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Eesti Tennis 100
Põnevad heitlused 

1975. aasta spartakiaadil

Juubeliraamat on ilmunud!
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• Simona Halep

Hooaja 
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Aasta ülevaated ja
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Kaia Kanepi: 



TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

TALVEÕHTU
VÜRTSIKAS
KAASLANE

Vana Tallinn Winter Spice

Lisa jääkuubikud ja paar 
apelsiniviilu, nii tulevad esile 

vürtside parimad nüansid – ingveri 
värskus, muskaadi tummisus, 
kardemoni ja kaneeli hõrkus. 
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Sajandit mõõtes

Head Tennise lugejad!
Eesti tennis on saanud ametlikult 

100-aastaseks ja läbi kogu lõppeva 
aasta on seda ka kuulda-näha olnud. Ilus üm-
margune juubel, mida jäävad ajaloost kaunis-
tama erinevate põlvkondade valgepallurite 
saavutused kuni tänapäevani välja.

Jõulude eel ilmunud raamat “Eesti tennis 
100” oli üks kroonijuveelidest kogu aastale. 
Raamatu väljaandjana jään raamatu kallal töö-
tanud meeskonna tööga igati rahule, tänan 
südamest kõiki koostööpartnereid ja abilisi, kes 
suure teose sünnile kaasa aitasid. Tulemust on 
kõigil tennise- ja spordisõpradel võimalus nüüd 
nautida, raamat on müügis ja kõigile huviliste-
le saadaval.

Käesoleva numbriga tõmbame joone alla ka 
ajakirja Tennis käesoleva aasta tegemistele, 
viimane number on teie käes ja lugemiseks-
tutvumiseks valmis. Ajakirja väljaandmise plaa-
nid said täidetud, traditsiooniliselt jõudis luge-

Esikaanel: Kaia Kanepi
Foto: Lembit Peegel
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Esikaanel Margit Rüütel. Foto: ajakiri Tennis.

Meeldivat tennisesuve 
jätku, kõik ajakirja 

Tennis lugejad!

Nagu käesolevast numbrist näe-
te, pole ka ajakirja toimetus 
suvel päikese käes liialt pu-

hanud ega kogu oma väärtuslikku aega 
ainult tenniseplatsidel veetnud. Ühiste 
jõududega ja oma tublide kaastöölis-
te abiga oleme valmis saanud ajakirja 
senise ajaloo kõige mahukama Tennise 
numbri, mis sisaldab tervelt 116 lehekül-
ge põnevat materjali tennise kohta.

Oleme ajakirja lugejailt saanud eri-
nevates vormides tagasisidet ja nõuan-
deid, mida kindlasti arvestame ja oota-
me ka edaspidi.

Ajakirja juures on juulikuust ametis 
uus sekretär-toimetaja Laura Rahe, kel-
lele saate kõik oma head mõtted edas-
tada.

Viimased kuud Eesti tennises tõid mei-
le palju rõõmustavat. Kaia Kanepi män-
gis hästi Prantsusmaa lahtistel meist-
rivõistlustel, Eesti tänavused meistri-
võistlused Tondi uues keskuses möödu-
sid põnevate mängude ja ilusate ilmade 
tähe all, järjest rohkem tuleb juurde ka 

uusi tenniseharrastajaid. Tenniseliidu 
sponsorid toovad samuti oma töötajaid 
tennise juurde. Tele2-ga alustasime 
ning selles numbris räägime Silberauto 
ja Nordea tennisepäevast.

Mõistmaks, millised on tennisepäeva-
del osalenute emotsioonid, siis esimesi 
võite lugeda juba sellelt leheküljelt. Li-
saks vaadake aga kindlasti Nordea ja 
Silberauto töötajate kommentaare.

Ilus suvi kestab, kõik välja tennist män-
gima!

Ajakirja Tennis toimetuse kolleegium
Piret Ilves

Reet Hääl

Tiina Post

Karin Eek

Ain Suurthal

Erkki Torn

Kalle Muuli

Rene Busch

Toomas Kuum

Urmas Sõõrumaa

Villu Vares

Donatas Narmont

Kaasautorid:

Mõnusat tennisesuve!
Donatas Narmont

ajakirja Tennis väljaandjad

Kristiina Mitt

Koostöös Eesti Tennise Liiduga toimus meil mõned kuud tagasi tennist tutvustav üritus. Mõtlesin
ka, et lähen proovin ja vaatan, mis see spordiala endast kujutab. Reketit enne peaaegu käes ei
olnud hoidnud, kui välja arvata 15 aastat tagasi vastu koolimaja seina toksimine.

Esimest korda ma tegelikult kartsin küll, et ei saa pallile üldse pihta, kuid treenerid oskavad 
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 ning me otsustasime
kolleegidega regulaarselt treeneri käe all tunde võtta.

Kui küsida, kas on raske, siis pean 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.

Meeldivat tennisesuve 
jätku, kõik ajakirja 

Tennis lugejad!

Tennisepisikuga nakatunud Tele2 töötajad
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jateni neli numbrit ning järgmisel kevadel saab 
ajakiri juba 7-aastaseks. Alles poisike suure 
Eesti tennisega võrreldes, aga ometi juba päris 
beebieast välja kasvanud ja arenenud.

Aasta lõpp on suures tennises ikka vaiksem 
aeg, puhatakse veidi, aga samas pole kaugel 
ka uue aasta esimene suur slämm Austraalias 
ja nagu viimastel aastatel ikka, on ka meil Ees-
tis sellega omad ootused ja põnevushetked 
seotud. Soovime väga, et meie praegused ja 
tulevased tipptennisistid Eesti tennise kuulsus-
rikast ajalugu väärikalt edasi kannaksid.

Seniks kõigile rahulikke jõule, meeldejäävat 
aastavahetust ning uut hoogu Eesti tennise 101. 
aastal!!

Donatas Narmont
Tennise väljaandja

Juubeliraamatu “Eesti tennis 100” ja ajakirja Tennis väljaandja Donatas Narmont  
koos tenniseharrastajast raamatu toetaja Enn Kunila ja raamatu  
reklaamitoimetaja Laura Rahega. 
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Selles numbris

Selles numbris

Selles numbris
6 JOOKSJA 2/2009

SISUKORD

9 Kaanestaar Gerli Ots
Aastaid oma lõbuks jooksnud noor naine räägib, kuidas ta valmistub

elu esimeseks maratoniks.

14 Joostes õpite iseennast tundma
Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli teises osas nõu,

mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.

20 Löö kaasa järvejooksudel!
Järvejooksude korraldaja Stamina juht Urmo Raiend selgitab,

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 tahab

veel noorematega võidu joosta.

26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist
Mitmekülgne harrastussportlane Valdo Jahilo kirjeldab

adrenaliinitulva esilekutsunud kõvamehejooksu.

27 Maratonihundi come back Stockholmisk
62-aastane Enn Bachmann koges pärast pikka pausi taas maratoni

joostes võimsat emotsionaalset laengut.

28 Elu pärast põlveoperatsiooni
Tennist ja jooksu harrastav Kalle Muuli kirjutab, kuidas saab pärast

põlvelõikust taas harjutada.

30 Jooksjaid kutsutakse Pärnu ja Elvasse
Olümpiasangar Jüri Jaanson lubab pärast sõudjakarjääri lõppu

ka ise jooksudel kaasa teha.

32 Jooksuriiete valimine
Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rein Valdmaa

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.

Selles numbris
Jooksja suvenumbris jagavad asjatundjad nõu ja juhiseid eri vastupidavusalade treeninguks,

tutvustatakse nii Eesti paremaid tegijaid kui ka sitkemaid harrastusportlasi,
käsitletakse laste sportimist, avaldatakse tähtsamate rahvaspordiürituste kalender.  Väljaandjalt

Analüüs

TulevikutegijaEesti Tennise Liit

Persoon

Ajalugu

Tenniseaasta 2013

Päevakorral
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Ajakirja väljaandja Donatas 
Narmont tänab kirjutajate 
meeskonda, koostööpartnereid 
ja abilisi, kes aitasid kaasa raamatu 
„Eesti tennis 100“ ilmumisele ja 
loodab Eesti tennisistidelt juba 
kuu aja pärast Austraalias häid 
tulemusi.

Tenniseaasta kokkuvõttes lühidalt 
Kaia Kanepi, Jürgen Zoppi, Anett 
Kontaveidi ja Eesti tennise teise 
ešeloni hooajast.
Lk 18 Fotod hooajalõpu 
tennisepeost.
Lk 50 Sarnane kokkuvõte ka 
maailma tennisehooajast.

Sügisel valis Eesti Tennise Liit 
Föderatsiooni karikasarja naiskonna 
uueks kapteniks Maret Ani. Äsja 
veel naiskonnas mänginud Ani 
peab kõige olulisemaks meeldiva 
õhkkonna loomist.
Lk 52 WTA ja ATP finaalturniirid 
pakkusid põnevaid mänge, aga 
võitsid ikkagi soosikud: Serena 
Williams ja Novak Djokovic.

Võib eeldada, et seeniortennisist 
jookseb kehvemini kui 
noormängija. Aga võita võib 
vanem mees (või naine) mitme 

muu omaduse arvelt. Seda 
analüüsivadki Heino Raivet ja 
Sven Eving.

Karl Magnus Vuuk on jäänud 
seni paari eakaaslase varju, kuid 
tõusis esile hooajalõpu Mastersil. 
11-aastane Katriin Saar on samuti 

paremikule kandadele astumas, 
paistab aga eelkõige silma 
mitmekülgsete huvidega.

Alexela Masters peeti esmakordselt 
soomlaste osavõtul, esikoha 
said Eva Paalma ja Juho 
Paukku. Eesti Tennise Liit valis 
aasta parimaid, lisaks laureaatide 
fotod.

Mait Künnap kandis mõne aasta 
jooksul Eesti esireketi nimetust, 
olles justkui kahe põlvkonna vahel. 
Ta ise arvab, et potentsiaal jäi 
realiseerimata ning üritab nüüd 
treenerina oma vigu mitte korrata.

Ilmselt lõppes Eesti tennise kuldaeg 
1975. aastal, kui juba vananev 
koondis Tallinnas peetud NSV Liidu 
rahvaste spartakiaadil pronksi 
võitis. Huvitavat sellest turniirist on 
paljudel osalistel meenutada.
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20
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Tennisekeskus

Tere Tennisekeskus on lõpuks 
valmis! Veel on lastehall lõpuni 

ehitamata, kuid see on juba 
lisaprojekt. Saate lugeda ka 
põhjustest, miks vahetati PVC-

hallis liivakate vaiba vastu ja Golden 
Clubi klubi loomisest.

60
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Tennis&Glamuur

Lugemiselamus Uus hooaeg

Numbris lisaks

37

Tenniseuudised

Põnev teada

Bulgaarlane Grigor Dimitrov 
võitis sügisel karjääri esimese 
ATP turniiri Stockholmis. 
Peagi selgub, kas ta läheb 

ajalukku tippmängijana või jääb 
pigem meelde Maria Šarapova 
poiss-sõbrana. Rumeenlanna 
Simona Halepi jaoks oli 2013 
läbimurdeaasta.

Värvikaid fotosid kuulsatest 
tennisistidest väljaspool platsi.

Raamat „Eesti tennis 100“ sai 
valmis. Fotod ja kommentaarid 
raamatu esitluselt.

See ei ole sissevaade 2014. 
aastasse, vaid põgus lugu paljude 
lemmikust Roger Federerist, kelle 
kohal ripub küsimärk: kas tõuseb 
kauaaegne valitseja uuesti tippu või 
on tema ajad läbi?

Lühiuudised on seekord 
maailma tähtsamatest 
võistkonnaturniiridest ja Eesti 

harrastusturniiridest. Samuti kurdab 
John McEnroe, et tänapäeval ei 
osata paarismängu mängida.

Nimeliste väljakute ülevaade jätkub 
Australian Openiga, kus peaareen 
on nimetatud Rod Laveri ja 
üks suurtest väljakutest Margaret 
Courti järgi. Mõlemad on elavad 

legendid, kelle sporditee ja elu 
sisaldab huvitavaid seiku.
Lk 74 kirjutame GoAdventure Türgi 
tennisereisidest ja seal pakutavatest 
hotellidest.

Saate lahendada ristsõna, leiate postrid 
ja värskendatud andmetega Eesti 
tenniseväljakute ülevaate.

Liigatennis

Tenniseklubi

Tavapärane ülevaade 
harrastusliigade hetkeseisust ja 
Mastersi tulemustest.

Reval Ladies pidas tavapärase 
Kadriturniiri, kus osalejad 
mängisid pikkades valgetes 

seelikutes. Kolm aastat tagasi 
loodud tenniseklubi Pallase näol 
on põhimõtteliselt tegemist Eesti 
suurima segapaarismänguklubiga.
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76
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48
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Kaia Kanepi tänavust hooaega võib esmajoones nimetada vastuoluliseks.  
Oli nii positiivset kui ka paljuski mõistatuslikke otsuseid.

Tekst: ajakiri Tennis          Foto: Scanpix

Kaia Kanepi 
võiks tõusta esikümnesse!

Tänavune kevad tähistas Kaia Ka-
nepi vigastuspausi lõppu. Juba 
ei-tea-mitmendat korda tuleb sel-

list väljendit kasutada, sest neid pause 
on olnud varemgi – neist saab lühikese 
kokkuvõtte näiteks ajakirja Tennis 23. 
numbrist. Mullune kannalõikus Soome 
tippkirurgi Sakari Orava juures tähen-
das seda, et hooaja jooksul kannavalu 
enam Kanepile muret ei tekitanud, kuid 
teatud ettevaatust nõudis.

Esimestel turniiridel ei saanud Kanepi 
mõistetavalt end kohe käima ja pidi lep-
pima kaotustega esisaja lõpu tennisisti-
dele. Kuid aasta kolmas kuni viies turniir 
tõid kokku 850 WTA punkti, umbes 230 
000 dollarit ja ühe esikoha Brüsselis.

Parim oli veel ees: Wimbledonis jõu-
dis Kanepi veerandfinaali, saavutades 
teel sinna oma karjääri ühe võitlusliku-
ma võidu, kui ta kaotusseisust ja vasta-
se matšpallidelt alistas maailma 7. re-
keti Angelique Kerberi. Ent aasta esi-
mesel poolel lisandus ka üks kehvem 
kaotus Roland Garrosi teises ringis.

Fännid tahavad rohkem 

kui Kanepi ise?

