välja. Julgen öelda,
et siinsed korteriomanikud elavad nüüd
tunduvalt turvalisemas keskkonnas.“
Koos Tere keskuse ehitusega korrastati ka kõrval asuv park, kus paiknevad
nüüd jalgteed, tiik ja laste mänguväljak.
Sõõrumaa sõnul pole keegi arvustanud Tallinna linna tegusid või otsuseid
näiteks Lasnamäe spordikeskusele 20
miljoni euro eraldamisel, kuid tennisekeskuse 3,5 miljonit eurot on kõigil pinnuks silmas. „Räägitakse, et Sõõrumaa
sai need miljonid korruptiivsetel ajenditel. Ise olen pannud keskuse rajamisse 12 miljonit eurot isiklikke investeeringuid. Kui keegi annaks selle raha
tagasi, siis loovutaksin talle kogu keskuse koos linnalt tulenevate hüvede ja
lepingutega,“ sõnas Sõõrumaa.
Sõõrumaa arvates ei mõista kõrvaltvaatajad ka Tere tennisekeskuse tähtsust – teist selliste mastaapidega rajatist
Eestis ega meie lähinaabruses pole.
„Tere keskust ei saa võrrelda teiste analoogiliste keskustega, sest selle kvaliteet ja mastaap on rajatud rahvusvaheliste matškohtumiste pidamiseks. Väljakute suurus 20 korda 40 meetrit,
valgustatus 1200 luksi, lae kõrgus 14
meetrit – harrastustennise jaoks pole
selliseid mõõtmeid vaja. Siia on võimalik paigaldada võistlusteks vajalik arv
lisatribüüne, samuti on olemas kõik vajalikud ruumid külalissportlaste teenindamiseks,“ rääkis Sõõrumaa.
Ta jätkas: „Tahan selgitada oma mõtteviisi, et kui linn suudaks kas või igas-
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Fotod: Viktor Burkivski

Urmas Sõõrumaa
näitab Tere
Tennisekeskuse
direktorile Allan
Elerannale
mobiiltelefonist
fotot, milline
antud ruum
projekti järgi välja
näeb.

„Tere keskust ei
saa võrrelda teiste
analoogiliste keskustega,
sest selle kvaliteet ja
mastaap on rajatud
rahvusvaheliste
matškohtumiste
pidamiseks.“
se projekti kaasata minusuguse hullu,
siis võiks ta selle raha eest, mida ta täna sporti investeerib, ehitada kaks korda rohkem spordirajatisi.“
Sõõrumaa tõrjub kohe arvamuse, et
senise jutu puhul võis mõista, et ta pole linna rahajaotamise poliitikaga rahul. „Ma ei siuna mingil juhul linna,
aitäh ükskõik millise abi eest! Paha-

meel on suunatud kadetsejaile ja kritiseerijaile!“ Sõõrumaa ei taha välja tuua
konkreetseid inimesi, kes on esinenud
Tere tennisekeskusele rahalise toetuse
eraldamise vastu, kuid põrutab siiski
üsna teravalt: „Vaadake kas või pealkirju ja üldist suhtumist meedias. Loodan, et kunagi tuleb aeg, kus kuritegevuseks ei loeta ainult narkootikumide
müümist, vaid ka negatiivsuse õhutamist meedia vahendusel.“
Konkreetselt spordikeskuse ehituse
hetkeseisust rääkides sõnas Sõõrumaa,
et projekti alustati majanduse headel aegadel. „Tänast majandusseisu arvestades
on see projekt Tallinna linna kui keskkonna jaoks liiga kvaliteetne. Praeguses
olukorras me poleks ilmselt nii head ehitist teinud. Keskuse lõpliku valmimise
jaoks on linna toetus muidugi oluline.“
Majanduse halvenemise tõttu keskuse ehitusprojektis midagi muudetud
pole, lisab Sõõrumaa. „Sellise keskuse
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Tennisekeskus
rajamine on mitme muutujaga asi, ta on
üsna keeruline. Ärge mõelge, et linn
annab raha niisama – iga investeeringut
tuleb põhjendada ja õigete sõnadega
kirja panna. Praegu ongi nii, et teine
osamakse viibib, sest mõned terminid
on valesti. Toon lihtsalt näite: kui kirjutada mõne ruumi kohta taastusvõimlemiskeskuse asemel lihtsalt võimlemiskeskus, siis see on alus mitte raha maksta, sest projektis seisis kirjas teisiti.
Kindlasti saame siin kõik korda, kuid
see pole nii lihtne nagu paistab.“
Sõõrumaa sõnul on segadust tekitanud
ka välisväljakute tarvis eraldatud raha.
Täpsemalt: linn ostis väljakud ära ning
andis kohe kasutajale rendile. „See raha
oli mõeldud keskuse lõpetamiseks, kuid
paljud ei tea, et selle otsusega kaasnes
ka kohustus: meil tuleb kahe halli vahele juurde ehitada lastetennisele mõeldud viie väljakuga kompleks,“ selgitas
Sõõrumaa ja lisas: „Aga ajakirjandus
vaatab siin tehingut kahtlaselt, et kuidas
nii: linn ostis ja andis kohe tagasi.“
Kui veel konkreetsemaks minna, siis
Sõõrumaa sõnul peaks spordikeskuse
viimane osa ehk taastuskeskus valmima
99% veebruariks. „Selle ühe protsendi
osas jäävad vaid plaatimistööd, mis viibivad betooni kuivamise tõttu.“
Sõõrumaa pole kõrvale lükanud ideed,
et Tere tennisekeskuses saab tulevikus
olema rahvusvaheline tenniseakadeemia, kuid selgitab: „Viimasel ajal pole

selle teemaga olnud mahti tegeleda. Kui
aga valmivad lastekeskus ja võimlemiskeskus, tekib juurde mitmesajale inimesele pesemis- ja riietumisvõimalusi. Osa
ruume vabaneb akadeemias õppijaile
elamiseks,“ ütles Sõõrumaa.
Suvest saadik keskuses tegutseva Cafe Anzelika kohta on Sõõrumaal öelda
ainult kiidusõnu. „Kõik on kiitnud, et
sõõgid on siin väga head. Kui aga laieneb keskus ja siin hakkab iga päev liikuma tuhatkond inimest, peaks mõtlema isegi kohviku laiendamisele. Tegelikult oleks vaja siin veel igasuguseid
abiteenuseid, näiteks massöör, hambaarst, juuksur. Siis oleks võimalik, et
näiteks pere üks liige mängib tennist,
samal ajal kui teine käib juuksuris.“
Sõõrumaa sõnul pole tal siiski hinges
pettumust, et keskuse valmimimise
protsess on nii raskeks läinud ja tema
suhtes kriitikat tehakse. „Iga rahvas
väärib oma valitsust ning meil on kõik
nii nagu olema peab. Naudin seda, mis
ühiskonnas toimub. Kohati on tunne, et
elan ajast 5-7 aastat ees. Nüüd on enamike Eesti inimesteni jõudnud need
asjad, mida juba 5-7 aastat tagasi välja
ütlesin. Kellel on kade meel – proovigu
vaadata üks inimpõlv ette. Meie lapsed
enam ei mõtle, kust see keskus alguse
sai või kes teda on kritiseerinud, kuid
on rõõmsad, et Tallinnas asub selline
uhke spordirajatis, kuhu linn on pannud
kõigest 3,5 miljonit eurot.“

Urmas Sõõrumaa
taastuskeskuse
koridoris. Siin on
ehitus peaaegu
lõpetatud.

Siia tuleb bassein ja mullivann,
mis on peaaegu valmis.
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VÕITJAD 2012

Champions Liiga Gert Gerretz – Mihkel Koppel
Euroliiga Priit Raag – Indrek Tormis
Ideaal Liiga Toomas Liiva – Elmer Maas

Nasha Rasha

Kaunid baleriinid

Seilasime, teame.

Sihik paigas!

Kaanefoto „Mida tukka?“

Kelle vari?

Põlvest alla! Mitte nii palju!

Welcome to Georgia! #1

Welcome to Georgia! #2

Welcome to Georgia! #3

Uus Kuum BoyBand!

Thanks, Maestro!

Jagamise aeg

Kaotajaid polnud

Mis see Pant peab tegema?

Suzanne Lenglen?

Aah … kätte sain

Kus sa öösel olid?

Patsist tõstetud...

Banaani saab?

...37, 38, 39...

Kütt

Austraaliast

TURNIIR KOLMES LIIGAS:
Champions Liiga, Euroliiga ja Ideaal Liiga
(Ideaal Liiga ainult segapaaridele)

Pidu Singer-Vingeriga!
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turniir&traditsioon

Pärnu Juhtimiskonverentsi raames

mängiti taas tennist
Pärnu Juhtimiskonverentsi raames peetud tenniseturniiril kohtuti
tänavu juba kolmandat korda.

P

Tekst: ajakiri Tennis

ärnu Konverentside juhtfiguur
Toomas Tamsar selle mõtte ajakirja Tennis väljaandjale Donatas Narmontile välja käis ja senised
kolm turniiri on koostöös igati hästi õnnestunud. Esimesel aastal osales kaheksa paari, teisel juba 12 ja samapalju ka
sel aastal. Tänavu jäid hilisemad registreerijad isegi “joone alla”, sest turniiri
formaat selgitada paremad ühel õhtul
kolme tunni jooksul lihtsalt ei võimalda
enamat, kuigi sel ajal olid võistlejate
käsutuses Pärnu Tennisehalli kõik 6
siseväljakut. Võistlejad loositi paaridesse nelja tugevusgruppi kasutades ning
see võimaldas võistluse huvitavama
käigu eesmärgil moodustada võrdsemaid paare. Alagrupimängude järel
peeti kohamängud, kus kõik kohad selgitati lõpuni välja. See võimaldas igal
paaril väljakule tulla 5-6 mänguks, mis
andis õhtu jooksul mõnusa koormuse
heas seltskonnas. Mängiti ajatennist
kestusega 20 minutit mängu peale, mis
andis võimaluse väljakute kapasiteeti
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Fotod: Janek Alliksaar, Pärnu Konverentsid

Saku mehed juba teavad, mis on parim
karastusjook pärast pikka tenniseõhtut.

võimalikult efektiivselt kasutada. Finaali jõudsid seekord paarid Arko Kurtmann-Tauno Loodus ja Lehar Kütt-Gert
Jostov ning pingelises heitluses jäid lõpuks 4:3 peale ja krooniti tänavuse Pärnu Juhtimiskonverentsi tenniseturniiri
tšempioniteks Kurtmann-Loodus. Kolmanda koha heitluses alistasid Hans
Pajoma-Hans Alter 4:1 Ivar Kiigemägi-

Riho Rasmanni. Tegelikult võis aga
kolmanda koha saajaks koos Pajomaga
lugeda Merko Kimstot, kes temaga paaris kuni poolfinaalini mängis, ent pidi
kolmanda koha heitlusest vigastuse tõttu loobuma ning Alter asendas teda.
Nii osalejad kui korraldajad jäid taas
turniiriga väga rahule ning suure tõenäosusega traditsioon jätkub.
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Harman/kardon BDS 776W. Stiilse ja täiusliku disainiga 3D Blu-ray kodukinosüsteem, mis on loodud
veatu heli ja pildi nautimiseks. Tänu teaduslike uurimismeetodite kasutamisele tuuakse Harman Kardoni
helisüsteemiga kuulajani heli, mis on võimalikult lähedane algsele salvestusele. Perfektse heli esitamisele
aitavad kaasa 5 kvaliteetkõlarit ja subwoofer. Harman Kardoni kodukinosüsteemi USB liidese kaudu saab
nautida muusika, lmide ja fotode vaatamist mälupulgalt või kõvakettalt. 3 HDMI sisendit võimaldavad
üheaegselt ühendada süsteemiga mängukonsooli, videokaamera või mõne teise HDMI seadme.