Mullu kestis Kanepi vigastuspaus terve 
suve, hõlmates nii Wimbledoni, olümpia 
kui ka US Openi ning suurema osa sü-
gisest. Nii oli tänavu võimalik punkte 

ainult juurde teenida. Paraku veetis Ka-
nepi suve kodus ja sõitis ainult US Ope-
nile. Pärast seda mängis ta veel kaks 
suhteliselt ebaõnnestunud turniiri ning 
Kanepi kaliibriga tennisisti jaoks suh-
teliselt mõttetu ettevõtmise Sharm el 
Sheikhi 75000-lisel.

Tekkis küsimus: miks Kanepi ei 
mängi? Kui läheneda pragmaatiliselt, 
siis auhinnarahagi võinuks ju nelja 
kuuga (juuli – oktoober) päris kopsa-
kalt koguda. Ikkagi kannavalu? „Ter-
visega on kõik hästi,“ ütles Kanepi 
septembris ajakirjale Tennis. Et ta on 
mänginud liiga vähe, seda ta otseselt 
ei tunnistanud. Olgu, enne French 
Openit juhtus tõesti nii, et võitnud 
Brüsselis, läks ta otse slämmiturniiri 
mängima ja ebaõnnestus. Wimbledoni 

Kaia Kanepi Eesti 
Päevalehe intervjuus: 
„Kohati on tunne, et 

inimesed mu ümber ja 
kogu eesti rahvas tahaks 

rohkem, kui ma ise 
tahan, ja see ei ole väga 

hea tunne.“

eel hoidis ta end veidi tagasi ja õnnes-
tus. Kuid New Yorgis puhkus enam nii 
suurt kasu ei andnud. Sellest, et tek-
kisid spekulatsioonid Kanepi vähese 
mängu põhjuste kohta, ei tasu imesta-
da. Ajakirjandusele Kanepi igatahes 
põhjendusi ei jaganud.

Avameelsem oli Eesti esireket ok-
toobrikuus Eesti Päevalehe intervjuus, 
millest võib mõndagi välja lugeda. Üks 
tähenduslik lause: „Kohati on tunne, et 
inimesed mu ümber ja kogu eesti rah-
vas tahaks rohkem, kui ma ise tahan, ja 
see ei ole väga hea tunne.“

Et samas intervjuus tunnistab Kane-
pi, et tal motivatsiooni jätkub ning kuna 
kandade seisund võimaldab tal arvata-
vasti tipptasemel veel vaid kaks hooae-
ga (2015. aasta lõpuni) kaasa teha, siis 
peaks ta ju nüüd viimast võtma? Kuid 
sellest tähenduslikust lausest võib välja 
lugeda midagi sellist: tahaksin, et mul 
oleks rohkem soovi mängida, aga kah-
juks ei saa ennast sundida.

Arvude maagia

Nii on mõlema Eesti esireketi kohal 
2013. aasta lõpul küsimärk. Zoppi puhul 
on see eelkõige tervislik seisund, Kane-
pi puhul aga tahtmine. Kas tal on soovi 
mängida 2014. aastal näiteks 23 turniiri?

Miks selline arv? Nimelt on Kanepi 
kahe aastaga (2011 ja 2012) kokku män-
ginud täpselt 23 turniiri ja kogunud 3673 
WTA punkti. Kui need kõik saaks ühe 
aastaga, annaks see maailma edetabelis 
10. koha. Kümnes on praegu 3520 punk-
tiga Caroline Wozniacki, kes ongi män-
ginud täpselt 23 turniiri aastaga!

Juba eelmise hooaja lõpul arvutasi-
me, kui produktiivne oli Kanepi oma 
vigastusaastal, saavutades 11 turniiriga 
1905 punkti ehk keskmiselt 173,2 punk-
ti ühe võistluse kohta. Tänavu oli kesk-
mine arv 147,3, mis samuti parem Ka-
nepi hiilgavast 2010. aastast, kui ta 
mängis rohkem (21) turniire. Nii et või-
me teha meelevaldse järelduse: kui Ka-
nepi oleks kogu aeg terve ja leiduks 
tahtmist, jõuaks ta esikümnesse!

Kaia Kanepi 
tänavusel 
US Openil.
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järjest sai Zoppi hooaeg lõpu Stockhol-
mis, kus seljavalu lõi nii tugevalt sisse, 
et ta pidi jätma seisult 5:5 pooleli ava-
ringi mängu hispaanlase (jälle!) Pablo 
Carrena Busta (66.) vastu. Seekord sel-
gus aga juba järgmisel päeval, et tege-
mist pole ilmselt pikka pausi tekitava 
vigastusega. 

Nüüd, detsembrikuus, valmistub 
Zopp uueks hooajaks Tai treeningulaag-
ris. Olukord on kriipsu võrra parem, 
sest 2012 detsembris ei saanud Zopp 
üldse treenida, nüüd aga alustas füüsi-
lise ettevalmistuse kõrval ka tennisega. 
„Praegu on võimatu ennustada, kas 
saan üldse nii terveks, et saaksin ilma 
valuta mängida. Tänavune hooaeg on 
olnud pettumus,“ võttis Zopp novembri 
lõpul kokku.

Optimist ütleks, et 2014. aastal saab 
Zopp mängida loodetavasti rohkem 
turniire kui tänavu. Pessimist aga üt-
leks, et vigastuseelset rankingut ta 
pärast Australian Openit enam kasu-
tada ei saa ning tõus tagasi esisajasse 
nõuab suuri jõpupingutusi. 

Zopp ise on öelnud, et peab seljava-
lu tõttu hakkama hoolikalt turniire 
valima ja mitte liiga palju järjest män-
gima. Kuid sellline vajadus omakorda 
pärsib kiiret tõusu edetabelis.

Siiski on Zopp vaid 25-aastane ning 
eelolev hooaeg näitab, kas võime ooda-
ta uut tõusu.

Võib-olla ei peaks Eesti meeste esireketi Jürgen Zoppi 2013. aasta hooaega üldse 
eraldi kokku võtma, sest võrreldes mullusega pole seal midagi suurt esile tõsta. Kuid 

Zopp pole selles süüdi – antud juhul on tegemist õnnetu vigastusega, mis hakkas 
teda kimbutama vahetult pärast parimasse hoogu sattumist.

Tekst: ajakiri Tennis     Foto: Viktor Burkivski

Zopp lõpetas seljavigastusest tingi-
tud pausi mai keskel, nädal enne 
Prantsusmaa lahtisi tennisemeist-

rivõistlusi. Niinimetatud vigastuseelne 
ranking, mille alusel paiknes Zopp 87. 
kohal (seis pärast 2012. aasta Stockholm 
Openit), aitas Eesti esireketit palju. Võib 
otse öelda, et tänu suurepärasele 2012. 
aastale maksti Zoppile valuraha – ta pää-
ses mängima suure slämmi turniiridele 
ning esimese ringi kaotustest hoolimata 
teenis neilt kokku üle 90 000 dollari. Et 
maailma 331. reket (Zoppi koht hooaja 
lõpus) teenib aastaga 127 641 dollarit, 
on muidugi haruldus, kui numbri vaa-
tajad ei tea tausta ja ATP reegleid vigas-
tuseelse rankingu kohta.

Kuid kindlasti tahaksin siinkohal rõ-
hutada, et tegu pole Zoppi rahakotis so-
rimisega, vaid kiitusega Eesti esireketi-
le, kes saavutas mullu tõesti palju ning 
oli selle mitte kuigi suurte pingutustega 
teenitud summa igati ära teeninud!

Läks paremaks  

suve lõpul

Päris ühekülgne Zoppi hooaeg siiski 
polnud. Selle võib jämedalt jaotada kol-
meks: 1) otsingute aeg pärast seljavi-
gastusest taastumist; 2) endise vormi 
järkjärguline taastamine 3) uus vigas-
tus ja hooaja lõpp. Veel juulikuus Tal-
linnas peetud Nordecon Openil oli Zopp 

Jürgen Zoppi 
poolik hooaeg

tippvormist kaugel. Seda näitas ka tõ-
siasi, et Zopp, kes tavaliselt mingite 
subjektiivsete põhjuste üle kunagi ei 
kurda, hädaldas teda seganud tugeva 
tuule üle. Mida ta Nordecon Openi ajal 
tundis, võisite lugeda ajakirja eelmisest 
numbrist.

US Openil sai Zopp jalad alla. Ta pol-
nud veel võimeline alistama maailma 
43. reketit Marcel Granollersit (Hispaa-
nia), aga mängitud viis setti rääkis enda 
eest. Zopp tunnistas, et füüsiliselt oli 
pikk mäng talle raske, kuid ta suutis 
võidelda ja aeg-ajalt enda parimat ten-
nist näidata.

Tänavune vigastus  

kergem?

Järgnenud Petange’i Challengeril jõu-
dis Zopp poolfinaali ja siis Peterburi 
ATP turniiril (taas vigastuseelset ran-
kingut kasutades) teise ringi. Seal sai 
Zopp hooaja ainsa võidu esisaja mängi-
ja üle, kui alistas hispaanlase Daniel 
Gimeno-Traveri (56.). 

Võrdluseks: aastal 2012 teenis Zopp 
esisaja meeste üle 5 võitu, neist kaks 
TOP 50 mängija üle. Ka Peterburi teise 
ringi kohtumine tänavu heas hoos ol-
nud lätlase Ernests Gulbisega oli hea-
tasemeline, võidetud setis mängis Zopp 
kindlasti mullusel tasemel. Kuid ok-
toobris juhtus see taas – teist aastat 

Jürgen Zopp 
juulikuisel 
Nordecon 
Openil.

8 TENNIS 4/2013

Tenniseaasta  2013  kokkuvõte



Anett Kontaveit võitis lõppenud hooajal neli tiitlit üksik- ja kolm paarismängus, 
triumfeerides esimest korda ka kraad tugevamatel ehk 25 000 dollari suuruse 

auhinnafondiga ITF-i turniiridel, maailma edetabelis tõusis ta aastaga üle 200 koha.

Tekst: Maarja Värv, ERR-i spordiportaal             Foto: Scanpix

Anett Kontaveit 
astus taas sammukese edasi

2012. aasta lõpetas Kontaveit WTA 
edetabelis 436. real, 2013. aasta 
hooajalõputabelis paiknes aga 

karjääri parimal ehk 228. kohal. „Täit-
sin eesmärgi, mis mul oli aastaks pan-
dud – jõuda edetabeli 250 sisse. Selles 
mõttes võin rahul olla,” tõdes Kontaveit 
enda kodulehel aastat kokku võttes. 
„Võitsin ka esimese 25 000-dollarilise 
auhinnafondiga turniiri ja teise veel 
Austraalias otsa, lisaks paar 10 000-dol-
larilist turniiri. Ise tunnen, et mäng 
läheb kogu aeg natuke paremaks, just 
väikeste asjade arvelt. Sealt on see 
areng ja tõus toimunud.”

Kontaveit võitis Kreekas 10 000 dol-
lari suuruse auhinnafondiga ITF-i tur-
niiri, kaks nädalat hiljem võitis karjää-
ri esimese 25 000-dollarilise turniiri, 
olles Moskva finaalis kindlalt 6:1, 6:1 
parem esimest paigutust omanud türk-
lanna Cagla Buyukakcayst. Suvel või-
dutses ta 10 000-dollarilisel turniiril 
Türgis ning oktoobris sai esikoha Aust-
raalias Margaret Riveris peetud  
25 000-dollarilisel turniiril.

Kümnest finaalist ainult 

üks kaotus

Kontaveit on nüüd ITF-i turniiridel ük-
sikmängu finaalis mänginud kümnel 
korral, kuni septembrini polnud ta kor-
dagi finaalmängu kaotanud, siis aga 
pidi Montenegros 25 000 dollari suuru-
se auhinnafondiga turniiri finaalis tun-
nistama esimesena paigutatud Liech-
tensteini tennisisti Stephanie Vogti 6:4, 
6:3 paremust. Lisaks mängis ta viies 
paarismängu finaalis, võites neist kolm 
– koos lätlanna Jelena Ostapenkoga sai 
esikoha Tallinnas, briti Jessica Reniga 
Edinburghis ning venelanna Polina Lei-
kinaga Izmiris.

Kontaveit mängis tänavu üksikmän-
gus vaid kolmel noorteturniiril, jõudes 
Austraalia lahtistel meistrivõistlustel 
juunioride poolfinaali ja Wimbledonis 
kolmandasse ringi, Prantsusmaa lahtis-
tel langes ta konkurentsist avaringis. 

Algselt oli plaanis mängida vaid Aust-
raalias, kuid mängupraktika saamiseks 
otsustas ta osaleda ka Prantsusmaa lah-
tistel ja Wimbledonis. „Mul oli vanuse 
tõttu piirang, mis ei lasknud mul aastas 
piisavalt palju turniire mängida, noor-
teturniirid aitasid natuke rohkem män-
ge saada. Vahel läheb treeninguperiood 
liiga pikaks, siis on vaja võistlusi, et 
rütmis püsida,” selgitas Anett.

Piiranguid enam pole

Jõululaupäeval saab Kontaveit 18-aas-
taseks, mis tähendab, et uuest hooajast 
tal enam täiskasvanute turniiridel osa-
lemisel piiranguid pole – kui lõppenud 
hooajal tohtis ta mängida 16 täiskasva-
nute turniiril, siis uuel aastal plaanib ta 
mängida 20-25 turniiril. „Noorteturnii-
rid on nüüd selja taga ja tulevad uued 
naiste turniirid, ootan põnevusega!” 
rääkis Kontaveit. „Saan palju lõdvemalt 
võtta, iga turniir pole nüüd nii suure 
tähtsusega. Tähendab, muidugi on iga 

turniir tähtis, aga isegi kui mul ei lähe 
ühel turniiril hästi, ei mõjuta see nii 
palju mu edetabelikohta. Ma ei pea mõt-
lema, et kui kaotan, siis mul pole tükk 
aega võimalust kuskil mängida.”

Praeguse edetabelikohaga on suur 
lootus, et Kontaveit pääseb jaanuaris 
Austraalia lahtiste meistrivõistluste 
kvalifikatsiooni mängima.

Veebruari alguses peetakse Tallinnas 
Föderatsiooni karikasarja Euro-Aafrika 
tsooni III liiga turniir, kus Kontaveit on 
lubanud kindlasti kaasa teha. “Mulle on 
alati meeldinud Eesti eest Fed Cupi 
mängida, see on mulle alati südamelä-
hedane olnud,” avaldas ta. 