Lisainfot ressiiverite looja Harman Kardoni kohta leiad Euronicsi
kodulehelt www.euronics.ee

turniir&traditsioon

Quattromed
Partners Cup:
sportlikult seltskondlik turniir

Tänavu novembri keskel peeti Rocca al Mare tennisekeskuses teist korda turniir
Quattromed Partners Cup – üsna omalaadne võistlus, kus mängitakse ainult
segapaarismängu ning osalevad ainult kutsetega mängijad. Samas on tegemist
nii-öelda klubiülese turniiriga, mis tähendab, et pole konkreetselt ühe klubi võistlus.

K

Tekst: ajakiri Tennis

aks aastat toimunud turniiri kohta oleks ehk vara öelda traditsiooniline, kuid varsti võib
Quattromed Partners Cupi selliselt nimetada küll, sest võistluse ühe korraldaja, laborifirma Quattromed esindaja
Peeter Saksa arvates jätkub turniir ka
edaspidi. „Praegu on ehk traditsiooni
algus,“ sõnas Saks. „Hea, et uus turniir
on kalendris juures ning jääb ilmselt
pikemaks ajaks. Ehkki paljud meie turniiril osalejad teevad kaasa ka harrastusliigades, on võistelda ikka meeldiv.“
Kuid kohe tuleb rõhutada, et Quattromed Partners Cup pole ainult spordivõistlus. „Turniir on seltskondlikult
sportlik või ehk oleks parem sportlikult
seltskondlik,“ arutles Saks. „Eks mängitakse ikka võidu peale, kuid valitseb
sõbralik õhkkond. Aeg-ajalt juhtub, et
keegi näitab oma frustratsiooni välja,
kuid kindlasti ei ole siin heitlus nii äge
kui harrastusliigades.“
Saks lisas, et turniiri nime teine pool
Partners Cup tähendab kaht asja. Esiteks,
et tennist mängima tuleb palju koostööpartnereid ja sõpru ning teiseks, eelistatud on segapaarid, kus koos mängivad
abikaasad või elukaaslased. Ehkki muidugi on turniiril ka teistsuguseid paare.
Korraldusest ja reglemendist veel nii
palju, et tänavused peakorraldajad olid
Lembit
Russow
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Kadri ja Margus Ärm

Fotod: Viktor Burkivski

Helen Tälli, Seila Saks ja Tauri Sumberg, kõik erinevatest klubidest. Peakohtunik Eerika Bekker aitas aga koostada tabelit ja ajakava ning loosida
paarid alagruppidesse. Mängiti kahes
tugevusgrupis, millest tugevamat nimetati Fortise turniiriks ja nõrgemat
Infirma turniiriks. „Esiliiga tasemel
mängijad pandi tugevamasse gruppi,“
selgitas Saks.
Kokku jaotati 32 paari 5 või 6-liikmelistesse alagruppidesse, mistõttu kõik
osavõtjad said palju mänge. Kuna edasi pääsesid Infirma turniiri viielistest
alagruppidest vaid võitjad ja Fortise
turniiri kuuelistest gruppidest kaks paremat ning kiiresti mängiti otsa poolfinaalid ja finaal, ei pidanud ükski tennisist kaua ootama ja kõrvalt turniiri
lõppu jälgima.
„Enamik võistlejaid jäi kohale ning
elas kaasa otsustavatele kohtumistele.
Lõpetamispidu toimus tennisekeskuse
kohvikus ning seal jagati ka auhindu,“
lisas Saks. Auhinnad olid välja pannud
Quattromed HTI, Albert Hotel Riia ja
Russow Textile ning lisaks OÜ Innomedica Fair Play auhind, mille teenisid
Jaana ja Priit Helm.
Võistlus ise kulges põnevalt ning tasavägiseid mänge oli palju. „Näiteks
meil läks nii poolfinaal kui ka finaal tieJana Kasemaa

break’ini,“ ütles Saks, kes koos abikaasa Seilaga mängides jõudis Infirma
turniiri finaali.
Ehkki kaks aastat tagasi Eestis välja
antud raamatus „Mängime harrastustennist“ on toodud pikk rida probleeme,
mis tekib naise või elukaaslasega koos
paari mängides, ütles Saks, et näiteks
tema on harjunud abikaasaga paaris
võistlema. „Võimalik, et kaasadel esineb omavahel rohkem ütlemisi, kuid
kannatab ära,“ oli Saks rahulik.
Korraldajad omavahel: Tauri Sumberg
(vasakul) õnnitleb siin Infirma turniiri finaalis
napilt kaotanud Seila ja Peeter Saksa.

Mari Kuusk
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Quattromed Partners Cup tulemused
Fortise turniir

Alagrupist pääsesid edasi: esimesest grupist Riin Veiram – Fredi Skobelev, 5 võitu
5st ja Inga-Kai Polonski – Ilja Poljašov 4 võitu; teisest grupist Triin Eller – Mihkel
Rõuk ja Helen Tälli – Urmas Lagle, mõlemal 4 võitu.
Poolfinaalid: Veiram-Skobelev – Tälli-Lagle 8:3, Polonski-Poljašov – Eller-Rõuk 8:4.
Finaal: Veiram-Skobelev – Polonski-Poljašov 8:6.

Infirma turniir
Alagruppidest said edasi (kõik 4 võitu 4st): Seila Saks – Peeter Saks, Külli Värnik
– Peeter Värnik, Kristiina Kaljurand – Harly Mägi ja Helina Viik – Linnar Viik.
Poolfinaalid: Saks-Saks – Kaljurand-Mägi 9:8, Viik-Viik – Värnik-Värnik 8:6.
Finaal: Viik-Viik – Saks-Saks 9:8.
Helina ja Linnar Viik
võitsid Infirma turniiri.

Inga-Kai Polonski ja Ilja
Poljašov jõudsid Fortise
turniiri finaali.
Riin Veiram ja Fredi Skobelev Fortise
turniiri esikoha karikatega.

Fortise turniiri kolmanda koha jagajad: Mihkel Rõuk Triin Eller (vasakul) ja Urmas Lagle - Helen Tälli.

Heidy
Särgava

Mari Liigand ja
Marko Sojonen
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Fair Play auhinna võitjad
Jaana ja Priit Helm.
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liigatennis

Heigo Einblau topeltedu,
Meelis Vetevool esimene
neljanda liiga võitja
SEB Tallink liigatennises on juba uus võistlushooaeg (2012/2013) käivitunud.
Meeste neljandas liigas on detsembri seisuga peetud 7, kolmandas liigas 9 ja
teises liigas 5 etappi. Nagu tavaks saanud, anname SEB Tallink liigatennise
hooaja lõppedes lühiülevaate sellest ja märgime ära parimad.

E

Tekst: Toomas Kuum

namike võistlusklasside lõppjärjestus hooajal 2011/2012 oli lahtine veel enne Mastersit. Erand
oli vaid meeste teise liiga üksikmäng ja
naiste esiliiga üksikmäng, kus sarja parim oli selgunud enne finaalturniiri.
Muudes võistlusklassides oli heitlus
parimate kohtade pärast üpris pingeline ning otsustavaks sai tulemus Mastersil. Kuna naiste liigades toimus Masters-turniir vahetult enne ajakirja ilmumist, siis selle tulemustel ning aasta
parimatel peatume järgmises numbris.
Meeste esiliiga üksikmängus vahetus
aasta vältel liider mitmeid kordi, ent
enne Mastersit oli selge, et üldvõidu nimel konkureerivad vaid Aare Vahimets
ja Erkko Kõrgema. Mastersi finaali
jõudsidki nimetatud mehed. Tänu män-

Fotod: Toomas Kuum, Viktor Burkivski

gutaktika muutusele õnnestus Vahimetsal pärast kindlalt kaotatud avasetti
mäng enda kasuks pöörata 1:6, 6:2, 6:1.
Vahimetsa võit on seda väärtuslikum, et
mees kuulub seenioride vanuseklassi
40+. Muide, Vahimets on sel aastal võitnud ka neli ITF Seniors Circuiti sarja
turniiri! Kokku peeti esiliigas 18 turniiri, millel osales 83 mängijat.

Esiliiga üksikmäng:

2012.
aasta
esikuuik:
1. punkti,
Aare Vahi1. Aare
Vahimets
3837,50
mets
3837,50
punkti,
2.
Erkko
2. Erkko Kõrgema 3676,25, Kõrgema
3. Marek
Turu 2736,0,
3676,25,
3. Marek
Turu 2736,0, 4. MarMargus Metsanurm
gus4.
Metsanurm
1775,0, 5.1775,0,
Raido Rätsep
5. Raido
Rätsep Pakk
1626,25,
1626,25,
6. Erlend
1558,75.
6. Erlend Pakk 1558,75.

Esiliiga paarismäng elab üle teatavat
kriisi, mistõttu otsustati pikendada
punktiarvestuse perioodi tuleva aasta
lõpuni. Seda ei tasu traagiliselt võtta,
sest liigatennise ajaloos on varemgi esinenud kehvemaid aegu. Tõusud-mõõnad on teatavasti omased ka paljudele
teistele eluvaldkondadele. Võimaliku
täiendusena tuleb kõne alla mõnede
toimivate turniiride integreerimine esiliiga arvestusse.
Meeste teise liiga üksikmängu valitses ülivõimsalt Kurmo Annus, kes
nüüdseks juba esiliigas arvestatav konkurent teistele. Ka teise koha saanud
Ott Raidla viidi üle esiliigasse. Võrreldes mõne eelneva hooajaga ei saanud
väga suur hulk mängijaid turniirivõidu
maitset tunda. Annuse edu on võrreldav

Teise liiga
paarismängu
Mastersi võitjapaar
Urmas Pilter-Valdo
Kütt (vasakul) koos
finalistide Vladimir
Issajevi ja Ilja
Poljašoviga vahetult
peale mängu.
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Oleg Ševtšuki kahekümne aasta taguse
hegemooniaga teises liigas. Loodetavasti kujuneb alanud hooaeg tasavägisemaks. Teise liiga 23 turniiril lõi kaasa
172 mängijat.

Esiliiga paarismäng:
1. Kurmo Annus
864,0 Annus
punkti, 864,0
Esikuuik:
1. Kurmo
2. Ott
Raidla
598,0,
punkti,
2. Ott
Raidla
598,0, 3. Oleg Ševt3. Oleg Ševtšuk 542,75,
šuk 542,75, 4. Tarmo Uustalu 529,25, 5.
4. Tarmo Uustalu 529,25,
Priit5. Raag
452,5,
6. Heiki Õitspuu
Priit Raag
452,5,
424,75.
6. Heiki Õitspuu 424,75.

Paarismängu arvestuses oli Mastersi
eel üldesikoha võimalus neljal mängijal. Liidrikoha säilitas siiski Tarmo
Uustalu, kelle õnneks ei suutnud põhikonkurendid (V. Issajev, T. Kuum) Mastersit võita, et temast mööduda. Pärnu
Tennisehallis võidutses hoopis „vanameistrite“ duett Valdo Kütt-Urmas Pilter, alistades finaalis Vladimir Issajevi
ja Ilja Poljašovi 6:1 6:4. Issajevit ja Poljašovi võib julgelt tituleerida igaveseks
teiseks, sest mitme aasta peale kaotati
juba needusena näiv 15. finaal!Tõsi,
Issajevil on korra õnnestunud sel aastal
turniirivõitu maitsta, ent partner oli
siis Valdo Kreegimäe.
Tänavusel hooajal oli paarismängu
sari üldse väga intrigeeriv, palju erinevaid võitjaid ning lisaks mõni üllatus, mille peale keegi raha ei paneks.
Näiteks Mastersi-eelse etapi võitsid
Urmas Lagle-Toomas Liiva, kes olid
juba alagrupis autsaiderid. Kuid üllatused ainult tervendavad võistlussarja.
Lisaks on levimas tendents, et erinevatel turniiridel vahetatakse partnereid. Katsetatakse uusi kooslusi, mistõttu pole üheseid favoriite. Eeldatavalt tugevamad mängijad ei pelga
tulla turniirile ka märgatavalt madalama reitinguga partneritega, mis loob
veel täiendavat intriigi. Kokku osales
112 mängijat 14 etapil. Tulevikus on
plaanis veidi suurendada etappide arvu, sest teise liiga paarismäng on üsna
populaarne ning enamjaolt mängud
tasavägised.

Teine liiga
paarismäng:
1. Tarmo Uustalu 494,5 punkti,

Teise
liiga paarismängu
esikuuik: 1.
2. Vladimir
Issajev 483,75,
Tarmo
Uustalu
494,5
punkti,
2. Vladi3. Toomas Kuum 460,0,
mir 4.
Issajev
483,75
,
3.
Toomas
Kuum
Priit Raag 444,75,
5. Urmas
418,75,
460,0,
4. PriitPilter
Raag
444,75, 5. Urmas
6. 418,75,
Indrek Tormis
387,0.
Pilter
6. Indrek
Tormis 387,0.
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Kolmanda s liigas tegi tänavu duubli
Heigo Einblau. Turniriide korraldamisel sageli abiks oleva Einblau esikoht
mõlemas mänguliigis selgus alles Mastersil. Üksikmängus pakkus talle konkurentsi Indrek Tool. Üldvõitja otsustanud Mastersi finaalis alistas Einblau
Tooli 4:6, 6:4, 6:0. Einblau võidutses
kümnel, Tool viiel etapil, kuid Tool oli
veidi stabiilsem, Einblau langes mõnel
turniiril vara välja. Arvesse läks 13 paremat turniiri, sellepärast on väärtuslikud ka finaali- ja poolfinaalikohad.
Paarismängus oli Einblaul parajalt õnne, sest Mastersil olid nad Andres
Müürsepaga langemas juba alagrupis
välja. Lõpuks jõuti finaali, kus Einblau
ja Müürsepp kaotasid paarile Harly
Mägi-Toomas Liiva. Üksikmängus toimus 37 turniiri (osales 210 tennisisti)
ja paarismängus 10 turniiri (59).

Kolmas liiga
üksikmäng:
1. Heigo Einblau 228,75 punkti,

Kolmas liiga üksikmäng esikuuik: 1.
2. Indrek Tool 219,2,
Heigo
228,75
punkti, 2. Indrek
3. Einblau
Toomas Liiva
132,73,
Tool4.219,2,
3.
Toomas
Liiva 132,73, 4.
Juri Ivanov 122,15,
Juri 5.Ivanov
122,15,
5.
Kaur Elviste 112,11,Kaur Elviste
6. Ivan
Fatejev
88,82.88,82.
112,11,
6. Ivan
Fatejev
Kolmas
liigaliiga
paarismäng esikuuik: 1.
Kolmas
paarismäng:
Heigo
Einblau 113,58 punkti, 2. Harly
Mägi1. Heigo
106,63,
3. Andres
Müürsepp
Einblau
113,58 punkti,
2. Harly
106,63,
102,58,
4.-5. Mägi
Indrek
Tool , Olari Tiidus
3. 6.
Andres
Müürsepp
102,58,
93,58,
Toomas
Liiva 85,51.
4.-5. Indrek Tool,
Olari Tiidus 93,58,
6. Toomas Liiva 85,51.

Hooajast 2011/2012 loodud meeste
neljas liiga käivitus üle ootuste hästi.
Kui esimestel etappidel kogunes reeglina ca 16 osavõtjat, siis nüüd on tavapärane turniiritabel suurem kui 32. See
viib tahtmatult mõttele laiendada tasemegruppide arvu, kuid tõenäoliselt siiski alles paari aasta pärast.
Neljanda liiga põhiline kasvuraskus
on esialgu mängijate taseme reaalne
vastavus tugevusgrupile. On olnud juhuseid, kus turniirile on end registreerinud tennise algõpet lapsepõlves saanud tennisist või kelle tase vastab tegelikult kolmanda liiga omale. Tennises
on väga raske täpselt piiritleda mängijate kuuluvust ühte või teise tasemegruppi, seetõttu esineb selliseid juhuseid rohkem just madalamates liigades.
Näiteks läbitav ITN test ei pruugi näidata mängija tegelikke oskusi või oskuste realiseerimist võistlussituatsioonis,

Aktiivne
liigamängija
Indrek Raud
mänguhoos.

kus mängu tulevad taktika või psühholoogiline vastupidavus. Neljanda liiga
sees on tekkimas aktiiv, kes teeb sarja
korraldajale ettepanekuid ja konstruktiivset kriitikat. See kõik on teretulnud
nähtus, sest mängijate tagasiside on parim mootor millegi arendamiseks.
Esimesel hooaja neljandas liigas
peeti 30 turniiri, millest võttis osa 111
tennisisti. Esimese tiitli võitis Meelis
Vetevool, kel õnnestus võidutseda neljal etapil. Tänaseks on neljandast liigast aste kõrgemale tõstetud kümmekond harrastajat.

Neljas liiga

Meeste
neljanda liiga üksikmängu
üksikmäng:
esikuuik: 1. Meelis Vetevool 27,85 punk1. Meelis Vetevool 27,85 punkti,
ti, 2.2.Illimar
23,25, 3. Andre Liiva
Illimar Sibul
Sibul 23,25,
20,75,
4.
Andres
Brakmann 17,8, 5.
3. Andre Liiva 20,75,
Kristjan
Kuutok
16,45,
Janek Savel4. Andres Brakmann 6.
17,8,
5. Kristjan Kuutok 16,45,
jev 16,15.
6. Janek Saveljev 16,15.
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Tenniseklubi
Reval Ladies alustas
15. tegevushooaega
Pühapäeva, 9. septembri hommikul kihas Tere Tennisekeskus TC Reval Ladies
naistest. Valmistuti aastakoosolekuks, mis traditsiooniliselt koos Mastersi
ja paaristurniiriga hooaja algust tähistab. Lisaks 7-liikmelisele juhatusele oli
kohale tulnud 24 klubiliiget. Täna kuulub sellesse naiste tenniseklubisse
40 täis- ja 4 kaasliiget.

K

Tekst: Riina Varts, Riina Roosipuu

uulati hooaja tegevus- ja finantsaruannet, mis ühehäälselt ka
kinnitati. Lahkuv juhatus tänas
klubi liikmeid panustamise eest ja meenutas aasta olulisemaid sündmusi. Hooaeg 2011/2012 jääb lisaks hästi korraldatud ja kvaliteetsetele turniiridele
meelde huvitavate klubiüritustega. Läbi
erinevate sündmuste prooviti möödunud hooaja vältel tuua klubi liikmeid
üksteisele lähemale ka inimestena. Võime öelda, et lisaks tennisemängu oskuste arengule teame täna kindlasti rohkem
ka üksteise elu muudest aspektidest.
Uuendati ka klubi reglementi. Sinna
viidi sisse klubi väärtused ning karmistati aktiivsusnõuet läbi suurema osalusootuse, liikmemaksu tasumise tähtaja
fikseerimise hooaja alguses. Juhatusele
anti õigus passiivseid liikmeid kaasliikmeks arvata. Reglemendis kirjeldati
rohkem lahti juhatuse ja presidendi töö
ning vastutus. Arutati ning täiendati ka
edetabeli süsteemi.
Hooaja 2012/2013 presidendiks kinnitati Riina Roosipuu ja valiti uus juha-

Fotod: Lee Murrand

Võidukas võistkond vastu võtmas Reval Ladies 15. juubeliturniiri erijooki.

tus. Sellesse kuuluvad: Karin Lember,
Heleken Lubi, Tiina Sepa, Marika Kullamaa, Kristel Leet ja Riina Varts. Uue
juhatuse eesmärk on väärtustada klubi
ajalugu ja hoida kõrgel tasemel traditsioonilisi tegevusi. Arenguruumi nähakse infoliikumise parandamises ning
soov on ka klubikaaslaste pereliikmeid

rohkem oma tegevustesse haarata.
TC Reval Ladies klubi 15. juubelihooaja algust tähistati Lee Murrandi poolt
klubist vändatud filmi esilinastusega 6.
oktoobril teletornis. Film tutvustab tänaseid klubiliikmeid ning peegeldab
nende mõtteid tennisest ja koosolemise
rõõmust. Filmi- ja tantsuõhtule eelnes
võistkondlik tenniseturniir sõpradega.
Külaliste ja klubi enda osalejate hinnangul oli turniir sedavõrd tore, et seda otsustati jätkata kõigil järgmistel sügistel.
25. novembril toimus traditsiooniline
Kadriturniir Rocca al Mare Tennisekeskuses. Seal sai taas näha valgetes pikkades seelikutes naisi omavahel puureketitega mõõtu võtmas. Vigastuste vältimiseks mängisime pehmete pallidega.