Lisaks tugevamatele ITF-i turniiride-
le tahab Kontaveit järgmisel aastal end 
üha rohkem ka WTA turniiride kvalifi-
katsioonides proovile panna. „Kuna mul 
nüüd enam turniiride arvu piirangut 
pole, siis miks mitte proovida, kuidas 
seal hakkama saaksin. On mitmeid tur-
niire, kuhu enda edetabelikohaga peale 
saaksin,” mõtiskles ta.

Anett Kontaveit 
tänavusel Indian 
Wellsi turniiril.
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Kui aasta 2013 oli Eesti tennise tipus mitte kõige edukam, siis kandepinna laienemist 
nii teise ešeloni pealetungi kui ka noorte turniirivõitude näol võis lugeda positiivseks. 

Aasta lõpus leiame maailma edetabelist viis Eesti meest ja kolm naist.

Tekst: ajakiri Tennis        Fotod: Viktor Burkivski

Veel viis Eesti 
tennisisti maailma edetabelisse!

Tõsi, novembri algul oli neid veel 
rohkem, sest naistest lisandus 
Kaia Kanepile ja Anett Kontavei-

dile Eva Paalma kõrval ka Erika Hend-
sel. Ent seda ainult üheks kuuks – kui 
Hendselil läks 16. sünnipäeva künnisel 
maha mullu Stockholmis teenitud 
punkt, langes ta edetabelist taas välja.

Ühena viiest uuest nimest võib Hend-
seli siiski kirja panna, seda enam, et 
WTA edetabelisse pääs on keerukam ja 
nõuab kolme punktiturniiri olemasolu. 
Hendsel sai Sharm el Sheikhi kahelt 
turniirilt kokku neli punkti ning nüüd 
olid nõuded täidetud. Ent 2012. aasta 
kadunud punktiga kadusid tegelikult 
kõik punktid. Vähemalt sai märk maha 
pandud ning kohe kui Hendsel teenib 
2014. aastal punkti(e) juurde, on ta 
uuesti maailma edetabelis.

Palju kindlamalt on WTA seltskonnas 
kanda kinnitanud Paalma. Suvel pääses 
ta Soome turniiridelt teenitud punkti-
dega edetabelisse. Kuid oktoobris-no-
vembris kirjutati Paalma arvele koguni 
8 punkti veerandfinaalipääsu eest 
Stockholmis ja Helsingis.

Paarismängus sai Paalma kolme nä-
dalaga koguni 30 punkti, mille hulgas 
kaks turniirivõitu – koos venelanna Ma-
ria Mohhi ja lätlanna Jelena Ostapen-
koga. Paarismängu maailma edetabe-
list leiame Paalma 777., üksikmängus 
1001. kohalt – mõlemad detsembri al-
guse seisuga.

Paalma tunnistas hilissügisel, et tun-
dis tänavusel hooajal enesekindluse 
kasvamist. Tulemus oli selline, et aasta 
teisel poolel kaotas Paalma ITF-i turnii-
ridel vaid ühe mängu vastasele, kes 
asus maailma edetabelis 1000. kohast 
tagapool ehk siis hetkeseisuga omasu-
guseid on ta üsna järjekindlalt võitnud. 
Stockholmis sai ta parima võidu, kui 
Paalmale jäi alla maailma 476. reket 
Hilda Melander. Võib üsna kindlalt väi-
ta: Paalma on jõudnud maailma edeta-
belisse, et sinna jääda!

Meestel on lihtsam – ATP edetabelis-
se saab ka ühe punktiga. Suvel jõudsid 
künniseni Kert Kilumets, Anton Pavlov 
ja Daniil Proskura, kes küll mänginud 
juba Davis Cupil Armeenia ridades ning 
kaotanud sideme Eesti tennisega. Kuid 

tabelis on ta ikkagi Eesti mängija. Pros-
kura on suutnud punkte koguda kolmelt 
turniirilt – USA-s mängides teenis ta 
kontole viis punkti ja oli detsembri algul 
1224. Pavlovil on kirjas 2 ja Kilumetsal 
1 punkt, aga Pavlovil lisaks häid tule-
musi paarismängudest, nende seas esi-
koht Soomest koos venelase Aleksandr 
Vassilenkoga.

Paarismängu maailma edetabelis ker-
kis Pavlov 1000 parema sekka (912.), 
üksikmängus on ta 1520.  Ja veel: tur-
niirivõidu paarismängus sai kirja ka 
Markus Kerner Nordecon Openil koos 
lätlase Mikelis Libietisega. Kerner on 
maailma paarismängu edetabelis 983. 
Seega lisandus Eesti tennise statistikas-
se tänavu kolm uut võitjat ITF-i paaris-
mänguturniiridel.

Erika Hendsel 
pääses ainult kuuks 
ajaks maailma 
edetabelisse, kuid 
võib lähiajal sinna 
naasta.

Anton Pavlov teenis 
üksikmängus 2 ATP 
punkti ja võitis ühe 
paarismänguturniiri.
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Maret Ani 
– FedCupi naiskonna uus kapten

Alles see oli, kui Maret Ani triumfeeris Eesti Federation Cupi naiskonna liikmena 
 ja rõõmustas Maailmaliigasse pääsu eest. Veel 2011. aasta talvel tegi ta 
paarismängus kaasa. Nüüd aga naaseb Ani naiste tennise tähtsaimale 

võistkonnaturniirile Eesti tiimi kaptenina.

Tekst: Ants Põldoja           Foto: Postimees/Scanpix

Kuulduste põhjal oli Ani ka ise 
selle ameti vastu huvi tundnud, 
ent lõplik ettepanek tuli Eesti 

Tennise Liidult. „President Enn Pant 
tegeles selle asjaga. Ta suhtles ka lähe-
malt Kaia ja Anettiga ning oli kursis 
nende arvamusega. Kuna mängijad olid 
nõus minu kui kapteniga, tegigi Pant 
sellise ettepaneku,“ rääkis Ani.

Pant lisas, et eelmine kapten Andrei 
Luzgin loobus ise sellest ametist ning 
uue leidmisel mingeid pikki läbirääki-
misi ei toimunud. „Lihtsalt vestlesin 
Kaia, Anetti ja Maretiga ning nii kok-
kulepe sündiski,“ edastas Pant.

Ka Ani sõnul ei kaasnenud Andrei 
Luzgini lahkumisega mingit skandaali 
– lihtsalt tuli valida uus kapten. „Eks 
see FedCupi kapteni amet on rohkem 
selline, et aastaringset tööd seal ju pole. 
Kapten peab jälgima oma mängijate 
seisu ja teadma nende olukorrast, kuid 
põhiline töö algab nädal enne turniiri,“ 
selgitas Ani, kes ise pikaajalise naiskon-
na liikmena on teadlik, kuidas eelnevad 
kaptenid tegutsesid.

Küsimusele, kas oled selliseks ame-
tiks valmis, Ani otseselt ei vastanud. 
„Kindlasti on see teistmoodi töö,“ rõhu-
tas Ani. „Tuleb mängijatega kontakti 
võtta ja uurida, millal nad Austraaliast 
tagasi jõuavad. Mängijana oli mul omal 
ajal lihtsam – tulid kohale ja muud mu-
ret polnud.“

Ani sõnul on Kanepi ja Kontaveit luba-
nud osaleda III liiga turniiril Tallinnas. 
„Minul on sellised andmed, et nad teevad 
kaasa, kui muidugi terviseprobleeme ei 
ilmne. Eks see kolmas liiga ole rohkem 
treeningunädal. Põhikoosseisus on Eesti 
kindlasti soosik, seda ei saa eitada. Aga 
kui Wozniacki tuleb ka Taani eest män-
gima, siis mine tea... Kindlat edasipääsu 
ei saa kunagi lubada,“ arutles Ani.

Maret Ani hakkab juhendama mängi-
jaid, kellega ta ise veel 2011. aastal sa-
masse tiimi kuulus. Ehk midagi sarnast 
Gert Kullamäe asumisega Tartu Rocki 
treeneriks – eelmisel hooajal veel män-

gija, siis juba juhendaja. Kuigi on või-
malus, et endist kaaslast ei võeta veel 
suure autoriteedina, pole see Ani arva-
tes eriline probleem. „FedCupi kapteni 
roll juhendamisel ei olegi autoritaarne,“ 
leidis Ani. „Mängijad on isiksused ja 
teavad ise, mida väljakul teha. Kõrvalt-
vaatajana saab väikesi vihjeid muidugi 
anda, aga tihti on isegi parem, kui män-
gupilti vähem sekkutakse – mäletan 
seda ka ise mängijana. Kapten peab 
olema toetav ja hoidma head õhkkonda 
pluss organisatoorne pool.“

Maret Ani: „Kapteni 
ülesanne on eelkõige 

hea õhkkonna loomine.“

Jälle koos: siin on Maret Ani (vasakul) ja Kaia Kanepi FedCupi naiskonnas kolm talve 
tagasi. Nüüd heitlevad nad taas ühise eesmärgi nimel, ainult Ani roll on muutunud.

Kunagi kommenteeris 2000ndate 
algul FedCupi tiimi kaptenina tegut-
senud Toomas Leius, et hakkas võist-
luseelsel nädalal parandama Ani ser-
vitehnikat. Praegune kapten on kindel, 
et tema ei puutu tehnikaasjadesse üld-
se. „Isegi taktikat ei ole vaja liiga pal-
ju rääkida. Mängu käigus on ehk või-
malik selles osas mingit nõu anda. 
Kuid kordan uuesti: kapteni ülesanne 
on eelkõige hea õhkkonna loomine. Et 
Kaia ja Anett tunneksid end hästi,“ 
leidis Ani.

Ani lisas, et suuri kahtlusi ameti vas-
tuvõtmisel tal ei tekkinud. „Korra ikka 
mõtlesin. Kui sain aga teada, et Kaia ja 
Anett minu nimetamist kapteniks akt-
septeerivad, siis enam ei kahelnud. See 
oli kõige tähtsam – ka mängijana sain 
nendega hästi läbi,“ rõhutas Ani.
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Elagu Eesti tennise 
uus aastasada!

On olemas väljend: kuningas on surnud, elagu kuningas! Nüüd on läbi ka Eesti 
tennise juubeliaasta, kuid uut peoaastat ei tule, vaid järgneb argipäev, algab ajaloo 

teine aastasada. Kui aga aus olla, ei muutu midagi – juubelit tähistati, ent sama töö ja 
areng jätkus ju sarnaselt eelmiste või ka järgnevate hooaegadega.

Tekst: Allar Hint, Eesti Tennise Liidu peasekretär
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Eesti tennisesuviEesti tennisesuvi
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.

Tekst: Allar Hint, Eesti Tennise Liidu peasekretär

tõi nii rõõmu kui ka muret

Kõik näis olevat hästi, kui Kaia 
Kanepi jõudis Prantsusmaa lah-
tistel meistrivõistlustel veerand-

finaali, ent juba seal mängides võitles 
ta kannavaluga. Meie esitennisisti esi-
tused 2012. aastal on tõestanud tema 
suurepärast vormi, kahjuks on neid 
võistlusi aga olnud üsna vähe. Sport 
on selles mõttes karm, et vigastus võib 
tõmmata kriipsu paljudele eesmärkide-
le, teiste seas purunes ka Kaia olümpi-
aunistus.

Et Kanepi sai tänu turniiridelt puu-
dumisele kätte anda auhindu Eesti 
noorte meistrivõistlustest osavõtjaile 
oli kahtlemata kena tegu, ent eks me 
kõik nagu ka Kaia ise oleksime eelis-
tanud, et ta sel ajal kuskil tippturniiril 
võistelnuks.

Jürgen Zopp kerkis aga just tänavu 
suvel maailma rankingus jõudsalt ja 

ületas ka Andres Võsandi senise pa-

rima edetabelikoha. Kuna US Openil 

pääses Jürgen juba otse põhiturniirile, 

tegi üle pika aja Eesti meesmängija 

kaasa kõigil neljal slämmiturniiril! Ja 

loomulikult ei saa mainimata jätta ka 

Anett Kontaveiti pääsu poolfinaali juu-

nioride kahel slämmiturniiril järjest. 

Anett oli üldse ainus noortennisist, kes 

nii liiva- kui ka muruväljakul nelja pa-

rema hulka jõudis.

Ükski nimetatud kolmest ei män-

ginud kaasa Eesti meistrivõistlustel. 

On see hea või halb? Tennis on para-

ku selline spordiala, kus rahvusvahe-

line kalender ei näe ette kohta riigi 

meistrivõistlusteks. Vastupidiselt näi-

teks teisele suurele profispordialale, 

jalgratta maanteesõidule, kus ühel 

nädalavahetusel kõik tipud kodus pe-

daalivad ja neil võistlustel antakse ka 

maailma edetabelisse punkte. Samuti 

on Eesti kergejõustikus enamasti staa-

rid kohal. Nii võivad ju fännid küsida, 

et miks mitte tennises?

Siiski oleks vastus selline, et tege-

likult on hea, et kõik meie parimad 

mängijad kodusel tšempionaadil ei 

osale. Sest kui nad oleksid kohal, siis 

see tähendaks, et maailma esisajas po-

leks meil kedagi. Tunduvalt parem, et 

meil on olemas rahvusvahelised tipud, 

kes koduse mõõduvõtu tasemest juba 

üle kasvanud. Ning teistele mängijaile 

on Eesti meistrivõistlused siis suur stii-

mul võtta üks tähtis tiitel ja unistada 

tulevikus kõrgemale tõusmisest.

Peagi on ees ootamas tennisekuu, 

kus lapsed saavad uut ala proovida 

ning võib-olla on ka sealt tulemas uued 

Kanepid ja Zoppid.

Eesti Tennise Liit tänab toetajaid 
ja koostööpartnereid

Juubeli tähistamine väljendus tä-
navapildis, kus tennise välirek-
laam seisis nähtavas kohas, mit-

mete ürituste läbiviimises, Tennis Eu-
rope aastakoosoleku pidamises Tallin-
nas, spordimuuseumi näituses ja nüüd 
lõpuks ka raamatu „Eesti tennis 100“ 
ilmumises. 

Kuid juba praegu võime öelda, et mõ-
nes mõttes on järgmine, mittejuubeli-
aasta veel teguderohkem – näiteks pee-
takse Eestis esmakordselt koguni kuus 
ITF-i täiskasvanute turniiri hooaja jook-
sul, Alexela Mastersile kaasatakse veel 
kahe riigi tennisistid, suureneb Eestis 
peetavate noorteturniiride arv jne. 
Loorberitele puhkama jääda ei saa!