Masters 2012 turniiri
paremusjärjestus:

Reval Ladies 2012 Mastersi ja parima paarismängu
võitjad poseerimas turniiri toetaja Gutzy toodetega.
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Üksikmäng: 1. Helen Tälli,
2. Inga-Kai Polonski,
3.-4. Marina Hundt ja Kaire Roose
Paarismäng: 1. Tiina Mõis, 2. Aili Kägu,
3. Riina Varts

TENNIS 4/2012

tenniseklubi

XO klubi pidas
Juubeliturniiri

Traditsioonilise US Openi asemel pidas Tenniseklubi XO seekord Juubeliturniiri.
Tekst: ajakiri Tennis

N

Fotod: Viktor Burkivski

imetus sündis proosalisel põhjusel. XO klubi liikmel ja
Kalevi Tenniseklubi juhatuse liikmel Üllar Vaserikul oli
novembris 50. sünnipäev ja nii otsustati turniir ühe initsiaatori järgi nimetada Juubeliturniiriks. Pealegi pole põhjust
edaspidi nimetust muuta, sest kellelgi on ikka turniiri toimumise aastal juubel. Turniiri pidulikul lõpetamisel Lounge Butterfly’s
ei jäänud ka see fakt tähelepanuta.

Indrek Sei (vasakul) ja Tarmo Sumberg
rõõmustavad võidetud punkti üle.

U50 turniiri finalistid: paremalt võitjad Indrek Sei ja Tarmo Sumberg
ning neile finaalis kaotanud Härmo Värk ja Märt Luuk.

Urmas Sõõrumaa
mänguhoos.

Eesti seenioride
tennise üks tipppaare Sven Eving
(esiplaanil) ja Enn
Kunila.

Turniiri
kuulsaim
osavõtja
Toomas Leius
servimas.

Kahes vanuseklassis toimunud turniiri tulemused:
U50: Finaal Tarmo Sumberg/Indrek Sei – Märt Luuk/Härmo Värk 8:4, poolfinaalid Sumberg/
Sei – Donatas Narmont/Kalle Muuli 8:1 ja Luuk/Värk – Urmas Sõõrumaa/Allar Levandi 8:4.

50+ turniiri võitjad
Veiko Tishler ja Mati
Tänav.

50+: Mati Tänav/Veiko Tishler – Raivo Hellerma/Toivo Alt 8:4, poolfinaalid Tänav/Tishler –
Enn Kunila/Sven Eving 8:4 ja Hellerma/Alt – Aleksandr Popkov/Üllar Vaserik 8:6.
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Offshore Cup
peeti Kreeta palavuses

Eesti klubitennis ei piirdu ainult kodukamara pinnal tenniseelu viljelemisega, vaid
küllaltki levinud on ka turniiride või treeninglaagrite pidamine teistes riikides.

N

Autor: ajakiri Tennis

ii jätkas Tenniseklubi XO Offshore Cupi traditsiooni seekord
Kreeka suurimal saarel Kreetal,
kus teatavasti ka mõnede Eesti ärimeeste puhkuseresidentsid. Vahemere ilm
soosis tenniseharrastajaid, päeval 27
soojakraadi ja päike lõõmas kõigil päevadel. Tenniseväljakud paiknesid hotel-

Foto: Marko Kalle

li territooriumil ja nii oli turniiri väga
mugav korraldada. Kõik peamised atraktsioonid koos heade söögikohtadega
asusid lähestikku, mistõttu saabusid
paljud mängijad peredega. Lisaks eestlastele kutsuti klubi sõpruskond Valgevenest ja üks mängija Norrast. Osavõtjaid kogunes 33.

Offshore Cup 2012 osalejad Kreeta
kohaliku tennisekeskuse peaväljakul.

Üksikmängus peeti turniir kahes vanuseklassis: kuni 50 ja üle. Noorema
grupi finaalis alistas norralane Alexander Kjaer Toomas Kuumi 6:3, 6:3, poolfinaalides olid mehed alistanud vastavalt Sergei Lupini (Valgevene) 6:3, 6:4
ja Märt Vooglaiu 6:0 6:2. Vanemas grupis purustas Sulev Vare finaalis Sven
Aabreldaali 6:1, 6:0, enne seda olid neile alla jäänud Toivo Alt 6:3 6:4 ja Aleksandr Popkov 6:2 6:1.
Paarismängus olid kohtumised dramaatilisemad, sageli läks tarvis otsustavat champions tie-breaki. Mullune
Offshore Cupi võitjapaar Raivo Sündema-Sergei Lupin rühis taas finaali, olles
enne võitnud viis matši, poolfinaalis
alistati Priit Saluri-Igor Daškevitš 6:1
7:6. Nende vastasteks tulid Sulev VareToomas Kuum, kes võitsid poolfinaalis
Dmitri Polonski-Maksim Kazakevitši
6:4, 6:1. Finaal oli dramaatiline, Sündema-Lupin juhtisid 6/3 4/2, ent andsid
initsiatiivi ära ja kaotasid 6:3, 4:6, 7:10.
Kreeta oma külalislahkusega jättis
väga hea mulje ning kindlasti pole see
viimane kord, kui XO klubi seltskond
külastab ajaloolist saart.

Külas saarlaste uues
tennisehallis

T

ennisebaaside võrk Eestis laieneb.
Viimati valmis Kuressaares uhke sisehall kolme vaipkatte tenniseväljakuga.
Novembri keskpaiku käis saarlastel külas
Tenniseklubi XO, et pidada matš kohaliku
klubiga Sinnet. Ühtlasi testiti värskeid mängutingimusi. Ärimees Vjatšeslav Leedo toetuse ja linnavõimu mõistva suhtumise abil
valminud hall jättis väga hea mulje ning sellega antakse hoogu saarlaste tenniseelu
arengule ning järelkasvu sünnile.
Kuigi külalised alistasid võõrustajad
10:6, oli põhirõhk mängurõõmul ja suhtlusel. Ühtlasi peeti väike pereturniir Isadepäeva raames.
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Tekst ja foto: Toomas Kuum
Tenniseklubi XO meene annab
Vjatšeslav Leedole (vasakul) üle klubi
president Robert Herman.
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Korvpallikohtunik
Atso Matsalu

kavatseb golfimängule lisada ka tennise
Kuigi tuntud korvpallikohtunik Atso Matsalu enam endist ametit ei pea, hoiab ta keha
vormis ja tervist korras jõusaalis harjutamise ning suvel golfi mängimisega. Võimalik,
et varsti kuulub korvpalliliidu presidendiks pürgiva Matsalu igapäevaellu ka tennis.
Tekst: Ants Põldoja
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Fotod: Terje Lepp
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S

tatus Club’i jõusaalis hakkas Matsalu käima põhjusel, et korvpalliplatsil kohtunikuna paremini hakkama saada ja mängijate kõrge tempoga
kaasa joosta. Nüüd on aga põhjus just
eelmisega vastupidine – vaja on millegagi liikumise vähenemist korvata.
„Mida vanemaks saad, seda nõrgemaks sa ju füüsiliselt muutud,“ tunnistas Matsalu. „Nooremas eas polnud mul
probleeme, et kohtunike rahvusvahelise kategooria test läbi teha, ehkki siis
oli see isegi raskem – 12 minuti jooks
pluss joonejooks.“
Matsalu lisas, et ta on mõõtnud kilometraaži, palju korvpallikohtunik ühe
täispika mängu jooksul liigub. Varem,
kui oli kaks kohtunikku, tuli läbida 6-7,
kolme kohtuniku ajal aga 4-5 kilomeetrit. „Sellise maa läbimiseks peab olema
füüsist, lisaks pole ju kohtunikul vahetusi,“ möönis Matsalu.

sisalda küll nii palju action’it, kuid
võistlusmomenti ja koormust pakub.
„Ikkagi 9-10 kilomeetrit tuleb läbi käia.
Meil, amatööridel, on löökide arv ka
suurem, nii et kui väljaku oled läbi käinud, siis tunned, et midagi on ära tehtud,“ ütles Matsalu. „Golf on ka sotsiaalne mäng, kus saab inimestega suhelda.
Ent võistlus käib siiski rohkem iseendaga, tulemus sõltub ainult oma löökidest, mitte nagu korvpallis või tennises,
kus kaaslased või vastane ka mängu
mõjutab. Muidugi aetakse golfis mõnikord vilets tulemus ilmaolude kaela,
aga üldiselt sõltub kõik endast.“
Loomult pallimängude inimesena on
Matsalu siiski mõelnud, et võiks ehk
hakata ka tegelema tennisega. „Kui
nüüd korvpallis vilistamist enam ei ole,

li juures olnud, siis viimastel aastatel
on tundunud, et Eesti korvpallis vesi
seisab. Oleme hakanud teistele pallimängudele kommunikeerimise tasandil
alla jääma. Kuigi viimane EM-tsükkel
oli positiivne, selgus kohtudes alaliidu
liikmesklubidega, et ka nemad näevad
vajadust uuenduste järgi.“
Matsalu ei pelga, et kohtunik, kes väljakul mitmeid kordi erinevatesse konfliktidesse sattunud, võib seetõttu mitte
sobida alaliidu presidendiks. „Konfliktid tekivad puhtalt mänguolukordadest,
kohtuniku ja korvpalluri vastuolu on
juba stsenaariumisse kirjutatud,“ sõnas
Matsalu. „Kuid alati ka ise austan neid
mängijaid ja treenereid, kes konflikti
jätavad selle 40 minuti sisse. Väljaspool
platsi olen saanud mängijate ja treeneFoto päevist, mil
Atso Matsalu veel
korvpallikohtunikuna
tegutses. Nüüd
pürib ta juba alaliidu
presidendiks.

Golfimäng pakub
suvel paraja koormuse
ja võistlusmomendi
Praegu tegutseb Matsalu korvpallis vaid
komissarina ehk põhimõtteliselt ei liigu
mängude ajal enam sentimeetritki.
„Kuid harjumus käia jõusaalis on jäänud
ning nüüd on sel ka teine eesmärk –
asendada senist jooksmist väljakul. Tegelikult tuleks nüüd isegi rohkem trenni teha kui varem. Õnneks pole ma suur
õllejooja, kuid süüa ikkagi meeldib ja
seda peab millegagi korvama,“ arutles
Matsalu, kes käib Status Club’is tavaliselt kaks-kolm korda nädalas. „Pühapäeval käin siin koos pojaga, kel samal
ajal laste judo- ja ujumistrenn,“ lisas ta.
Meile rohkem korvpalliinimesena
tuntud Matsalu põhiamet on Puukeskuse tegevjuht. Ent seegi on valdavalt istuv
töö. „Korra päevas teen laos paar tiiru,
muidu hakkab laua taga selg valutama.
Tegelikult väsitab istumine samamoodi
nagu kohtunikutöö,“ võrdles ta.
Matsalu tunnistab, et teatud määral on
jõusaali trenn üksluine ja rutiinne. „Ka
mulle meeldiks pigem palli mängida, kus
action’it rohkem. Kui aga mõtled, et teed
seda enda jaoks, siis harjud ära,“ sõnas
Matsalu. „Pärast valitseb alati kerge
tunne. Kõik räägivad enne trenni minekut, et kas ma täna ikka lähen, kas viitsin. Kui aga selle läbi teed ja saunas ära
käid, on kohe teine tunne. Mõjub nii hästi, et ka kodus on kergem olla.“
Nooruses mängis Matsalu sageli korvpalli, mis oli kindlasti hasartne ja põnev.
Praegu asendab seda suviti golf, mis ei
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siis mõtlesin just tennisele, et võiks ka
selle ala plaani võtta. Seda enam, et golfi talvel mängida ei saa, kuigi ükskord
soojal sügisel olen ka detsembris väljakul käinud, muru oli veel roheline ja 8
kraadi sooja.“
Matsalu ei pelga, et tennist oleks raskem õppida. „Usun, et golfi selgeks saada on isegi keerulisem. Mõeldakse küll,
et mis see siis on: pall seisab ja ainult
löö! Aga see on nii tehniline ala, et isegi
väike viga tabamises suunab palli metsa.
Tennises on reketilaba suurem ja lubab
teatud ebatäpsusi. Tennis oleks kindlasti üks alternatiiv, sest niisama metsas
joosta mulle eriti ei meeldi, parem väljakul liikuda,“ tunnistas Matsalu.