Kuigi tenniseelu kulgeb olulistest 
tähistest hoolimata, on ajaloo talleta-
mine ometi tänuväärne töö ja juubeli-

raamatu näol sai maha pandud tähtis 
märk. 

Mõistagi on meile tähtis tulevik ning 
eelkõige peab Eesti Tennise Liit, kõik 
sinna kuuluvad klubid, treenerid ja 
tennisistid kandma hoolt selle eest, et 
järjepidevus kestaks ja rahvusvaheli-
sele tasemele jõuaks üha uusi tennisis-
te. Ent Eesti tennise ajaloo tundmine 
tuleb ka selles plaanis kasuks – lugedes 
raamatust, millistes tingimustes (vähe 
siseväljakuid, harv pääs välismaistele 
turniiridele jne) jõudsid kõrge taseme-
ni näiteks Eesti 1960ndate tipud, annab 
nende eeskuju tänastele noortele kind-
lasti indu.

Kui aga 2013. aasta Eesti tipptennise 
pool kokku võtta, siis Kaia Kanepi taga-
situlek vigastuspausilt õnnestus enam-
vähem loodetult, kuid Jürgen Zopp ei 

suutnud veel endisele tasemele tagasi 
murda ja vaevleb ikka seljavaluga. See-
eest on tagala selgelt tugevnenud – viie 
uue mängija lisandumine maailma ede-
tabelisse ja paljude noorte edu ITF-i või 
Tennis Europe turniiridel tõestavad 
kandepinna laienemist. Anett Kontaveit 
ei pea aga enam mõtlema turniiride ar-
vu piirangule ning läbimurre suurde 
tennisesse võib alata!

Ka praegu, jõulude eel, viibib suur 
osa Eesti noortennisiste USA-s, mängib 
seal turniire ja harjutab järgmiseks hoo-
ajaks. Nii sise- kui ka välisväljakute arv 
kasvab iga aastaga. Harrastustennis 
üha laieneb nii liigade kui ka harrasta-
jate suurturniiride korraldamise osas. 
Olen kindel, et ajaloolises mõttes Eesti 
tennise uue sajandi esimene hooaeg tu-
leb ilus!
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Soomlased ühinesid 
Alexela Mastersiga

Eesti tennisistide traditsiooniline aastalõputurniir Alexela Masters peeti tänavu 
ühisvõistlusena soomlastega ning ka esikohad jagunesid kahe riigi vahel pooleks.

Tekst: Ants Põldoja          Fotod: Viktor Burkivski

Alexela toetab Eesti tennist

Kahe riigi ühise Mastersi esimes-
te võitjatena läksid ajalukku 
soomlane Juho Paukku ja Eva 

Paalma. Meeste turniiril panid mõle-
mad pooled välja kaks täiskasvanut ja 
kaks juuniori, kes jagati kahte neljaliik-
melisse alagruppi (igast kategooriast 
üks mängija: Eesti täiskasvanu ja juu-
nior + Soome täiskasvanu ja juunior). 
Naisi võistles neli, Eestit esindasid täis-
kasvanutest Eva Paalma ja noortest 
Birgit Burk, kuid Soomel jäi Emma Lai-
ne vigastuse tõttu tulemata ning põhja-
naabrite mõlemad osavõtjad olid juu-
niorid Tanja Tuomi ja Olivia Pimiä.

Kuna naistel peeti vaid poolfinaalid 
ja finaal, said soomlannad turniiril pi-
dada vaid ühe mängu, sest mõlemad 
kaotasid. Eriti hinnatav oli Burki 6:4, 
7:5 võit Tuomi üle. Eestlannade omava-
helises finaalis alistas Paalma Birgit 
Burki 6:2, 5:7, 6:2. Paalma oli minemas 
kindla võidu suunas, kui juhtis teises 
setis oma pallingul 3:0. Kuid visa kaits-
jana tuntud Burk suutis Paalma mängu 
pisut rütmist välja lüüa ja võitis neli 
geimi järjest. Otsustavas setis suutis 
Paalma oma ründemängu taas maksma 
panna ja Alexela Mastersil esmakord-
selt võita.

Paalma arvas, et Tuomiga olnuks tal 
finaalis isegi lihtsam mängida. „Võitsin 
teda suvel 6:2, 6:2. Ta lööb tugevamalt, 
aga mulle sobib taoline mäng rohkem 
kui Birgiti visa kaitse,“ ütles võitja.

Meeste finaal oli ootamatult ühepoolne, 
kui Paukku alistas Vladimir Ivanovi 6:2, 
6:2. Ivanovi vabanduseks saab märkida, 
et mees läbib praegu kolmekuulist sõja-
väeõpet ning on saanud vähem treenida. 
Kuigi Paukku on maailma edetabelis al-
les 1246. kohal, oli ta kaks ja pool aastat 
tagasi 379. ning tema tegelik tase on pal-
ju kõrgem kui praegune edetabelikoht.

Alagrupi teenis enim tähelepanu Ken-
neth Raisma, kes võitis Anton Pavlovi 
6:3, 6:4 ja Soome juuniori Julius Kave-
rineni 6:1, 6:0. Kuid ta ei saanud vastu 

Paukkule – 1:6, 1:6. Et teises grupis või-
tis juunioride mängus Mattias Siimar 
Panu Virtaneni 6:0, 3:6, 6:3, said eestla-
sed kokkuvõttes ühe võidu rohkem, aga 
esikohta mitte.

Eesti Tennise Liidu klubide ja keskus-
te toimkonna juht Riho Kallus ütles, et 
soomlaste kutsumise asja ajas Jürgen 
Zoppi treener Pasi Virtanen, kuid nõus-
se saada põhjanaabreid polnud raske. 
„Meil on aga järgmiseks aastaks tehtud 
juba suuremad plaanid,“ rõhutas Kal-
lus. „Tahame turniirile kaasata ka Läti 
ja Leedu. Kõigil neljal riigil on samasu-
gused probleemid – tipud mängivad 
kodus harva, teise ešeloni juhtmängijail 

Alexela Mastersi võitjad Eva 
Paalma ja Juho Paukku.

oleks aga rohkem tarvis häid turniire. 
Alexela Masters annaks neile võimalu-
se. Kirsiks tordil oleks eliitliiga Zoppi, 
Jarkko Niemineni, Ernests Gulbise ja 
Ricardas Berankise osavõtul. Seda teos-
tada on raske, aga unistada võib!“

Kui idee saaks teoks, hakkaksid tur-
niirid toimuma järgemööda erinevates 
riikides. „Ainult lätlased ütlesid, et neil 
pole nii suure võistluse jaoks korralikku 
sisehalli ja siis saaks Tallinnas pidada 
üle aasta,“ sõnas Kallus. Turniiril osa-
leks aga 16 naist ja 16 meest – igast rii-
gist kaks meest, meesjuuniori, naist ja 
naisjuuniori. Muidugi veniks ka võistlus 
pikemaks kui tavaline kolm päeva.
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Tenniseliit valis 
parimaid

Eesti tennise 100. sünniaastapäevale pühendatud hooaja lõpupeol andis  
Eesti Tennise Liit kätte auhinnad aasta parimaks valitutele.

Tekst: ajakiri Tennis        Fotod: Peeter Tiitson

Suurema osa võitjate nimedest leiate 
fotode allkirjast. Lisaks jagati veel ka-
heksa auhinda: aasta tenniseklubi/ten-

nisekool US Tenniseakadeemia, aasta tenni-
sekeskus Tere Tennisekeskus, tennisealaste 
teenete auhind Urmas Sõõrumaa, aasta tegu 
Tennis Europe aastakoosoleku korraldamine 
Tallinnas, aasta tenniseajakirjanik Ants Põld-
oja, aasta fair play seenioride paarismängus 
Pavo Zopp/Rein Karolin, aasta parim turniir 
Eesti seenioride meistrivõistlused ja aasta 
regionaalse tennise arendaja Viljandi klubi 
TK Fellin.

Aasta 
meestennisist 
Jürgen Zopp

Aasta 
nais-
tennisisti 
Kaia 
Kanepi 
auhind.

U18 klassi 
parimad 
Anett 
Kontaveit 
ja Anton 
Pavlov.

Aasta 
nais-
seenior 
Piret Ilves.

Aasta 
mees-
seenior 
Rene 
Busch.

Aasta 
treener 
Märten 
Tamla.

Aasta noorte-
treener Ekke 
Tiidemann.

U16 klassi parimad 
Kenneth Raisma ja 
Birgit Burk.

U14 
poiste 
parim 
Henri 
Nael.

U14 tüdru-
kute parim 
Anette 
Mäelt

Aasta 
laste-
treener 
Aita 
Põldma.

U12 vanuse-
klassi 
parimad 
Alexander 
Georg 
Mändma ja 
Carol Plakk.
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Freixenet ametlik esindaja Eestis on Liviko AS.

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

Lisa nädalalõpule sära!



Juubeliaasta 
meeleolukas tennisepidu

Alljärgnevalt fotoreportaaž Eesti tennise juubeliaasta hooaja lõpupeost.

Tekst: ajakiri Tennis       Fotod: Peeter Tiitson

Juubelitorti lõikab 
lahti Eesti vanim 
harrastustennisist 
Aino Issak.

Haapsalu 
tennise 
eestvedaja 
Vello Kuhi 
tantsuhoos.

Eesti esireket 
Jürgen 
Zopp ja 
soomlasest 
Mastersi-
võitja Juho 
Paukku.Värsket tennisekalendrit 

kiikavad vasakult 
Vladimir Ivanov, Märten 
Tamla, Andres Kuhi, 
Kristina Kuhi ja Kenneth 
Raisma (seisab).

Tennisejuttu 
puhuvad 
(vasakult) 
Leo Kivi, 
Valeri Kirss ja 
Jürgen Zopp.

Kiireid tantsu-
poognaid 
esitab ETL-i 
projektijuht 
Heleken Lubi 
abikaasaga.

Treener Peeter Lamp koos õpilase Anett Kontaveidi, 
abikaas Julika ja Anetti ema Ülle Milgiga.
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Muusikat pakkus peolistele 
James Wertzi ansambel.

Peosaali vaade.

Vestlushoos Helen Tälli (vasakul) ning 
Inga-Kai ja Dmitri Polonski.

Tenniseseeniorid Leev Kuum (vasakult 
teine) ja Leo Kivi abikaasadega.

Toomas ja Ingrid Tõniste 
löövad klaase kokku 
peasekretär Allar Hindiga.

Fännide eestkõnelejad 
Raido Rätsep (vasakul) 
ja Riho Kallus.

Eesti parim 
ratastoolitennisist Viljar 
Villiste peole saabumas.

Endised tipptennisistid ja praegused treenerid Mait 
Künnap (vasakul) ja Rene Busch kaasadega.

Eesti tennis raudvara: paljukordne meister 
Velve Tamm, tippkohtunik Aavi Dobrõš ja 
pikaajaline tennisejuht Jaak Ulman.

ETL-i 
president 
Enn Pant.

Eerik Kedars (vasakul) ja 
Tiit Nuudi (paremal) koos 
Lohja tennisehalli omaniku 
Reino Jokineniga.

Neil on lõbus: Ilona Poljakova ja Rene Busch.

Mida räägib Eesti tennisemeister Hindrek Sepp 
(vasakul) Evelyn Sepale ja Priit Põldojale?
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Kuidas võita
seenioride tennises?

Ajakirja Tennis eelmises numbris kirjutasime, milline mängustiil ja oskused  
võiksid rohkem kasu tuua harrastustennises. Seekord vaatleme samast  

aspektist seenioride tennist.

Tekst: Ants Põldoja       Fotod: www.seeniortennis.eu

Laias laastus jagunevad Eestis see-
nioride võistlustel osalevad män-
gijad kolmeks: endised tipud, lap-

sepõlves treeneri käe all harjutanud, 
kuid tippu mitte jõudnud tennisistid ja 
nii-öelda isehakanud, kes võib-olla alles 
noores seeniorieas esimest korda tõsi-
semalt alaga tegelema hakkasid.

Alljärgnevas loos kuulub esimesse 
gruppi Sven Eving ja teise Heino Rai-
vet, kes oma kogemustest ka räägivad. 
Kolmandat gruppi esindab Enn Kunila, 
kelle kohta nii Raivetil kui ka Evingul 
ainult kiidusõnu jagu.

Joosta või mitte?

Seda, et kehvem liikumine on eelkõige 
seenioride probleem, pole vist vaja tões-
tada. Ent see kajastub erinevalt. „Kui 
meenutan oma mängimist näiteks 
40-aastaselt, siis jõudsin tol ajal ja  
jõuan ka nüüd joosta stopp-pallini, mis 
lüüakse võrgu ette. Aga piki tagajoont 
liikudes kipun hiljaks jääma. Tundub, 
et külje peale liikumist takistab vanus 
kõige enam,“ arvas Raivet.

Kuid Raivet tunnistab, et liikumise 
halvenemine seeniorieas on siiski indi-
viduaalne. „Näiteks Valeri Kirss on mi-
nust vanem, aga jookseb nagu elektri-
jänes, kõik pallid saab kätte. Samuti 
olen märganud, et erinevalt minust on 
mõnel mängijal just ette raskem joosta,“ 
teadis Raivet.

Kehvema liikumise puhul tekib küsi-
mus, kas on seenioril üldse vaja üritada 
kõiki palle välja joosta. „Olen hasartne 
mängija ja tavaliselt proovin joosta. Kuid 
elu on näidanud, et mõnikord osutub see 
mõttetuks,“ rääkis Raivet. „Oli üks 
mäng, kus kross löödi väljakult välja, 
jooksin jala tagurpidi ja terve mu jalg oli 
kui üks suur verevalum. Samuti on olu-
kordi, kus jooksed ja jooksed, lõpuks 
võidad punkti, aga siis oled omadega lä-
bi ja kaotad järgmised kolm punkti. Olen 
avastanud ennast mõttelt, et mõnes olu-
korras on ehk kasulik mitte pingutada.“

Evingu sõnul on tema lihasmälus ku-
nagised tipplöögid säilinud, kuid ta ei 

tee neid enam nii intensiivselt. „Kui 
nooruses sai löödud ka liikumise pealt 
ja hüppelt, siis nüüd on jalad paigal, 
keha ei tee enam selliseid pöördeid. 
Teine küsimus on taastumine. Asi pole 
ainult selles, et väsid ära ühe mängu 
käigus, vaid kui tuleb võistlusel mängi-
da kaks päeva järjest, on nii lihased, 
selg kui ka liigesed valusad. Sealt mõte, 
et võistluse esimesel päeval peab end 
tagasi hoidma,“ pajatas Eving.

Eving tunnistas, et tal on tulnud ette 
olukordi, kus kiirete või järskude liigu-
tuste tõttu lööb valu sisse. „Nii hakkad 
mõtlema taktikale: parem kaota üks 
punkt ära, kui liiga raskete pallide pä-
rast üle pingutad. Muidugi loeb ka see, 
kas tegemist on geimi alguse või tie-
breakiga – otsustavatel punktidel tuleb 
rohkem endast anda. Kuid pisut on mul 
kadunud ka võidutahe, enam ei põe kao-
tusi nii palju kui varem,“ rääkis Eving.

Nooremaid saab võita 

täpsuse ja taktikaga

Raiveti sõnul on tal jäänud nõrgemaks 
ka serv. „Enam ei jaksa nii kõvasti 
lüüa,“ selgitas ta lihtsalt. „Kuid tõrje, 
rabaku ja võrgumängu puhul ei ole eri-
list ärakukkumist tundnud.“ Eelmise 
sajandi keskpaiga kuulsus Jack Kramer 
ütles seenioride mängu kommenteeri-
des, et veel varem kui liikumine kadu-
vat ära võime lüüa punktiks rabakuid. 
Raivet uskus, et Kramer võis rääkida 
enda või mõne tuttava kogemusest, aga 
üldistada ei tasuks.

Eving lisas, et kui rääkida löökidest, 
siis temal on tehniliselt kõik säilinud, 
ainult uute reketite tõttu on eeskäega 
rohkem topspinni lööma hakanud. „Põ-
hitõed on alles, suudan ka palli pikalt 
lüüa, kuid löögi jõud ja kiirus on väik-
sem,“ ütles Eving.

Seenioride mängus on mõnikord hu-
vitav kohtuda endast noorematega, kel 
võimsust rohkem, aga meisterlikkust 
vähem. „Noored on kurtnud, et minu 
vastu olevat raske mängida,“ sõnas Rai-
vet. „Nad on harjunud, et lüüakse kõ-

vasti, aga mitte liiga äärde. Aga mina 
olen võib-olla nii küündimatu (naerab), 
et ei oska muud, kui vastase mängu su-
retada. Kui ta lööb kõvasti, löön tasa, 
kui lööb keskele, siis löön äärele, kasu-
tan palju lühikest krossi. Kuigi ma tean, 
et näiteks Vello Rink lõi sisuliselt sur-
mani palli kõvasti, ei kasutanud min-
geid nõkse.“

Raivet lisas, et noortega mängides 
tuleb panna vastane liikuma, mitte ise 
joosta, siis kaovad nooruse eelised. 
„Mäletan, kuidas umbes 15 aastat taga-
si noored rääkisid Toomas Leiusele, et 
me võidame sind, lööme nii tugevasti ja 
sa ei jaksa joosta. Leius aga ütles: „Mi-
na ei hakkagi jooksma, hoopis teie jook-
sete, kui löön ühest servast teise.“ Ten-
nise võidu alus on täpne löök ja kui seda 
pidevalt ei suuda, siis ootamatu löök,“ 
arutles Raivet.

Evingu arvamus oli enam-vähem sa-
ma. „Noortega mängides tuleb rohkem 
riskida piiri äärde löömisega. Tänapäe-
va noorte mäng on võimas, aga ühekülg-
ne. Tuleb rikkuda nende tagajoonemäng 
ja panna nad liikuma, mitte ise joosta,“ 
ütles Eving.

Evingu puhul võib tekkida probleem, 
et olnud kunagi suur meister, läheb ta 

Heino Raivet 
mänguhoos.

Enne fi nantsteenuste kasutamist tutvuge teenuste tingimustega.
Täiendav info telefonil 675 2000 ja www.danskebank.ee

Mängid niisama?
Või juhid äri,
mis on edetabeli tipus?

Teeme keskpärastest ettevõtetest edukad 
ja edukatest maailmaklassi omad.

Finantsnõustamine 
loob Sinu ettevõttele uut väärtust 
riskijuhtimises, cash management’is, 
trade fi nance’is ning likviidsuse ja 
laenude valdkonnas.

Meie analüüsid, 
mida kasutavad maailma juhtivad 
ettevõtted, on Sinu käsutuses. 

Ekspertide nõuanded 
muudavad Sinu otsused kiireks 
ja kvaliteetseks. 

Tööriistad, 
nagu Danske Navigator, aitavad 
teha otsuseid olulistes valikutes.

Võta ühendust meie ettevõtete 
pangandusega telefonil 675 2000 
ja vaata www.danskebank.ee

Danske Bank leiab Sinu ettevõttele õiged lahendused. 
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Enne fi nantsteenuste kasutamist tutvuge teenuste tingimustega.
Täiendav info telefonil 675 2000 ja www.danskebank.ee

Mängid niisama?
Või juhid äri,
mis on edetabeli tipus?

Teeme keskpärastest ettevõtetest edukad 
ja edukatest maailmaklassi omad.

Finantsnõustamine 
loob Sinu ettevõttele uut väärtust 
riskijuhtimises, cash management’is, 
trade fi nance’is ning likviidsuse ja 
laenude valdkonnas.

Meie analüüsid, 
mida kasutavad maailma juhtivad 
ettevõtted, on Sinu käsutuses. 

Ekspertide nõuanded 
muudavad Sinu otsused kiireks 
ja kvaliteetseks. 

Tööriistad, 
nagu Danske Navigator, aitavad 
teha otsuseid olulistes valikutes.

Võta ühendust meie ettevõtete 
pangandusega telefonil 675 2000 
ja vaata www.danskebank.ee

Danske Bank leiab Sinu ettevõttele õiged lahendused. 



mängu ajal masendusse, et vanaviisi 
lüüa ei suuda. Tihti on endised meistrid 
just sellega põhjendanud, miks nad see-
nioride võistlustel ei osale. Eriti kerge-
jõustiklased, kelle taseme langus on 
mõõdetav. „Tennises ongi õnneks nii, et 
täpselt sa ei tea, kui palju kehvemaks 
oled jäänud. Minul pole ausalt öeldes 
frustratsiooni tekkinud. Sellest saab üle, 
sest tennis on ikkagi nauding. Mul on 
peal autopiloot, mis juhib, et ma ei pin-
gutaks enam 100%, vaid kuskil 70-75%. 
Nendel, kes kunagi on mänginud tuge-
valt, on see suur oskus – mitte üle pin-
gutada,“ leidis Eving.

Enn Kunila läheb  

aina paremaks

Nii Eving kui ka Raivet leiavad, et noo-
ruses tennist mitte mänginud harrasta-
jad võivad veel kuuendas elukümneski 
järjest paremaks minna – isealustanute 
puhul lisanduvad vanusega kogemused 
ja mängu mõistmine, ehkki füüsiliselt 
paremaks nad enam ei lähe.

„Enn Kunila on väga hea näide,“ ütles 
Raivet. „Veel viis aastat tagasi ei suut-
nud ta endast meetri võrra kõrvale löö-
dud palle kätte saada. Aga äsja ühel 

Heino Raivet „Olen 
avastanud ennast 
mõttelt, et mõnes 

olukorras on ehk kasulik 
mitte pingutada.“

turniiril löödi Kunilale võrgus palju ot-
se peale või haardeulatusse, kõik pallid 
tulid tagasi! Ta on õppinud reageerima 
ja omandanud kogemusi. Kui sa oled 
üldiselt sportlik ja õpid tennises alles 
asju juurde, siis pole üldse imelik, kui 
mõni kuuekümneselt paremini mängib 
kui kümmekond aastat varem.“

„Paremaks läheb eelkõige mänguos-
kus, mitte füüsiline pool või üksikud 
löögid,“ leidis Eving Kunila näitel. „Li-
saks on meil teisigi fanaatikuid, kes 
palju harjutavad ja nigela tehnikaga 
mängivad endisi meistreid üle. Sel põh-
jusel paljud kunagised tippmehed ei 
tulegi seenioride turniiridele, et karda-
vad kaotada isehakanutele.“

Eving lisas, et Kunila püüab igast 
treeningust maksimumi võtta, konk-
reetseid lööke harjutada ja paremini 

teha. „Mul ei ole enam midagi õppida 
– niikuinii paremini mängima ei hakka,“ 
ütles Eving. „Aga tema areneb ja neile, 
kellele 50selt vastu ei saanud, teeb 
60selt ära. Mitte ainult sellepärast, et 
ise läheb paremaks, vaid teised enam 
ei arene.“

Raivet lõpetab loo mõttega, et Kunila 
korraldatud vanemate seenioride sari 
on Eesti omaealiste seas fantastiline ja 
annab kõigile midagi. „Pidevalt viie 
mehega oleks tüütu mängida, aga kui 
seal sarjas osaleb 40 meest, siis on hu-
vitav. Seepärast ma ei peagi enam prae-
gu noorematega nii tihti jõudu proovi-
ma,“ ütles Raivet.

Loo kolm peategelast ühel pildil: 
vasakult Enn Kunila, Heino Raivet ja 
Sven Eving
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Mingil hetkel, kui Eesti meeste 
tennises oli eelmine põlvkond 
(Rene Busch, Andrei Luzgin, 

Alti Vahkal) lõpetanud ning järgmine 
(Jürgen Zopp, Jaak Põldma, Vladimir 
Ivanov) polnud veel kanda kinnitanud, 
üritas Eestis rahvusvahelisel areenil 
läbi lüüa Künnap üksi. Aga kindlasti 
polnud ATP edetabeli 705. koht ning 
ITF-i turniirivõidud paarismängus see, 
milleni Künnap püüdles.

Kahe isanda teener

Valik spordi kasuks oli Künnapile lihtne 
– vanemate vendade näol olid tal olemas 
head eeskujud. Neist üks, Kardo, jõudis 
võrkpallis Eesti koondisse ning on tul-
nud ka Soome meistriks. „Kui emal pol-
nud mind kuhugi panna, siis käisin te-
maga kaasas vendade treeningutel ja 
sealt sai spordipisik alguse. Pallimän-
gud meeldisid mulle lapsest saadik,“ 
meenutas Künnap.

Ta alustas jalgpalliga 7-aastaselt, ten-
nis lisandus aasta hiljem. Ühe talve käis 
Mait ka korvpallitrennis. „Saavutused 
olid esialgu võrdsed, kuulusin ka jalg-
pallurina omavanuste Eesti koondisse. 
Kuid 12-aastaselt pidin tegema otsuse, 
poleks enam kahe alaga jõudnud tegel-
da. Tennis tundus südamelähedasem,“ 
rääkis Künnap.

Võib-olla olete taolist lugu juba luge-
nud? Jah, ajakirjas Tennis rääkis kaks 
aastat tagasi Rene Busch, kuidas tema-
gi ühel hetkel ja samas vanuses jalgpal-
li jättis. Kui Busch tegi otsuse järsult, 
siis Künnapi kahtlused kestsid kauem: 
„Jalgpallitrenn oli ka tore, praegugi 
meeldib mängida. Mul polegi päris sel-
get põhjust, miks tennis jäi.“

Tennisemängu võimalused Künnapi 
kodulinnas Pärnus olid 1990ndate algul 
talviti isegi kehvemad kui jalgpallil. 
„Mängisime kooli võimla puupõrandal. 
Harjutada sai ainult nädalavahetustel 
või tööpäeva õhtuti,“ rääkis Künnap, 
kes paremate tingimuste otsingul jõudis 

Mait Künnap: 
treenerile on kõige tähtsam õpilaste usaldus

Mait Künnap on praegu Eesti rekordimees Davise karikamängudel osalemise  
ja saavutatud võitude poolest. Tema mängijakarjäär polnud siiski pikk ning  

enda arvates jäi tal lagi saavutamata. Nüüd üritab ta treenerina oma  
kogemusi edasi anda õpilastele.

Tekst: Ants Põldoja         Fotod: Lembit Peegel, Viktor Burkivski

1996. aastal TSIK-i (praegu Audentes). 
Künnapi esimene treener oli Rein Hol-
ter, TSIK-is jätkas ta Alo Ojassalu käe 
all. Pärast on Künnapit juhendanud ka 
mitmed teised treenerid.

Tõusis kiirelt täiskasva-

nute paremikku

Künnap tuli Eesti noortemeistriks aas-
tatel 1996 ja 1997 vastavalt U14 ja U16 
klassis. Hiljem mängis ta Eesti noorte-

võistlustel harva kaasa. „Eelistasin 
noorteklassi lõpus mängida juba täis-
kasvanute turniire ja noorte rahvusva-
helisi võistlusi. Noorte GP-sarjas tuli 
liiga palju ühepoolseid mänge, polnud 
huvitav,“ põhjendas Künnap, miks tal 
U18 tiitel saamata jäi.

Rahvusvahelistel noorteturniiridel sai 
Künnap mängida harvemini kui Eesti 
praegune paremik. „Vaatasin just täna-
vu suvel statistikat ja nägin, et ETA 
(nüüd Tennis Europe – toim) 14-aastas-

Kindlasti 
polnud ATP 

edetabeli 705. 
koht ning ITF-i 
turniirivõidud 

paarismängudes 
see, milleni 

Künnap püüdles.

24 TENNIS 4/2013

PERSOON



632-leheküljeline ajalooraamat nüüd müügil! 
Saadaval Rahva Raamatu, Apollo ja Selveri kauplustes ning Sportland Tennises 

(Rocca al Mare, Tere Tennisekeskus, Tartu Kaubamaja). 

Jaehind 29 eurot, 
Soodustused tenniseklubidele!

Lisainfo: 626 4780  :::  tellimine@tennis.ee



te edetabelikoha poolest olen Eesti noor-
meestest kõigi aegade 30., kuid kindlas-
ti sain nendest vähem turniiridel osale-
da. Aga ITF-i juunioride edetabelis on 
minust kõrgemal olnud vaid Jaak Põld-
ma ja Jürgen Zopp,“ teadis Künnap.