Kandideerib
Eesti Korvpalli Liidu
presidendiks
Detsembris valitakse Eesti Korvpalli
Liidu uus president, esialgu kandideerib postile vaid Matsalu üksi. „Miks
otsustasin kandideerida?“ küsis Matsalu
justkui endalt. „Olles 23 aastat korvpal-

ritega hästi läbi.“ Ta lisas, et näiteks ka
Poolas ja Sloveenias on korvpallilliidu
president endine tippkohtunik.
„Ning tegelikult polegi ju vahet – kui
alaliidu presidendiks saaks endine mängija, siis küllap on temalgi neid omaaegseid konflikte olnud küllaga,“ jätkas Matsalu. „Muidugi oleneb ka sellest, milline
inimene on kohtunik. Kui ta on ka väljaspool mängu meelestatud negatiivselt,
jääb halb maine külge. Vaidlusolukorra
puhul pole kohtuniku ülesanne tuld juurde panna, vaid seda kustutada. Suhelda
mängijatega ja selgitada oma otsuseid,“
toob Matsalu välja peamise tõe.
Kui Matsalu saab alaliidu presidendiks, tuleb üks tegevus niigi hõivatud
ja lisaks pereinimesele veel juurde.
Ega see ometi ei tähenda, et tervise
eest hoolitsemine ja hea enesetunde
nimel trenni tegemine hakkab kannatama? „Kõik räägivad, et aega on vähe.
Kui õigesti planeerida, saab vajalikud
asjad ikka ära teha. Ning presidendi
töö on ühiskondlik ning ka seda tuleb
niikuinii vaba aja ja pere arvelt teha,“
ütles Matsalu.
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Äripäev Business Golf Openi võitjad teenisid

vapustava Türgi
auhinnareisi

Best Press OÜ võistkond sai sel sügisel esikoha Otepää golfiväljakul peetud
Äripäev Business Golf Openil. Peaauhind oli tõeliselt väärtuslik – reis Türgi
kuurortlinna Antalyasse, puhkusepaketiga viietärni hotellis
Corinthia Club Hotel Tekirova 5* reisifirmalt GoAdventure.

V

Tekst: Ajakiri Tennis

Foto: Raul Mee, Äripäev, erakogu

õidukasse tiimi kuulusid Sten LuSeptembris Otepääl: auhinnad käes! Vasakult Arvo
me, Arvo Antropov, Donatas NarAntropov, Sten Lume, Rene Aguraiuja ja Donatas Narmont.
mont ja Rene Aguraiuja. Tegemist
oli punktimänguga, kus arvestati ka golfarite handicap’i kuni HCP45ni. Best
Press kogus 106, teiseks tulnud OÜ Tahel Or 103 ja Quantum Eesti 100 punkti.
„Ilm oli külm ja vihmane. Meie teine
paar, kuhu kuulusid Sten ja Donatas,
lõpetasid viimastena võistluse peaaegu
pimedas. Muidu võinuks ehk tulemus
veelgi parem olla,“ meenutas Antropov
ja lisas: „Kui kolm meest tegid meil tavatulemuse, siis üks pani hullu. Sten
Lume mängis finaalis ilmselt elu parima golfiringi. Türgis tegime talle söögid-joogid välja, sest sisuliselt
tänu talle ju võitsime.“
Otepää Golfikeskuse tegevjuhi Kristi Lauri sõnul on
viiendat korda toimunud Äripäev Business Golf Open nende väljaku üks suuremaid
gi võitnud, sest ühelgi golfaril pole holetraditsioonilisi võistlusi.
in-one erivõistlusel õnnestunud.
„Võistluse eesmärk on panna
Võitjate Antalya-reis leidis aset okkonkureerima Eesti ja lähitoobris, kuid Donatas Narmonti asemel
riikide ettevõtete võistkonsõitis sinna Kristo Raudam, kes oli Best
di,“ sõnas Laur. „Oleme selPressi võistkonnas kaasa teinud eelle võistlusega rahul, kuigi
võistlustel. „Samal ajal peeti Antalyas
osalejaid võiks olla eelmaailma kaheksa parema golfari osaOktoobris Türgis: vasakult Rene
võistlustel rohkem. Suurim
võtul Turkish Airlines World Golf Final.
Aguraiuja, Sten Lume, Kristo
arv oli esimesel aastal, külSaime näha kõiki tippmehi eesotsas
Raudam ja Arvo Antropov.
lap olid siis majanduslikult
Rory McIlroy ja Tiger Woodsiga,“ rõõmustas Antropov. Lisaks oli kohal tenparemad ajad. Kuid finaalis on väljak tellis Saaremaal,“
ju alati täis.“
pajatas Laur. „Lisaks on mitukümmend niseäss Caroline Wozniacki, McIlroy
Otepää Golfikeskus tegeleb võistluse eriauhinda radadel näidatud tulemuste tüdruksõber.
korraldamisega ise, kuid osa turundu- eest. Näiteks parimatele löögitulemuse
Golf ja võistluse külastamine siiski
sest ja reklaamist jääb Äripäeva kanda. tegijatele nii mees- kui naismängijale Antalya paketti ei kuulunud. „Asendasi„Selle võistluse suur pluss on vägev olid auhinnaks Ecco golfikingad. Auhin- me hoopis golfikepid tennisereketitega,“
peaauhind. Igal aastal on pandud välja nad panevad välja kas Otepää Golfikes- lisas Antropov, kes harjutas kunagi Eesmingi reis, näiteks varem ka New Yorki kus ise või meie partnerid.“
ti noorte paremikku kuulunud Lumega.
või Portugali. Teise koha auhind oli goPõhivõistluse järel korraldatakse juba
Otepää Golfikeskus tänab kõiki osalfireis nädalavahetuseks Stockholmi pimedas spetsiaalne hole-in-one võistkoos laevapiletite ja majutusega Tallin- lus, kus auhinnaks auto – tänavu oli lejaid, sponsoreid ja partnereid suurekilt. Kolmanda koha võistkond mõnules selleks maailma esimene diiselhübriid pärase koostöö eest turniiri kõigi 5 aasgolfi mängides Arensburg Boutique ho- Peugeot 508 RXH. Autot pole seni kee- ta jooksul!
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Nägemine on
sama oluline kui
sportlik vorm
Päike on Eestis talvisel
ajal küll harv nähtus, ent
salakaval pilvealune
päikesekiir on teinekord
just kõige ootamatum.
Tekst: Jaanika Kriisk,
optometrist MSc
Foto: Scanpix

P

äikeseprillide valik on suur ja
nende seast leida endale just see
õige ja parim on vahel isegi keeruline. Kindlasti tuleks päikeseprille
ostes järgida põhireegleid, millest olulisemaid on raami ja klaaside sobivus
ja nende otstarve ning pinnakatted erinevatel klaasidel. Prilliraamid peavad
olema mugavad ja istuma kindlalt ninal,
kõrvade taga ei tohi olla suruvat tunnet.
Päikeseprillid peaksid olema tavaprillidest veidi suuremad, et varjata ka ülevalt poolt paistva päikese eest. Tuleks
jälgida, et sanga paksus ei segaks külgmist vaatevälja: vahel on soov, et küljelt
päike ei segaks, kuid võib juhtuda, et tekib
tunne, nagu oleksid külgedel klapid ees.
Kindlasti tuleks vaadata, et plastmassraamid ei annaks lisapeegeldusi,
mis hilisemal kasutamisel häirivad vaatamist, raam ei tohiks toetuda põsele,
sest see soodustab klaaside määrdu-

102

Serbia tennisist, maailma
esikümnesse kuuluv Janko
Tipsarevic on üks neist, kes
kannab nägemise parandamiseks
prille. „Hakkasin prille kandma,
sest päike häiris. Algul oli imelik
tunne, kuid suutsin harjuda.
Proovisin ka kontaktläätsesid,
kuid need ei toiminud nii hästi.
Tänu lepingule Oakleyga
valmistati mulle sellised prillid,
mille klaasid muudavad värvi
vastavalt valguse eredusele.
Nüüd ma ei kujuta enam ette,
kuidas ilma nendeta mängida
saaksin,“ kommenteeris
Tipsarevic.

mist. Iga väiksemgi detail ning valitud
prilli ja selle omaduste otstarbekus tuleb üle vaadata ja läbi kaaluda.
Enamik meist peab päikeseprillide ostmisel silmas kaht asja: nende ilusat väljanägemist ja hinda. Asjatundjate soovitusel
tuleks päikeseprille valida eelkõige lähtuvalt vajadusest ning nende praktilisest
väärtusest, hind ja ilu on teisejärgulised.
Loomulikult peab jälgima, et prillid
sobiksid näo kujuga. Kõik nõudmised
peavad olema täidetud ja vajadusel tuleb
omada mitut paari päikeseprille, sarnaselt spordiriietele, mida meil on ilmastikuoludele vastavalt mitmeid komplekte.

Kaitse terava
päikese eest
Kvaliteetsetel päikeseprillidel, nagu ka
rõivastel, on oma kindlad kriteeriumid,
mille alusel neid valime ja kasutame.

Mitmete spordialade puhul on nägemine sama oluline, kui hästi lihvitud tehnika. Näitena võib tuua tennise, kus
palli nägemine ja tabamine sõltub just
mõlema silma ühisest nägemisvõimest.
Muidugi on hea nägemine vajalik ka
selleks, et oma igapäevases elus hästi
hakkama saaksime. Kurb oleks hommikul ärgata ja päikest mitte näha, vaid
pelgalt tema soojust tajuda. Selleks, et
spordis midagi saavutada, tuleb teha
igapäevaselt tugevat tööd, unustamata
seejuures hetkekski, mis on meie eesmärgid, sama kehtib ka meie silmade
kohta. Kõik teame, et valgelt lumelt tagasi peegelduvad päikesekiired on lõikavalt eredad, vahel ka pimestavamad
kui kesksuvine päike. Selleks, et end
kaitsta ereda päikese või ereda valguse
eest, tuleks kasutada filterklaase-päikeseprille, mis ei ole liiga tumedad,
kuid hea kaitsevõimega.
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Päikesekaitseklaaside toonide ning
tumedusastmete valik on väga lai.
Vahel arvatakse, et mineraalklaasidega (purunev ja raske) prillid on paremad kui plastikklaasidega. Tegelikult
on asi sootuks vastupidine, sest plastikpindasid on kergem toonida ning värvide ja võimaluste valik on suurem. Arvestama peab ka sellega, et erinevate
tootjate materjalid ja moonutused on
erinevad - mida kvaliteetsem, seda parem ja usaldusväärsem kõikide eelmainitud näitajate poolest.
Päikeseprillid ei tohiks olla väga tumedad, sest tumeda klaasi taga läheb
silma pupill suureks ja kahjulikku kiirgust satub tavapärasest rohkem silma.
Päikeseprillide klaaside tootjad on teinud pikki aastaid erinevaid katseid ja
leidnud igale elualale vastavad filterklaasid, seda ka spordialade lõikes. Samuti on vaeva nähtud disainiga, sest
valguse eest tuleb kaitsta ja tuule takistust peab arvestama, et prillid sportimisel uduseks ei läheks. Sellest ka suur
valik ja vahel raskused otsustamaks,
mis on parim. Oluline on küsida spetsialistidelt nõu ja abi.

aladel, kus tuleb liikuda eredas päikesevalguses nagu golf, jooksmine,
kergejõustik.
Merevaiguvärv sobib aga tennise
mängimiseks, jalgpallis, jalgratta sõidul
maastikul (võimaldab jälgida paremini
sihtmärki - toob palli muust taustast
esile), kõikjal, kus on vaja kiiret reaktsiooni, tuleb see vaid kasuks.

Nägemise
korrigeerimine
Nägemise korrigeerimiseks on mitmeid
võimalusi nii prillide kui kontaktläätsedega. Olenevalt vajadustest ja soovidest, on võimalik leida lahendus kõigile,

Inimesele on antud
terveks eluks üks paar
silmi, mille eest tuleb
hoolt kanda ja nendega
vajadusel sagedamini
vaeva näha kui ise
tahaksime.

kellel jääb suuremal või vähemal määral puudu heast nägemisest.
Prillid ja kontaktläätsed on abivahendid, mis korrigeerivad nägemispuudulikkust väga individuaalselt. Tänapäeval on palju erinevaid kontaktläätsi ja
prille, mis ei takista sportimist. Aktiivse eluviisiga inimestele võiks kindlasti
soovitada treeningutele ja võistlustele
kontaktläätsesid, mis tagavad võimaluse erinevate filterklaasidega prillide
kasutamist. Ühekordsed läätsed on
hooldusvabad, sest neid kasutatakse
vaid korra, mis on aja kokkuhoiu mõttes
kõige sobivamad just sportlastele treeningutele ja võistlustele.
Nägemise tähtsus enamiku spordialade juures on väga oluline, sest sportlane, kes on heas füüsilises vormis, kuid
ebapiisava nägemisega, võib olla kesisemate saavutustega kui konkurent, kes
on hea nägemisega, aga viletsamas
sportlikus vormis.
Siit omapoolne soovitus: mõelge hästi läbi, millal te viimati oma nägemist
kontrollisite, seega on aeg külastada
oma ala asjatundjaid – optometriste,
saamaks head nõu ja soovitusi parimate tulemuste saavutamiseks.

Erinevad filterklaasid
Võtame näiteks sellise spordi või harrastuse nagu kalapüük või purjetamine,
kus on vahel väga raske veepiirile või
vette vaadata, kuna sealt peegeldub valgus tagasi.
Polariseeriv efekt saavutatakse vaid
horisontaanselt pinnalt. Polariseeritud valgus tekib, kui valguskiir langeb teatud nurga all peegelduvale
pinnale ja tekitab kiire, mis vähendab
nägemise selgust. Et seda blokeerida,
kasutatakse polariseeritud filtriga
läätse. Polariseeritud filterklaasidel
peab olema vastav märge. Kontrollimaks, kas teile müüdud päikseprillidel ikka on polariseeritud klaas või
mitte, on kõige lihtsam vaadata horisontaalseid peegeldusi, mida näete
palja silmaga ja mis peaksid kaduma
prillidest läbi vaadates.
Kollakas filterklaas on hea maastikul,
hämaras ja pimedas autoga liiklemiseks, kuna ta koondab valgust. Näiteks
metsa jooksma minnes peame teadma,
et prillil on lisaks ka kaitsefunktsioon,
et me oma silmi mõne puuoksaga ei
vigastaks.
Hallikas-roheline filterklaas tõstab
kontrasti ja pruunika tooniga prilliklaasid teevad ka pilvise ilma päikselisemaks. Sobib kandmiseks spordi-
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Prillid!
Läätsed!
Sportprillid!
Päikeseprillid!
Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus
Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad
ja eripakkumised.

www.eagle-vision.ee
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Audentese halli
valgustuses
on kasutatud
Glamoxi lampe.

Glamoxi tennisehallide
valgustus
vastab Euroopa standardile ega häiri silmi

Erinevates sisehallides tennist mängides olete kindlasti tähele pannud,
et valgustus pole kõikjal ühesugune. Ning jutt pole ainult piisavast
valgustugevusest, vaid ka teistest faktoritest.

S

Tekst: Ants Põldoja

ise- ja välisspordirajatistele kehtivad erinevad nõuded, samuti on
eri spordialadel omad normid.
EVS-EN 12193:2008 on spordivalgustuse standard, milles on kirjeldatud pea-
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Fotod: Viktor Burkivski

miste Euroopas praktiseeritavate spordialade valgustusnormatiivid. Valgustugevus, valgustuse juhtimine erinevate valgustugevuste saavutamiseks,
valgustuse ühtlus, pimestuse- ja vär-

viedastuse väärtused, kõikide nende
minimaalsed nõutud väärtused leiab
sellest standardist.
Tennis on väga kiire spordiala, kus
mängijate visuaalse nägemisteravuse
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Glamox C51 on kõrge
kasuteguriga, IP23
spordisaalivalgusti,
mis on disainitud
spetsiaalselt T5 lampidele.
Valgusti on mõeldud
kõrgetele lagedele ja
sel on suurepärased
pimestamisvastased
omadused. Töötati välja
vastavalt spordisaali
pallitesti normile DIN 577
710/13, mis tähendab, et
valgusti talub vähemalt
36 tabamust kiirusega
60 km / h liikuvalt pallilt.
Glamox C51 on äärmiselt
vastupidav ja pika elueaga,
mistõttu on sel madalamad
hoolduskulud. C51-S on
pind- või ripp-paigaldusega
valgusti, mille korpus on
valmistatud terasest ja
viimistletud valge epoksüüd
/ polüesterpulbervärviga.
Vastupidavast alumiiniumist
optikal on äärmiselt kõrged
peegeldavad
väärtused. Standardsena
IP23, saadaval ka IP54
versioon klaashajutiga.
Valgusti saab
varustada integreeritud
turvavalgustusseadisega
(Ta = 25 °).

tagamiseks seatakse kõrgeid nõudmisi.
Sellest tulenevalt peab tennisehalli valgustus tagama varjude- ja pimestusvaba olukorra, samal ajal säilitades kontrasti palli ja ümbritseva tausta vahel.
Tavaliselt peavad valgustustasemete
väärtused olema kooskõlas võistluste
tasemega – mida kõrgema tasemega
võistlus, seda rohkem valgust.
See on aga kõik üldine jutt. Valgustusseadmeid tootva AS Glamox HE müügidirektor Valdo Ruul oskab rääkida ka
konkreetsemalt näiteid, mida on vajalik
tennisehalli valgustuse juures arvestada.
”Kõigepealt peavad nii tennisehallide
kui ka üldse spordihallide valgustusseadmed olema löögikindlad,” sõnas
Ruul. ”Selleks on spetsiaalne pallitest
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– valgusti talub järjest 36 tabamust kiirusega 60 kilomeetrit tunnis liikuvalt
pallilt ning see peab jääma terveks. See
on ju väga oluline ohutusnõue, et kui
pall tabab valgustit, siis ei kukuks killud
mängijale pähe. Eestis ei ole tegelikult
niisuguse testi läbiviimine kohustuslik,
aga et meie müüme toodangut ka Saksamaale, siis sealsetest normidest tulenevalt on meie spordisaalivalgusti sellise testi edukalt läbinud.”
Teine oluline asi saali valgustuse juures on räigus. Ehk täpsemalt, valgus ei
tohi pimestada mängijaid ja valgus ei
tohi olla liiga hele, et silmadel valus hakkab. ”Räiguse vähendamiseks on valgustitel võredega reflektor, mis murrab
nägija suunas otsevalguse. Näiteks ten-

nises on see vajalik servi või
rabaku löömisel, et valgus ei
paistaks otse silma. Räiguse
piiramise nõue on valgusele ka kontoris ja teistel töökohtadel, et vältida vigu,
väsimust ja õnnetusi. Spordis on räiguse piiramisel
oluline tähtsus, sest tegevuste kiirused on suuremad ja vaateväli laiem,”
selgitas Ruul.
Tennises on ka oluline, et mänguväljaku piiridest väljaspool ei tohiks olla
järsku horisontaalvalgustatuse muutust, sest palli päästmisel kasutavad ju
mängijad ka platsi kõrval asuvat ala.
Lagi peab olema valgustitevaba ka 3
meetrit otsajoonest tahapoole, kuna
mängijad vaatavad seal tihti üles, näiteks servimisel.
Glamoxi valgustust kasutatakse Tallinnas praegu Audentese ja Tondiraba
sisehallides, Viljandi Tennisehallis,
Pärnu Tennisehallis, Tartu Tennisekeskuses. Ka äsja valminud Kuressaare
hallis on paigaldatud selle firma valgustus. ”Tean, et Eestis leidub halle, kus
finantskaalutlustel on paigutatud lihtsamad valgustid, mis ei vasta eelpool
toodud nõuetele. Kokkuhoid tähendab
aga antud juhul kehvemaid tingimusi,”
sõnas Ruul.
Valgustustihedus ehk lukside arv on
samuti vaja välja arvutada. Ruuli sõnul
on erinevaid sobilikke lahendusi igasuguse lae kõrguse jaoks, et valida õige lampide arvu ja valgustite kujuga valgustus.
Valgustite arv, võimsus ja paigutus
määratakse elektriprojektis tuginedes
arvutustele ja normidele. Valgustid ostavad välja elektripaigaldaja või üldehitaja. ”Mõnel juhul otsustab valgustuse
paiknemise ka arhitekt. Kuid spordihallides pole nii tähtis valgustite kuju, vaid
pigem kvaliteet,” ütles Ruul. ”Loomulikult saab sõna sekka öelda ka ehitustööde tellija.”
Ruul teab, et tennises on olemas ka
rahvusvahelise alaliidu (ITF) teatud
nõuded, mis kehtivad ainult väljakutele, kus rahvusvahelisi võistlusi peetakse. ”Erinõuded kehtivad kindlasti tippturniiride korralduspaikadele, kus toimuvad ka teleülekanded,” lisas Ruul.
Ruuli sõnul on Glamoxi esindajad
käinud ka Eesti Tennise Liidus pidamas
loengut, milline peaks olema hallide
valgustus. ”Tunnetame, et võiks tenniseinimestele märku anda, kus oleks
vaja valgustust juurde lisada või vanad
valgustid välja vahetada,” ütles Ruul.
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Alarmeco pakub
kõrgkvaliteetseid
helisüsteeme
Kui palju vaevub üldse tänapäeva inimene mõtlema kõlaritest ning nende
taga olevatest helisüsteemidest, mida kohtame spordiklubides,
söögikohtades ja kaubanduskestustes?
Tekst: Lauri Birkan

Fotod: Alarmeco

N

õrkvoolu- ja turvasüsteemide
projekti- ning hulgimüügi ettevõtte Alarmeco müügijuht Mart
Voltri selgitab: kui tavaliselt räägitakse
tänapäeval stereost ning kinosaalides
veelgi kaasaegsemast helist, siis tegelikult kasutatakse enamikes suuremates teenindusruumides monosüsteemi
– kõlarid on ühendatud lihtsalt ühe
kaabli taha. „Tavaliselt kasutatakse üht
võimendit, mille külge ühendatakse
hulk kõlareid. Kui kasutatakse üle
kümne kõlari, siis on tegemist juba suuremate lahendustega ning nende jaoks
on eraldi termin – 100 voldi helisüsteem,” räägib Voltri.