Furoori tekitas Künnap kuu enne oma 
15. sünnipäeva, kui ta Kalevis Herne 
väljakutel Eesti meistrivõistluste vee-
randfinaalis juhtis tiitlikaitsja Buschi 
vastu pärast avaseti võitmist teises 3:1. 
„Mängisin taktikaliselt hästi, lasin pal-
ju stoppi ja meelitasin ta võrku. Kuigi 
Busch oli kahtlemata tugev, ma teda ei 
kartnud, lisaks polnud mul midagi kao-
tada. Vanuse kohta olin küllaltki osav ja 
taktikaliselt küps, aga ta pani kogemu-
sed maksma,“ rääkis Künnap.

Järgmisel aastal, samuti veerandfi-
naalis, lõpetas Künnap Buschi valitse-
misaja, kuid meister mängis siis jalavi-
gastuse kiuste. „Müts maha Rene ees, 
et ta üritama tuli, kuid vigastuse tõttu 
suutis ehk 60-70% võimetest välja pan-
na. Piisas, kui panin ta rohkem liikuma 
– ühe jalaga mängida ei saa. Seda võitu 
ma üle ei hindaks,“ meenutas Künnap.

Davis Cupi  

rekordimees

Võis eeldada, et Künnapil seisab ees 
palju tiitlivõite, kuid ta tuli üksikmän-
gus meistriks vaid korra (2003). Kas see 
tähendas seisakut täiskasvanute klassi 
esimeste aastatel? „Eks teised olid ikka 
tugevad. Busch tõmbus tagasi, aga Luz-
gin ja Vahkal olid ka klassiga mängu-
mehed,“ leidis Künnap.

Aastatel 2004-2006, kui kullavõima-
lusi olnuks ehk rohkem, ei osalenud 
Künnap üldse Eesti meistrivõistlustel. 
Sellest rääkides on ta kidakeelne ja mai-
nib, et oli erinevaid põhjuseid, miks ta 
kaasa ei teinud, nende seas konflikt 
võistluse korraldajatega. Hiljem tulid 
ette juba Zopp ja Põldma – kummalegi 
kaotas Künnap finaalis. „Ma ei olnud 
siis nõrgem, kui viis-kuus aastat varem, 
aga nemad olid veel ohtlikumad vasta-
sed kui eelmise põlvkonna tipud,“ leidis 
Künnap, kelle üksikmängu statistika on 
huvitav – 5 finaali, üks võit ja kõigil kor-
dadel erinev vastane!

Davis Cupil mängis Künnap kaasa 12 
hooaega ja teenis üksikkohtumistes 30 
võitu – mõlemad numbrid on Eesti re-
kordid. „Ainult 2002. aastal tuli pikem 
paus, viis kuud olin südamelihase põle-
tiku tõttu väljakutelt eemal ning siis jäi 
Davis Cup vahele. Eesti meistrivõist-
lusteks sain tervise korda, aga olin vähe 

treeninud ja kaotasin finaalis Gert 
Vilmsile,“ ütles Künnap.

Meeldejäävaks peab Künnap debüüti 
1999. aastal, kui Eesti võitis kodus Da-
vis Cupi III liiga turniiri. „Mul oli natu-
ke õnne, sest Vahkalit vaevas kerge vi-
gastus. Asendasin teda esimeses matšis 
ja kuna mängisin hästi, siis teenisin 
treenerite usalduse,“ selgitas Künnap, 
kes finaalis Leedu vastu tõi servil võr-
gutripsust vastase poolele langenud 
palliga otsustava punkti.

„Servisin seisul 5:4 ja 40:40 Leedu esi-
reketi Muraška poolele. See oli tõesti 
anekdootlik lõpp – otsustav punkt ja võr-
gutripsust serv luges! Arvan, et need 
reeglid polnud head. Puhas õnn – sihtida 
meelega võrgutripsu on võimalik, aga 
vaevalt seda keegi üritaks,“ ütles Künnap.

Paarismängus edukam

Koondise aitamise kõrval üritas Kün-
nap läbilööki individuaalturniiridel. Ei 
saa öelda, et ta oleks vähe mänginud – 
aastatel 2000-2009 leiame Künnapi sta-
tistikast suure hulga ITF-i turniire, ühel 
aastal (2008) mängis ta isegi 23 võist-
lust, nende seas kaheksa turniiri eksoo-

tilises Lõuna-Ameerikas (Boliivias ja 
Tšiilis). See justkui tähendab, et toeta-
jaid Künnapil leidus?

„Ma ei ütleks, et see toetus olnuks 
kesine, kuid mitte ka väga hea. Natuke 
aitas mind Eesti Tennise Liit, kui Endel 
Siff sai presidendiks. Vahepealsetel ae-
gadel aidati mind tutvuste kaudu – pal-
ju sõite ajas välja Harri Neppi, suur 
tänu talle. Sain vähemalt proovida,“ 
võttis Künnap kokku.

Eksootilised paigad ei tähendanud, et 
Künnap vaatamisväärsusi näha sai. 
„See oli ikka ainult tennis.  Kuulsal 
Macchu Picchul ma ei käinud (naerab). 
Olen palju reisinud, aga vähe näinud,“ 
leidis Künnap.

Üksikmängus ei võitnud Künnap küm-
ne hooaja jooksul ühtki turniiri. Selsa-
mal 2008. aastal kerkis ta augusti algul 
maailma edetabelis oma kõrgeimale, 
705. kohale, kui oli Tampere Challenge-
ril kvalifikatsiooni läbinud, aga põhitur-
niiri avaringis kaotanud. 10000-listel 
turniiridel jõudis Künnap harva vee-
randfinaalist kaugemale, ent võitis üle 
kahekümne turniiri paarismängus.

Olid paarismängus parem või oli seal 
kergem läbi lüüa?

Mait Künnap mängis Davis Cupil koos erinevate põlvkondadega: ülemisel fotol vasakult 
Künnap, Alti Vahkal, Oskar Saarne, Andrei Luzgin ja kapten Harri Neppi, alumisel pildil 
vasakult Jaak Põldma, Vladimir Ivanov, Jürgen Zopp ja Künnap.
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„Arvan, et mõlemad põhjused,“ vas-
tas Künnap. „Võib-olla pidanukski te-
gema viis-kuus aastat tagasi otsuse 
keskenduda ainult paarismängule, aga 
ma uskusin oma üksikmängijavõime-
tesse rohkem, kui tegelikult välja tuli.“

Realiseerimata  

võimed?

Künnapi sõnul oli treenereid, kes nägid 
temas maailma teise-kolmanda saja ten-
nisisti potentsiaali, ta  ise arvab, et 500 
parema sekka pidanuks kindlasti kuu-
luma. Ent siin võib kohe küsida: miks 
sa siis ei kuulunud? „Raske vastata,“ 
möönis Künnap. „Kui teised arvavad, 
et mu potentsiaal polnudki kõrgem, siis 
las arvavad. Ma ei taha viriseda, aga 
palju asju võinuks olla teisiti.“

Treener Harri Neppi tõi aastaid tagasi 
välja, et Audenteses korraldati test, mis 
näitas, et Künnapil on väga halb koordi-
natsioon. Künnap seab selle väite kaht-
luse alla. „See oli ainult üks test. Miks 
need, kelle koordinatsioon oli parem, 
mulle tennises ikkagi kaotasid? Ei usu, et 
kehva koordinatsiooni tõttu mulle mingi 
piir ette kerkis. Kuidas suutsin sel juhul 
jalgpalli hästi mängida?“ vaidles Künnap.

Antud juhul anname sõna ka Neppile 
vastuväiteks. „Mina ei olnud ainus, kes 
märkas Maidu kehva koordinatsiooni, 
sama mainisid ka maadlus- ja akrobaa-
tikatreener, keele juures ta füüsilist 

tegi, ning Šveitsi spetsialist, kes selle 
testi korraldas,“ rääkis Neppi. „Asja 
halb külg oligi selles, et Mait ei uskunud 
meid. Seesama šveitslane lubas, et tal 
on olemas ka meetod, kuidas koordinat-
siooni tunduvalt parandada, aga Mait ei 
tahtnud sellest midagi kuulda.“

„Kunagi näitas üks test, et Andres Võ-
sandil ei olnud tundlik käsi,“ lisas oma-
korda Künnap. „Aga see pole ju võima-
lik – te kõik teate, kuidas Võsand män-
gis! Minagi kaotasin talle 2005. aastal, 
kui ta juba peaaegu nelikümmend täis.“

„Võsand mängis tõesti hästi, aga ta 
oligi puukäsi,“ jäi Neppi ka siin eriar-
vamusele.

Ei kahelnud kordagi, et 

hakkab treeneriks

Veidi aega oli Künnap üheaegselt män-
gija ja treener. Veel 2012 aitas ta Eestit 
Davis Cupil ja osales ka Eesti meistri-
võistlustel – mõlemal juhul paarismän-
gus. „Lastetreenerina alustasin 2011. 
aastal. Täisjõuga mängida enam ei saa-
nud – puusad olid kulunud. See jama 
kestis viimased kolm mängija-aastat. 
Muidu on mul tervis hea, aga täiskoor-
musega treenida ei saanud. Õpilastega 
harjutamist puusad ei sega,“ rääkis 
Künnap.

Künnapil ei tekkinud kordagi kaht-
lust, et võiks võtta mõne muu ameti, 
mitte treeneritöö. Künnapi hoole alla 

kuuluvad Pärnu Kalevi Tenniseklubi 
noored mängijad, kes Eesti tasemel 
võistlustel kaasa löövad ja ka medaleid 
aeg-ajalt võidavad: „Päris väikeseid 
lapsi ma praegu ei õpeta. Millegi üle 
nuriseda pole põhjust – lapsed arenevad 
hästi, tulemused on head ja ise arenen 
nende kõrval. Käin koolitustel, loen pal-
ju lisamaterjale raamatutest või inter-
netist. Pean veel paremaks saama!“

Noore treeneri sõnul pole ta selline 
juhendaja, kes lastele enne võistlust 
põhjalikult taktikat selgitaks. „Üritan 
laste puhul õpetust mitte liiga keeruli-
seks teha. Nad ei pruugi aru saada ja 
mängus tekib paanika. Niikuinii tehak-
se 90% tööst ära treeningul ning võist-
lustel saab näha, kes on tõed paremini 
omandanud,“ tõi Künnap välja oma 
kreedo. „Tundub, et õpilased usaldavad 
mind ja see on kõige tähtsam.“

Künnapi arvates ei tasu tal praegu 
tõmmelda, sest ta on tööga rahul, aga 
hiljem pole välistatud ka mõne tipp-
mängija juhendamine. Lühikese aja 
jooksul sai ta sellist ametit proovida, kui 
2009/2010 talvel Kaia Kanepit treenis. 
Kanepi on hiljem öelnud, et see koostöö 
oli määratud ebaõnnestumisele, sest 
nad ei sobinud omavahel.

„Oma arust ei sokutatud mind vägisi 
Kaia treeneriks. Ta ise olevat palunud, 
et Enn Pant minuga räägiks. Pigem tu-
lid meie erimeelsused välja töö käigus,“ 
sõnas Künnap, kes ei kahelnud, et sel-
line väljakutse tuleb vastu võtta. „Aga 
sellega, et ühel päeval tuleb mängija ja 
ütleb, et nüüd on kõik, peab treener har-
juma. See ei tohiks olla pettumus, vaid 
asjade normaalne käik. Kui tulevikus 
õnnestub sarnast tööd teha, siis arves-
tan alati niisuguse võimalusega.“

Künnapi käe all mängis Kanepi kaks 
turniiri (Auckland ja Australian Open) 
ning sai ühe hea võidu Na Li üle. „Tun-
dus, et Tai treeningulaager õnnestus, 
Kaia mäng läks ülesmäge. Kuid raske 
on tööd teha, kui arvamused lähevad 
lahku,“ nentis Künnap.

Mängijakarjääri kokku võttes leidis 
Künnap, et kahetseda pole midagi. 
„Sain hindamatu kogemustepagasi, 
mida üritan praegu lastele edasi anda, 
et nad ei teeks samu vigu nagu mina. 
Eredaid mälestusi jäi palju, eelkõige 
Tondiraba hallis peetud Davise kari-
kamatš Sloveeniaga, kus mul tuli kol-
me päevaga mängida 14 setti. Spordis 
on tähtsad emotsioonid: kui sa mängid 
mingis väiksemas kohas ja pealtvaata-
jaid polegi, ei saa ka elamust,“ võttis 
Künnap kokku.

Mait Künnapi 
seni viimane 
Eesti meistritiitel 
paarismängus 
Vladimir Ivanoviga 
2012. aastal.
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Karl Magnus Vuuk: 
tahan püsida tennise juures võimalikult kaua

Tasa ja targu samme seadev Karl Magnus Vuuk erineb enamikest noormängijatest  
nagu öö päevast. Noormees pidavat olema väljakul lausa nii rahulik, et treeneri  

sõnul võiks ta veidigi emotsioone näidata.

Tekst: Lauri Birkan              Fotod: Viktor Burkivski

Tallinnas elav ja Nõmme põhikoolis 
õppiv Karl Magnus Vuuk (14) on 
tennist mänginud juba üheksa 

aastat. Aristokraatliku ajalooga spordi-
ala avastas ta tänu isale, kelle mängi-
mist kunagi ise vaatamas käis ning ees-
kuju oli nakkav. Praeguseks on Karl 
võitnud Eesti omavanuste meistrivõist-
lustelt juba üksjagu medaleid. Seejuu-
res novembris Tallinnas toimunud Mas-
tersil jõudis ta P16 vanusegrupis võis-
teldes finaali, alistades eelnevalt kaks 
tugevat konkurenti.

Rocca al Mare Tennisekeskuses klu-
bis TC 2000 harjutaval Karlil on olnud 
juba neli treenerit.

„Minu esimene treener oli Hannes 
Raschinski, kellega oli väga mõnus ten-
nist alustada,” räägib noormees. „Te-
maga sain teha täpselt nii palju trenni, 
kui ise tahtsin ja ta ei käskinud seda 
palju teha. See on mind tennise juures 
hoidnud ka, sest tänu temale ei tüdine-
nud ma tennisest algul ära.” 

Ka oma praegust juhendajat Rene 
Buschi kiidab Karl väga. „Ta on tore 
ja temaga on alati mõnus trenni teha. 
Ta on andnud mulle motivatsiooni ja 
kindlasti muutnud mu mängu palju 
agressiivsemaks ja paremaks,” sõnab 
noormängija.