Müüme seda, mida
Euronicsist ning
ON OFF-ist ei leia
Alarmeco pakub kaht erinevat tehnoloogia poolt: traditsioonilised ehk nn
kodulahendused, kus kasutatakse kuni
kümmet kõlarit ühe võimendi taga ning
keerulisemad helisüsteemid, mis võivad
koosneda sadadest kõlaritest.
„Väikestest jõusaalidest kuni suurte
spordisaalide ning kaubanduskeskusteni välja – tegeleme taustamuusikaga:
kohtades, kus heli on oluline, aga kus
käiakse mitte niivõrd muusikat kuulamas, vaid muul põhjusel,” selgitab Voltri ning lisab, et kontserdisaalide ja kinode helisüsteemidega Alarmeco üldjuhul ei tegele. „Pakume erilisi lahendusi: kui soovite 100-voldi helisüstee-

HX-5 kõlar

Alarmeco müügijuht Mart Voltri:
„Tegeleme taustamuusikaga: kohtades, kus
heli on oluline, aga kus käiakse mitte niivõrd
muusikat kuulamas, vaid muul põhjusel.”
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mi, et teha näiteks 10 kõlariga süsteem,
siis te ei saa seda Euronicsist ega ON
OFFist, sest see pole nende nomenklatuur. Sellise kaubaga tegelevad ainult
selleks spetsialiseerunud ettevõtted,”
sõnab müügijuht. „Meie igapäevatööks
on valdavalt uutesse objektidesse sealhulgas ka spordiklubidesse – helisüsteemide müük.”
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Kui, siis mida peaks
meeles pidama 10 või 20
kõlariga süsteemi ehitamisel?
„Kõigis suuremates lahendustes,
kus kõlareid rohkem kui neli, kasutatakse veidi
teistsugust tehnikat ning ka
tootjanimesid,
mida igapäeva
tehnikakasutamisel kohtab,”
märgib Voltri.
„Seal tuntakse
sellised tootjad
nagu TOA (Jaapan) ning AMC
(Leedu). Nende
nomenklatuur hõlmab veidi teistsuguse
ehitusega helivõimendeid ja kõlareid,
mis võimaldavad ehitada keerulisemaid
helisüsteeme.”
Samas on nende süsteemide ehitamine Voltri kinnitusel suhteliselt lihtne.
Need tehakse tavaliselt ühe kahesoonelise kaabliga, mille külge ühendatakse
kõik kõlarid. 10 kõlariga restorani või
spordisaali helisüsteemi jaoks läheb
tavaliselt vaja üht 100 voldi võimendit,
kust jookseb välja kaabel, mille külge
ühendatakse kõik 100 voldi kõlarid. Seejuures pole vahet, kas kasutada süviskõlareid või pindpaigalduskõlareid.
Tavalised kodukõlarid reeglina 100V
süsteemi ei sobi. Kui, siis ainult koos
trafokomplektiga.

Aeroobikamikrofon
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TOA megafon

Alarmeco põhilisteks
tegevusaladeks on:
• ajanäidu- ja kellasüsteemid,
sporditablood
• automaatsed
tulekahjusignalisatsioonisüsteemid
• esitlustehnika,
projektsioonitehnika
• fonosüsteemid
• helindus-, konverentsi- ja
teadustussüsteemid
• kaubakaitseväravad ja
kliendiloendus
• läbipääsusüsteemid
• õekutsesüsteemid, inva-WC
lahendused
• valvesignalisatsioonisüsteemid
• videovalvesüsteemid
Allikas: www.alarmeco.ee

Alternatiiv suurele
elektrigeneraatorile
„Rääkides aga väiksematest spordisaalidest – näiteks rühmatreeningusaalidest, kus on tarvis võimsamat heli – siis
on TOA valikus ka spetsiaalsed suured
kõlarid, millede abil on võimalik ehitada näiteks spinningusaal nelja aktiivkõlariga. Lisaks pakume ka professionaalseks otstarbeks mõeldud juhtmeta
mikrofonikomplekte,” räägib Voltri.
„Kui juba juhtmevabadest süsteemidest
rääkida, siis pakume lisaks professionaalsemaks tarbeks mõeldud megafone,
mis töötavad ka päris ekstreemsemates
ilmastikutingimustes. Meilt on võimalik
tellida ka juhtmevabasid akudel töötavaid helisüsteeme.”
Megafonist metsaüritusel ju muusikat
ei mängi, aga kui see soov on olemas,
ent voolu pole kusagilt võtta, saab edukalt kasutada just spetsiaalselt selleks
otstarbeks mõeldud kaasas kantavaid
heliseadmeid. Sõltuvalt koormusest,
millega helisüsteem tööle pannakse,
jagub akus toidet kuni kuueks tunniks.
Võrreldes klassikalise diislil töötava
elektrigeneraatoriga on akudel töötava
seadme plussiks nii tema kompaktsus
kui ka müravabadus.
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Tenniseuudised

Tennisenoppeid Eestist
ja maailmast
Jätkub lühiuudiste rubriik, kus avaldame Eesti ja maailma tennisega seotud fakte
ja sündmusi, mis pikema artiklina ajakirja ei mahtunud. Sel korral on nopetes ka
pisirubriik „Nagu kaks tilka vett“.
Tekst: Ajakiri Tennis
KAFO tõi Eestisse Šveitsi
kohvimasinatootja JURA
kompetentsikeskuse. Kvaliteetkohvi
ja –kohvimasinate maaletooja KAFO
(endise nimega Infomelton) avas
hiljuti Tammsaare Ärikeskuses
asuval esinduspinnal Šveitsi
täisautomaatsete kohvimasinate
tootja JURA keskuse. Keskus on
Läänemere regioonis unikaalne,
enam kui 40 maailma riigis
esindatud JURA on sarnase
eksklusiivse salongi avanud
vaid 12 riigis.
JURA keskuse valgusküllases,
stiilses ja avatud ruumis on
esindussalong, hooldus– ja
koolituskeskus. Külalised
saavad ülevaate kogu JURA
tootevalikust, mis on ühe mõnusa
kohvielamuse alustalaks: masinad,
lisaseadmed, kohvid, hooldus- ja
serveerimisvahendid. Külastajatel
on võimalik piiluda läbipaistvate
klaasseinte taha töökotta ja jälgida
oma masina remonditeekonda alates
diagnostikast kuni puhastuseni. Selle
kohvimaigulise melu keskel viiakse
läbi ka koolitusi kodutarbijatele, jaeja edasimüüjatele.
Eestis 16 aastat tegutsenud
KAFO on end tõestanud juhtiva
espressoettevõttena, mis lisaks
JURA masinatele toob maale ka
itaallaste lemmikkohvi Lavazza,
just t’ teed, Monbana kuuma
šokolaadi, David Rio chaid jm.
KAFO südameasi on edendada
kohvikultuuri ja –teadlikkust, et
eestimaalased jooksid
paremat kohvi.
Tennisesõpradele pakub
kindlasti huvi, et Šveitsi elav
tenniselegend Roger Federer
on JURA esindusnägu ja saadik
maailmas. Federeri lummab JURA
kohvimasinate täpsus, kvaliteet ja
usaldusväärsus.

Endine maailma esireket Andy Roddick lõpetas karjääri.
Viimane ameeriklasest maailma esireket Andy Roddick, lõpetas värvika
karjääri US Openi turniiri peaväljakul kaheksandikfinaali kaotusega
argentiinlasele Juan Martin Del Potrole.
Ühtlasi on Roddick viimane USA meestennisist, kes võitnud suure
slämmi turniiri, mis õnnestus tal 2003. aastal US Openil. Tol hetkel
loodeti, et Roddickust saab sama edukas tennisist, kui tema eelkäijad
Pete Sampras ja Andre Agassi, kuid see võit jäigi mehe ainsaks
individuaalseks suursaavutuseks, sest lisada tuleb 2007. aasta Davis
Cupi võit USA koondisega.
Roddicki lootused rikkus šveitslane Roger Federer, kelle tõus algas
samuti 2003. aastal. Edaspidi ei kaotanud Federer Roddickile enam
üheski olulises kohtumises. Kõige lähemal oli Roddick edule 2009. aasta
Wimbledoni finaalis, kus Federer teda võitis 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14.
Kuid Roddick ise ei pidanud end ebaõnnestujaks. „Ükskõik, kui raske mul
oli, siis suurt pilti vaadates elasin unistuses,“ kommenteeris ta. „Mul oli
palju raskeid hetki, kuid ka suurepäraseid õnnestumisi. Paljud tennisistid
saavad öelda, et on mänginud Wimbledoni või US Openi finaalis?“

Tšehhi kaitses FedCupi karikavõitu. Tšehhi naiskond
võitis teist aastat järjest Föderatsiooni karikaturniiri. Kui
mulluses finaalis Venemaa vastu oli Lucie Šafarova
(pildil) kaotanud mõlemad mängud, siis tänavu oli just
Tšehhi teine number võidu sepistaja.
Prahas kodupubliku ees peetud finaalis Serbiaga alistas
Šafarova vastaste esireketi Ana Ivanovici 6:4, 6:3 ja
Jelena Jankovici 6:1, 6:1. Tšehhi esireket Petra Kvitova
võitis Jankovici 6:4, 6:1, aga kaotas Ivanovicile 3:6, 5:7.
Tšehhi olnuks siiski selge favoriit ka üksikmängude
seisu 2:2 korral, sest neil oli paarismängus välja
panna üks maailma paremaid paare, äsja WTA
meistrivõistluste finalistid Lucie Hradecka ja Andrea
Hlavackova. Mulluses finaalis Venemaa vastu tõi
otsustava punkti just paar, kes siis mängis koosseisus
Hradecka ja Kveta Peschke.