Väljakul nagu rahu ise

Karl tunnistab, et ei oskagi arusaada-
valt öelda, miks ta just tennise valis. 
Lihtsalt see meeldib talle nii väga. 
Muud spordialad polegi teda ahvatle-
nud, ehkki vahel kõlbab sõpradega ka 
jalg- ja korvpalli mängida. „Tennise 
juures meeldib just see mäng, see on nii 
mitmekülgne ja huvitav,” kiidab Karl 
oma lemmikala.

Oma tugevaimaks küljeks peab noor-
mees seda, et ta on paljudest mängija-
test erinev. „Ma ei loobi reketit ega 
närvitse, kuigi arvan, et peaksin siiski 
natuke emotsionaalsem olema,” ütleb 
Karl. „Suudan oma emotsioone väga 
hästi kontrollida. Kindlasti ajab vahel 

midagi närvi, aga ma ei näita seda väl-
ja, sest olen kogu aeg nii mänginud.” Ta 
lisab, et vastasel juhul tunneks ta enese 
käitumise pärast häbi. „Mulle väga so-
bib selline mäng, et olen väljakul vaik-
ne,” sõnab Karl. Siinkohal pole vist 
midagi imestamisväärset, et noormehe 
lemmikmängijaks on maailmakuulus 
rahulikkuse kehastus – Roger Federer. 
„Ta on minu suurim eeskuju, keda fän-
nasin juba siis, kui alles alustasin ten-
nisega. Olen näinud ka Rafael Nadali 
French Openi finaali.”

Ka võistlusteks valmistub Karl enese 
sõnul rahulikult: „Enne uue mängijaga 
kohtumist mõtlen, milline on ta män-
gustiil, millega olla temast parem ja 
millega üllatada.”

Trenni teeb noormees erinevalt: va-
hel viis korda nädalas, vahel rohkemgi, 
mõnikord ka vähem. „Pundis on meid 
umbes 2-4. Sellest mulle piisab,” mär-
gib Karl, kes tänab õnne, et saab korra 
nädalas mängida ka vasakukäelise vas-

tase vastu. „Eks see ebamugav ole,” 
nendib ta.

Kuuks ajaks  

Ameerikasse

Karli üheks eesmärgiks on soov püsida 
tennise juures võimalikult kaua. „Siis 
tahaks veel kuhugi kõrgemale jõuda, 
aga see nõuab palju trenni ja mitte ai-
nult tennist, vaid ka füüsilist trenni,” 
teab noormängija. „Pere toetab mind 
väga, eriti isa. Mul on ka üks väiksem 
vend, kes tennist mängib ja temalgi on 
üsna hästi läinud.”

Oma vähest vaba aega oskab Karl 
kõrgelt hinnata. Suurema osa sellest 
kasutab ta tavaliselt sõpradega koosole-
miseks. Novembri lõpul sõitis Karl klu-
bi toel üheks kuuks USA-sse harjutama. 
„Lähen reisile heade mõtete ja ootuste-
ga. Olen kindel, et õpin seal palju uut ja 
näen erinevaid mängijaid,” märkis Karl 
enne äralendu.

Treener Rene Buschi arvamus
Karl on igati pühendunud noor tennisemängija. Hea distsipliini ja töökuse 
näitajatega sportlane. Hetkel on tunne, et Karl ei ole oma potentsiaali realiseerinud, 
kuna ta on saanud vähe välismaal võistelda. Lisaks vajab ta ka süsteemset 
treeninguprotsessi koos füüsilise ettevalmistuse treeningutega. Loodetavasti annab 
reis USA-sse Karlile uue hoo 2014. aasta hooajaks valmistumisel. Vaja on kindlasti 
tugevdada nii füüsilist baasi kui ka mängulist arsenali. Ka oleks tarvis arendada 
emotsionaalse temperamendi, sportlikku nahaalsuse omadusi. Pigem võiks ta 
rohkem emotsioone välja näidata (muigab). Kuid siin kiirustada ei saa. Igal asjal 
oma aeg! Kokkuvõttes: igati lootustandev noor tennisemängija.

Karl Magnus 
Vuuk võtab 
Allar Hindilt 
vastu P16 
klassi 
Mastersi 
hõbemedali, 
mis oli 
talle hea 
saavutus.
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Katriin 
Saar
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Katriin Saar: 
musikaalne tennisist, kes unistab näitlejaametist

Tennises Eesti noorte paremikku kuuluv Katriin Saar püüab ennekõike pilku 
mitmekülgsusega. Tüdruku eesmärkide hulka kuulub näiteks tuntumate 

muusikainstrumentide mängimise selgeks õppimine.

Tekst: Lauri Birkan          Foto: Kristin Saar

Katriin Saar võttis reketi kätte ju-
ba kolmeselt ning neljaselt läks 
trenni. Eeskuju andsid vanemad 

õed ja ema-isa, kes kõik tänini tennist 
harrastavad. Mähel elaval perel on ko-
dus isiklik kunstmuruväljak. Tõsi, nüüd 
teeb 11aastane Katriin juba mängeldes 
kogu perele pähe ning nendib, et see 
tekitab temas toreda tunde.

Katriin tunnistab, et talle sobivad 
kõik väljakud. Üheks suuremaks plus-
siks peab ta värskelt omandatud oskust 
– võimet mängus rahulikuks jääda. „Et 
suudan keskenduda ja see, mida vasta-
ne teeb, mind ei sega,” selgitab ta. Küll 
aga soovib tüdruk oma mängu mitme-
kesisemaks muuta.

„Mulle meeldib tennis, sest see on in-
dividuaalne ja sõltud ainult iseendast,” 
põhjendab tüdruk valikut. Kui näiteks 
iluvõimlemises piisab pisemastki veast, 
et kogu võistlus rikkuda, siis tennises 
võib sandi seisu sageli enda kasuks pöö-
rata – veel üks pluss tennisele.

Trumbiks serv

Löökidest meeldib Katriinile serv, mida 
ta suudab lüüa 125-130 km tunnis. „Mul 
on esimene serv tugev ja teine kindel. 
Topeltvigu ei tule!” kinnitab tüdruk. Ta 
sooviks hea meelega võrguski mängida, 
kuid veel pole õige aeg. „Kui praegu 
võrku lähen, siis ma ei kata kogu välja-
kut ära,” selgitab Katriin. Eriliselt nõr-
ku külgi tal enda sõnul polegi: „Mul ei 
ole sellist asja, millega ma tennises hak-
kama ei saaks!”

Hiljutise kindla kaotuse kohta Sofia 
Tšeklistovale ütleb Katriin konkreetselt: 
„Arvan, et tema ei võitnud mind, vaid 
mina kaotasin. Tšeklistova vastu proo-
visin kohe punkti saada, aga kui mängi-
sin Helena Narmontiga, siis lasin tal 
endal eksida, mis tuleb mul väga hästi 
välja (naerab). Olen palju harjutanud, 
et väljakul kindel olla. Võimalusel püüan 
loomulikult punkti kiiresti lõpetada, aga 
teisel juhul mängin pikemalt.”

Tänavu sügisest käib Katriin Sven 
Andresoo juures üldfüüsilise trennis. 

Tuntud kergejõustikutreeneri kohta ka-
sutab tüdruk vaid kiidusõnu: „Ta on 
väga head tööd teinud. Ta on ka väga 
lõbus, muudkui teeb nalja.” Lisaks har-
jutuste tegemisele joostakse Andresoo 
trennis palju – nii pikemaid otsi kui ka 
kiirendusi. Korra pidi Katriin ka viie-
kilose raskusvestiga kiirendusi tegema.

Lisaks tennisele tegeleb Katriin tõsi-
selt muusikaga, eesmärk on õppida kõi-
ki tuntumaid pille mängima. „Kui ten-
nise ükskord lõpetan, tahan saada näit-
lejaks ja seal on vaja erinevaid oskusi: 

laulmist, pillimängimist jne.” põhjen-
dab tüdruk, kelle lemmiknäitlejad on 
Ott Sepp ja Märt Avandi. Praeguseks 
mängib ta juba kitarri, klaverit ja sak-
sofoni, tuleval aastal võtab käsile viiuli.

Tenniseks vajaliku koordinatsiooni 
arendamiseks hakkas Katriin akrobaa-
tikas käima, võhma parandamise ees-
märgil proovib peagi taas ujumist, mil-
lega tegeles varem õe eeskujul tõsise-
malt. Samas ujumine kui spordiala Ka-
triinile ei meeldi, sest ta eelistab kahe 
jalaga maa peal olla. Justkui kõigest veel 
vähe oleks, meeldib tüdrukule ka golf.

Maagiline number 22

Katriini isa Raini sõnul on huvitav näh-
tus, et tütrel kulub mistahes uue oskuse 
omandamiseks keskmiselt 22 minutit. 
Just nii palju aega kulus kolme palliga 
žongleerimise, golfitehnika ja jalgratta-
sõidu selgeks saamiseks ning saksofonil 
heliredeli mängimise peale. Katriin 
õpib Westholmi gümnaasiumis, mis ku-
nagi oli 22. keskkool. Muusikakallakuga 
klassis õppival tüdrukul on tunnistusel 
kõik viied.

„Meie pere moto on: kui teed, siis tee 
hästi,” ütleb Katriin.

Mõnel päeval lausa kolm korda tree-
niv Katriin on tiheda graafikuga rahul. 
Ehkki nädalas tuleb juba 15 tundi tren-
ni, ta ennast lõhki tõmmata ei karda: 
kõigeks jääb piisavalt aega, ka une 
jaoks. „Nüüd olen hakanud päevalgi 
magama,” sõnab tüdruk. Osa koduseid 
ülesandeid jõuab ta juba koolis ära teha.

Katriini kui tennisisti suurim unistus 
on jõuda Wimbledoni. „Kui oleksin 
maailmas 50 parema hulgas, oleks ka 
väga hea,” lisab ta.

Katrrini lemmiktennisistid on Serena 
Williams ja Roger Federer. „Tahaksin 
endale sellist tugevat servi nagu Willi-
amsil,” unistab neiu. „Nojah, eks Sven 
(Andresoo - toim) peab mulle ka sellise 
keha tegema (naerab).”

Suurimateks õnnestumisteks peab 
Katriin Eesti T14 klassi GP finaalipää-
su ja turniirivõite Soomes.

Treener Karin Pedak 
Katriinist
Katriin ehk Katu on olnud minu õpilane 
juba algajate rühmast peale. Kaks 
aastat vanem õde Meribel hakkas nagu 
rohkem silma, ta oli sportlik, sihvakas 
ja julge. Katu oli pisem ja selline 
rõõmurull. Hästi püüdlik, õest viletsam 
ta mingil juhul ei tahtnud olla. Vihastas 
enda peale, kui midagi viltu läks. 
Võrdlesin teda kiisuga, kes päikese 
käes mõnules. Ja küsisin endalt: „Mis 
päeval saab kiisust tiiger!?
Katu oli just üheksa saanud, kui ühel 
T12 GP-l kaks aastat vanemat tüdrukut 
otsustavas setis võitis: madin oli 
hirmus, aga võit tuli. Kas juba tiiger!?
Loomult on Katu maksimalist, juba 
väikese lapsena oli ta võimeline tõsist 
tööd tegema. Tema kehalised võimed, 
mis algul soovida jätsid, on sujuvalt 
paremaks läinud. Püüan siiski aru 
anda, et kiire areng on tore, aga kõik 
peab olema eale vastav ja jõukohane. 
Mängijana on Katul hea silm ja tundlik 
käsi, näeb väljakut ja oskab vastase 
käike ette näha. Vahel tuleb mossituju 
peale, kui midagi  viltu läheb. Tal on 
võidutahe ja võime keskenduda – kaks 
tähtsat omadust, et võita ennast ja 
vastast. Katu on veel väike tüdruk, aga 
ta teab seda. Per aspera ad astra.

Katriin Saar:  
„Mul ei ole sellist 

asja, millega tennises 
hakkama ei saaks!”
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Suure põlvkonna
viimane hingetõmme – spartakiaadipronks kodus
1975. aastal võõrustas Tallinn NSV Liidu rahvaste spartakiaadi tenniseturniiri, millele 

järgnesid ka individuaalsed meistrivõistlused. Toomas Leiuse edulainel üleskasvanud 
põlvkonnale oli see viimane võistkondlik medalivõimalus ja lõpuks pronks teenitigi. 

Sisuliselt pandi sellega Eesti tennise kuldsele ajastule punkt.

Tekst Ants Põldoja          Fotod: Lembit Peegel, erakogu

Neli aastat varem jäeti tennis kui 
mitteolümpiaala spartakiaadi 
kavast välja, nüüd õigused taas-

tati. Pealtvaatajad said soojadel juulipäe-
vadel tohutu elamuse – inimesed ei mah-
tunud Kaarli väljakute tribüünidele ära, 
vaid palistasid ka Harjumäe nõlvu.

Neli favoriiti

Kaks nädalat varem võttis tenniseaja-
kirjanik Guido Taft Spordilehes kokku 
senised võistlused. Enne 1975. aastat oli 
üleliidulisel areenil võistkondlikele me-
dalitele mängitud 15 korda ja Eesti oli 
12 medaliga (3 kulda, 3 hõbedat ja 6 
pronksi) kindlalt Moskva (12+2+1) jä-
rel teine. Ukrainal oli kümme medalit, 
ent mitte ühtki kulda.

Milline oli jõudude vahekord enne 
suurvõistlust? Moskva oli selge soosik 
– naiskond kindlalt tugevaim, meeskond 
ühtlane. Eestit ja Ukrainat võis pidada 
enam-vähem võrdseks – meil ehk veidi 
parem meeskond, Ukrainal naiskond. 
Neljandana omas medališansse Gruu-
sia, kellele kolm punkti (Aleksander 
Metreveli, Teimuraz Kakulia ja meeste 
paarismäng) võis enne iga matši kirja 
panna, ent naiskonnas mängisid kolm 
langevas vormis vanameistrit. Et matš 
koosnes kaheksast üksik- ja kolmest 
paarismängust, piisas üldvõiduks 
kuuest punktist.

Kui rääkida vanusest, siis Eesti mees- 
ja naiskonna esireketid ehk vastavalt 
Peeter Lamp ja Tiiu Parmas olid 30. sün-
nipäeva tolleks hetkeks juba tähistanud, 
samuti naiste neljas number Maria Kull-
Aimre. Kolm võistkonna liiget (Liidia 
Sinkevitš-Nurme, Sven Eving ja Hind-
rek Sepp) olid 25-30 vahel ning ainult 
Ervin Lange ja Elena Komarova-Lapi-
maa pisut alla 25. 1960ndate kõigil suur-
tel ja enamasti võidukatel jõuproovidel 
oli Eesti võistkond keskmiselt noorem.