Nagu kaks tilka vett

Dima Polonski,
ATP edetabeli 65. reket
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Fotod: Scanpix, KAFO

Benjamin Becker,
Eesti harrastustennisist
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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 31. detsember 2012. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel raamat „Roger Federer kõigi aegade suurim” ning Roger Federeri sponsorfirma Nike
tennisevarustust Sportlandist 60 euro eest. Eelmise ristsõna võitja on indrek Raudkivi.
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Laura Robson ja Mike Bryan.
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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 hulk
kiiremini, kui võimalused ala
harrastamiseks.
telefon: 489 0971
telefon: 50 97 105
telefon: 442 7246
Otsisime
internetist infot tennisemängu
võimaluste kohta, et kasutada maksimaalselt
www.kohilasport.ee
E–R 8.00–22.00
Paide Tenniseklubi
ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas
on.
L 9.00–21.00, P 10.00–21.00
Lai 3
Kambja
tenniseväljak
6 seiseväljakut, 6 välisväljakut
Paide
Võru
mnt
8
info@tennisehall.ee
Pirita TOP Tennisekeskus
Spordiklubi
VTK
telefon: 385Muuga
1821
Kambja
www.tennisehall.ee
Regati pst 1
Tudra tee 9
Kambja
vald, Tartu
maakond
üldtelefon
639
8814,
Maardu, Harjumaa
Urumarja
telefon:
741
6232
Pärnu Kesklinna TK
555 199 40
telefonSpordibaas
623 2081
Urumarja
E-N 8.00-22.00, R 8.00-21.00,
14a
Tere Ringi
Tennisekeskus
Tori vald, Pärnu maakond
L-PTenniseväljak
9.00-21.00
Kihnu
Pärnu
Marsi 4
telefon:
447 4038
4
kõvakattega
siseväljakut,
Saku
tenniseväljakud
Kihnu vald
üldtelefon:
687
telefon: 52 15
5248292
4
liiva
välisväljakut
Silla
2a
E-R 1
7.30-22.30
telefon: 53 364 070
suvel: 4 saviliiva,
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
ElvaRegati
Tenniseklubi
pst 1
www.teretennis.ee
või
suvel (52Tenniseklubi
47 673)
infotelefon
Laulasmaa
Pärnu
Puistee 555
5–4 383 08
4
savi-liiva
väljakut,
3 siseväljakut
E-R 8.00-22.00,
Laulasmaa
telefon: 50 84 498
Elva L-P 9.00-20.00
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,välisväljakut,
Sindi
Merivälja
tenniseväljak
telefon:
53 30 38 32,
51 945 031 või
4 kõvakattega
telefon: 45 20 375
Soovõha
telefon: 5385 siseväljakut
8486
46
33 010 6
6 vaipkattega
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 Tenniseklubi
Baeri 6
Pikk50
9 45874
telefon
Põltsamaa Tenniseväljak
Põlva Tenniseklubi
Kadrioru Tennisekeskus
Türi
E-P 8.00-22.00
Nõmme
Tennisekeskus
Metsa
7, Põlva
Kaare
19
Koidula
38
telefon:
89 1
187
4 väljakut
(3 50
liiva,
kõvakate)
Rahu
telefon:
56 357
310
Põltsamaa3
üldtelefon
601
3280
arvopattak@gmail.com
üldtelefon
E-P 7.00-23.00
2 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
Tallinna
Tenniseklubi
AiaKalevi
34C, Jõgeva
telefon:
2390705
047
telefon50
50
Herne 28
Viljandi
Audentese
Tennisekeskus
4
saviliiva
väljakut
(üks
valmimas)
telefon: 772 1922
3 vaipkattega siseväljakut
üldtelefon 645 9229
telefon:
435 1574
Tondi
84
www.promenaad.ee
3
liiva
välisväljakut
2 kunstmuruväljakut
E-P 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
hostel kilehallis
4 kõvakattega
väljakut
Näituse 2a
Kullamaa Puhkekeskus
Idakeskuse Tenniseklubi
Mõedaka
tennis@audentes.ee
Rakvere
Biomedicum
Saare
talu 16
Punane
Rägavere vald
1902 8600
telefon: 325Ravila
5805, 53
üldtelefonKullametsa
699 0220, 50 14 221
telefon
50
380 55
Lääne-Viru maakond
3
saviliiva
väljakut
E-R 7.00-23.00
Kullamaa L-P
vald 9.00-21.00
Rocca al Mare Tennisekeskus
E-P 8.00 – 21.00
info@rakverespordikeskus.ee
telefon: 325 1777
4 kõvakattega
siseväljakut
Haabersti 5
Lääne maakond
2
kunstmuru
välisväljakut
www.rakverespordikeskus.ee
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
sisetennisehall
Võsu Tenniseväljak
Männimäe Külalistemaja
Viimsi
Spordihall
Lainela Puhkeüla
4 kunstmuru
väljakut kilehallis
Tamme
Lääne
13pst 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
info@mannisalu.ee
üldtelefonmaakond
608 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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Pärnu

Pärnu Tennisehall ja Merehall
Tammsaare pst 39
Pärnu Tennisekeskus
Pärnu
Tammsaare
18a
telefon:
7246
telefon442
446
4648
E–R
8.00–22.00
3
saviliiva
väljakut
1 kõvakattega
väljak
L 9.00–21.00,
P 10.00–21.00
6 seiseväljakut, 6 välisväljakut
info@tennisehall.ee
Pärnu Tennisehall ja Merehall
www.tennisehall.ee
Tammsaare pst 39
telefon 442 7246
Kesklinna
TK
E-R Pärnu
8.00-22.00,
L 9.00-21.00,
14a
PRingi
10.00-21.00
6 siseväljakut
Pärnu
6 välisväljakut
telefon:
52 15 524
info@tennisehall.ee
suvel: 4 saviliiva,
1 kõvakattega väljak
www.tennisehall.ee
talvel: 1 vaipkattega väljak
Saviaugu
Tenniseklubi TK
Pärnu Kesklinna
Jannseni
39 a
Ringi 14
Pärnu
telefon
52 15524
suvel: 4telefon:
liiva, 150
kõvakattega
väljak
84 498
talvel: 1 vaipkattega väljak

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

Mujal
Eestis
Põlva Tenniseklubi

Sindi
tenniseväljakud
Metsa
7, Põlva
Pärnu
12c,
telefon:mnt
56 357
310Sindi
telefon
53
858
2 saviliiva väljakut 486
2 liivaväljakut
sinditennis@gmail.com
Viljandi Spordikeskus
sinditennis.onepagefree.com
Vaksali 4
Viljandi
Põlva
telefon:Tenniseklubi
435 1574
Metsa 7, Põlva
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
telefon: 56 357 310
2 liivaväljakut
Samblamäe hostel
Mõedaka
Viljandi Spordikeskus
Rägavere vald
Ranna pst 3
Lääne-Viru
telefon maakond
50 11823
telefon:
325 1777
E-P 8.00-20.00
4 liivaväljakut,
1 asfaltväljak
www.hot.ee/sambla
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
Männimäe Külalistemaja
Rapla
Tenniseklub
Riia mnt
52d
Jõe
49,
Viljandi Rapla
telefon 504 5203
telefon:
435 4845
2 liivaväljakut
www.mannimaja.ee
www.raplatennis.ee
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Samblamäe hostel
Kohila Spordikompleks
Mõedaku, Rägavere vald
Kooli 1
Lääne-Viru maakond
Kohilatelefon
vald, Rapla
325maakond
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 Tenniseväljak
1, Kohila vald,
Kihnu
Rapla
Kihnumaakond
vald
telefon
0971
telefon: 53489
364 070
www.kohilasport.ee
väljaku broneerimine
üks kõvakattega väljak
Kambja tenniseväljak
mnt 8
Elva Võru
Tenniseklubi
Kambja
Puistee
5–4
Kambja vald,
ElvaTartu maakond
telefon50741
6232
telefon:
72 419
Hiiumaa
Tenniseklubi
Elva Tenniseklubi
TuruTartu
7, Kärdla
Elvas,
maanteel
kõrval
telefon: linnastaadioni
53 30 38 32, 51 945
031 või
telefon
048 489
46 3353
010
E-P
4 saviliivaja 19.00-22.00
kunstmuruväljak
2(mai
liiva– oktoober)
välisväljakut
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
oktoober)
Jõgeva (mai
linna –tenniseväljakud
E-P34C,
10.00-22.00
Aia
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, vald
Jõgeva
Kullamaa
telefon
772 1922
Lääne
maakond
2 kunstmuruväljakut
telefon: 477 5515
jogevasport.ee/tennisev-ljakud
Lainela Puhkeüla
Kullamaa
NeemePuhkekeskus
tee70
Saare talu, Kullametsa
Käsmu,
Vihula
vald maakond
Kullamaa vald, Lääne
Lääne-Viru
maakond
telefon 477 5515
telefon: 323 8133

Lainela Puhkeküla
Nuustaku Tenniseklubi
Neeme tee 70
Munamäe 18–11
Käsmu, Vihula Vald
Otepäämaakond
Lääne-Viru
telefon:
97 105
telefon50
323
8133
Paide Tenniseklubi
Nuustaku
LaiTenniseklubi
3
Munamäe
18-11, Otepää
Paide
telefon385
50 1821
97105
telefon:
Urumarja
Spordibaas
Paide Tenniseklubi
Urumarja
Lai 3, Paide
Tori vald,
Pärnu
maakond
telefon
385
1821
telefon: 447 4038
UrumarjaTennisekeskus
Spordibaas
Kuressaare
Urumarja
Staadioni 1
Tori vald, Pärnu maakond
Kuressaare
telefon 447 4038
telefon: 45 20 375
või suvel (52 47 673)
4Kuressaare
savi-liiva väljakut,
3 siseväljakut
Tennisekeskus
E–RStaadioni
11.00–21.00,
12.00 –19 00
1, LKuressaare
telefon 45 20375 või 52 47673
E-RKuressaare
11.00-21.00,
L 12.00-19.00
Spordikeskus
4 liiva välisväljakut,
3 siseväljakut
Valllimaa 16a
Kuressaare
telefon: 45 20 375
Kuressaare Spordikeskus
2 siseväljakut
Vallimaa
16a, Kuressaare
E–R 8.00–22.00,
12.00 –19 00
telefon L–P
45 20375
2 siseväljakut
E-R 8.00-22.00
L-P 12.00-19.00
Türi Tenniseklubi
Pikk 9
Türi
Türi Tenniseklubi
telefon: 50 89 187
Pikk 9, Türi
telefon 50 89187
Promenaad
Tenniseklubi
3 liivaväljakut
Vee 10
Haapsalu
Promenaad
telefon: 50Tenniseklubi
23 047
Vee
10, Haapsalu
4 saviliiva
väljakut
(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
3 saviliiva
väljakut
3 liivaväljakut
info@rakverespordikeskus.ee
info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee
Võsu Tenniseväljak
Võsu tenniseväljak
Lääne13,
13 Võsu
Lääne
Võsu, Lääne-Virumaa
Lääne-Viru
maakond
telefon: 32
38 8320,
320, 5050
35 35354
354
telefon
323
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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Tšempionide eine!
Hea toit on edu pant.
Proovi Kikase kanašnitslit - maitsvat, tervislikku
ja toitvat klassikalist kanalihatoodet...
ja ei mingit kunsti!

www.kikas.ee