Neljandasse elukümnesse jõudnud 
mängijaid oli ka Gruusia ja Ukraina 
koosseisus, ent see oli nende mure. Ees-

tis polnud aga spartakiaadieelse kolme 
aasta jooksul noorteklassist ühtki uut 
koondislast lisandunud.

Draama poolfinaalis

Neli soosikut jõudis ettearvatult poolfi-
naali, kus 15. juulil mängisid publiku 
meeletu kaasaelamise saatel (mida õhtu 
poole, seda rohkem inimesi tribüünidele 
ja mäeveerele kogunes) Eesti ja Ukraina.

Üksikmängudes kaotasid Eesti nai-
sed 1:3, ent võiski eeldada Parmase 
kaotust Krošinale ja Sinkevitši allajää-
mist Bakšejevale. Ainsa punkti tõi Aim-
re. Eesti mehed võitsid 3:1, kusjuures 
esimesel “laual” alistas Lamp Boriss 
Buzmakovi ja teisel Lange Aleksandr 
Koljaskini – mõlemad olid kuu aega 
varem Donetskis NSV Liidu karika-
võistlustel samadele vastastele kaota-
nud! Veel tõi punkti Sepp.

„Olin siis väga rõõmus, et õnnestus 
publiku toel võita ebamugavat vastast,“ 
meenutas Sepp. „Kohtusin Petroviga, 
kelle stiil kuidagi ei sobinud, sest ta 
mängis mulle sarnaselt. Tennis on kord 
selline, et mõni vastane lihtsalt ei istu, 
samas oli tugev Lihhatšov mulle kui 
klient, teda võitsin korduvalt.“

Ka Eving meenutas üksikmänge põ-
nevana: „Kahju, et ise kaotasin, kuid 
mäletan, et seisu 4:4 loeti meile posi-
tiivseks, segapaarismäng pidi otsusta-
ma.“ Nii oligi, sest Lamp ja Lange paa-
rismängu võitsid, aga Parmas-Sinke-
vitš kaotasid.

Otsustavas segapaarismängu eel oli 
treenerite (Evald Kree, Jüri Põldoja, 
Jaak Parmas) ees raske ülesanne – keda 
eelistada? Valiti Lange ja Sinkevitš, tea-
tud määral üllatasid ka ukrainlased, kes 
panid välja Marina Krošina (tugeva-
maks paarismängijaks peeti Galina 

Pealtvaatajad said soojadel juulipäevadel tohutu 
elamuse – inimesed ei mahtunud Kaarli väljakute 

tribüünidele ära, vaid palistasid ka Harjumäe nõlvu.

Spartakiaadi pidulik 
avamine Kaarli väljakutel.
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UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 24.63% aastas järgmistel näidistingimustel: 
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 18.5€. 

Tähelepanu: Järelmaks on � nantskohustus. 

Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. 
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Puutetundliku ekraaniga 
kahefunktsionaalne 
sülearvuti!

Paindlik 300° disain. 
Vali sülearvuti ja seisva asendi vahel.

Puutetundliku ekraaniga 
kahefunktsionaalne sülearvuti!

Puutetundliku ekraaniga 
kahefunktsionaalne sülearvuti!
15" ekraani ja täisklaviatuuriga.

15" ekraaniga ja 
täisklaviatuuriga.

Lisaks võimsam 
protsessor ja graa� ka.

Lenovo IdeaPad Flex 14

Lenovo IdeaPad Flex 15 Lenovo IdeaPad Flex 15

-23%
-20%

• LED multipuuteekraan • Intel HD graa� ka
• Dolby Advanced helisüsteem • WiFi • Bluetooth 4.0 
• 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

• LED multipuuteekraan 
• Intel HD graa� ka
• Dolby Advanced helisüsteem 
• WiFi • Bluetooth 4.0 
• 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

• LED multipuuteekraan 
• 1GB graa� kamälu
• Dolby Advanced helisüsteem 
• WiFi • Bluetooth 4.0 
• 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI
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kaal
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Intel
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Windows
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9:00

320GB
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+8GB SSD
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Intel
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Bakšejevat) ja üksikmängus ebakindlalt 
tegutsenud Koljaskini.

„Tükk aega arutati, keda välja pan-
na,“ mäletas Sepp. „Minu teada oli Lan-
ge valik Põldoja otsus, millele Kree 
vastu vaidlema ei hakanud. Ehkki kao-
tasime, leian tagantjärele, et see polnud 
vale –   Lange oli kogu turniiri hästi 
mänginud.“

Eesti paar tuli otsustavas setis 0:4 
kaotusseisult järele 3:4 ning asus järg-
mises geimis juhtima, kui kaval Krošina 
võttis jalatsipaelte sidumise ettekäändel 
pausi. Pärast seda eestlased enam kui-
gi palju punkte ei võitnud. „Ega see 
kaotus nüüd selline draama ka olnud!“ 
leidis Sinkevitš. „Lõpuks tulime pronk-
sile, aga finaalis Moskvat poleks niikui-
nii võitnud. Erilist vahet pole, kas hõbe 
või pronks.“

Lõpp hea, kõik hea

Ent muidugi ei teadnud Eesti pärast 
valusat kaotust, et pronks saadakse. 
Mäng Gruusiaga seisis ees. Mida näitas 
arvutus? Kuna Gruusiale võis planeeri-
da võitu meeste paarismängus ning tä-
nu Metrevelile ka segapaaris, pidi Ees-
ti üldvõidu lootmiseks saavutama ük-
sikmängude järel seisu 5:3. See polnud 
kerge, sest Metreveli ja Kakulia võitsid 
ettearvatult vastavalt Lambi ja Lange, 
ning ülejäänud kuuest matšist pidi Ees-
ti saama viis võitu.

Eving võitis Gruusia meistri Peregu-
dovi, ent seekord kaotas Sepp. Seega 
tuli naistel võita kõik neli kohtumist. 
Raskused tekkisid Lapimaal, kes lõpuks 

Sinkevitš-Lange olid jõudnud talvel 
Moskva rahvusvahelise turniiri finaali 
ning ka esireket Lamp tunnistas aastaid 
hiljem, et mõistis treenerite otsust. 
„Lange ja Sinkevitš olid kokku mängi-
nud. Pärast mulle paljud ütlesid, et sina 
võinuks koos Parmasega mängida, aga 
tegelikult pidanuks meie paar selle koh-

tumise nii või naa võitma,“ 
leidis Lamp.

Ilmselt otsustasid Eesti ten-
niseajaloo ühe dramaatilisima 
võistkondliku matši närvid – 
Lange ja Sinkevitš alustasid 
kindlalt, murdsid teises setis 
läbi Krošina pallingu (seis 
6:1, 4:3), aga kaotasid 6:1, 
6:8, 3:6. „Algul õnnestus 
kõik hiilgavalt, aga kuskil 
vajusime ära,“ rääkis Sin-
kevitš-Nurme aastaid hil-
jem. „Eks Ervini serv oli ka 
niisugune nagu ta oli, lõi 
mulle korra palliga vastu 
selga! Mäletan, et keegi 
treeneritest soovitas: 
„Sink, jookse rohkem va-
hele!“ Tundus, et olin Er-
vinist rahulikum ja mulle 
loodeti rohkem.“

Elena Lapimaa mäng omandas 
erilise rolli pronksikohtumises 
Gruusiaga.

Eesti pronksine võistkond: esireas vasakult Maria Aimre, Tiiu Parmas, Elena Lapimaa ja Liidia Sinkevitš, tagareas vasakult Peeter Lamp, 
Ervin Lange, teine treener Jüri Põldoja, esindaja Jaak Parmas, peatreener Evald Kree, Hindrek Sepp, Sven Eving.
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alistas Rena Abžandadze 4:6, 9:7, 6:3, 
kuigi oli teises setis 3:5 taga.

Pärast pronksimatši toimus ajakirjan-
duses sõnasõda. Kehakultuuris kirjutas 
Taft Lapimaa kaotusseisule viidates: 
“Siis võttis tema juhendamise endale 
võistkonna esindaja Jaak Parmas ja 
murepilved hakkasid tasapisi hajuma. 
Võistkonnavõistlustel on kulda (käes-
oleval juhul pronksi) väärt treener, kes 
suudab väljaku kõrvalt anda mängijale 
taktikalist nõu./.../ Ent mitte igal tree-
neril pole sellist analüüsivõimet ja 
mängusituatsiooni taju, mis lubaks an-
da tõhusat taktikalist nõu. Igal treeneril 
pole ka piisavalt julgust kanda vastu-
tusekoormat.”

Neli numbrit hiljem vastas samas aja-
kirjas Evald Kree (kaasautoriks Jüri 
Põldoja), et “minul seda julgust on”. 
Kree arvates sobiks Tafti “tiraad” ten-
niseõpikusse, ent antud olukorraga pol-
nud sel midagi pistmist – Parmas suutis 
lihtsalt Lapimaa maha rahustada, and-
mata mingit konkreetset taktikalist nõu.

Lapimaa arvamust ei küsinud tollal 
keegi, kuid 38 aastat hiljem ta tunnistas: 
„Mingit mänguplaani Parmas tõesti ei 
andnud. Otse öeldes sõimas ta mu liht-
salt läbi. Ütles midagi sellist: „Mida sa 

endast siin platsil mõtled! Hakkad män-
gima või mitte! Teine on sinust kümme 
aastat vanem ja ootab last!“ Olin turnii-
ril väga kehvas vormis ja raskelt see 
võit tuli. Kindlasti tänu Jaagule.“ Oma-
pärane oli muidugi, et Abžandadze ra-
sedana mängis, Gruusial nappis heal 
tasemel naistennisiste.

Kuna kuues punkt tuli Eestile naiste 
paarismängust, polnud seisul 6:3 vajagi 

ülejäänud kohtumisi pidada ja Gruusial 
jäid potentsiaalsed võidud saamata. Nii 
sai Eesti kuldsete kuuekümnendate tõu-
sulainel kerkinud põlvkond viimase 
võistkondliku medali üleliiduliselt aree-
nilt. Piltlikult öeldes jõudis Eesti tollal 
lõpuspurdiga edukalt finišisse, aga star-
dis uusi jooksjaid näha polnud. Alles 
1980ndate keskel sai Eesti taas medali-
võimelise koondise kokku.

Poolfinaali 
lõpp: Liidia 
Sinkevitš ja 
Ervin Lange 
(vasakul 
pool võrku) 
suruvad 
võitjate 
Marina 
Krošina ja 
Aleksandr 
Koljaskini 
kätt.

POMMIONU  
ilutulestikud
 
Lisaks pakume:
• valgus- ja helitehnika renti
• ürituste korraldamist
 
Võta julgelt meiega ühendust:
telefon: 55 60 5706
e-post: dynamiit@hot.ee
www.dynamiit.ee
 
Dünamiit igasse kodusse!
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HIND 55.- €
art 9430/0418

Snickers Workwear
XTR soe aluspesusärk

Uue põlvkonna soe aluspesusärk, mille loomisel on 
kasutatud parimaid materjale ja parimat tehnoloogiat. 
Särk hoiab sind kuiva ja värskena, see on mugav ning 
juhib higi ja niiskuse kehapinnalt eemale. Riietus 
pakub kaitset, isoleerib ja ventileerib just õigeid 
kehapiirkondi. Materjal on kõrgtehnoloogiline AVS 
kangas (56% polüamiid, 40% polüpropüleen, 4% 
elastaan, 200g/m2).
Värvus: tumehall/must

HIND 49.- €
art 9431/0418

Snickers Workwear
XTR pikad aluspesupüksid

HIND 17.- €
art 9202/0418

Snickers Workwear
Wool Mix sokid

Uue põlvkonna aluspesupüksid, mille loomisel on 
kasutatud parimaid materjale ja parimat tehnoloogiat. 
Püksid hoiavad sind kuiva ja värskena, mis on 
mugavad ning juhivad higi ja niiskuse kehapinnalt 
eemale. Riietus pakub kaitset, isoleerib ja ventileerib 
just õigeid kehapiirkondi. Materjal on kõrgtehnoloogi-
line AVS kangas (56% polüamiid, 40% polüpropüleen,
4% elastaan, 200g/m2).
Värvus: tumehall/must

Mugavad, elastsed ja soojad töösokid, sobivad hästi 
ka sportimiseks. Tugevdused kanna ja varba osas, 
õhem ja elastne jalavõlvi osas, talla all sooned niiskuse 
juhtimiseks. Kanna taga hõõrdumist vähendav 
paksendus. Materjal WoolFusion isoleeriv segulõng - 
60% vill, 20% polüamiid, 6% siid, 4% Lycra.
Värvus: tumehall/must

Mugavus.  Vastupidavus.  Funktsionaalsus.  Disain.
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PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

XTR ALUSPESU TÖÖTAMISEKS JA SPORTIMISEKS

PAIDE
Pikk 2



Kuigi Grigor Dimitrov on alles karjääri alguses,  
on ta juba läbi aegade edukaim Bulgaaria meestennisist. 

Esimese bulgaarlasena jõudis Dimitrov ATP  
edetabelis 30 parem sekka.

Tekst: Kristjan Leppik        Fotod: Scanpix

Bulgaaria meeste tennise teerajaja

 Grigor Dimitrov

Lisaks on Dimitrov esimene bulgaarlane, kelle teenistus ületas miljoni 
dollari piiri; esimene, kes võitis ATP turniiri ning varem pole ükski 
ta kaasmaalane jõudnud ka suure slämmi turniiri kolmandasse ringi. 

Seega on Dimitrov igas mõttes teerajaja, kuigi naiste seas on bul-
gaarlannasid kohatud isegi esiviisikus (õed Maleevad).

Laiemale üldsusele rohkem Maria Šarapova uue 
poiss-sõbrana tuntud Dimitrov on tegelikult väga hu-
vitav isiksus. Teda on kirjeldatud kui iga treeneri unis-
tuste õpilast, aga ka kui õudusunenägu. Tema agent 
kirjeldas Dimitrovi, kui rõõmsat, lõbusat ja spontaan-
set isiksust, keda meedia nende iseloomuomaduste 
tõttu oskab hinnata; ning kui võluvat ja siirast meest, 
kes tõeliselt meeldib oma fännidele. 

Tenniseväljakul usub Dimitrov kindlalt enese väl-
jendusvabadusse, talle meeldib tihti liialt improvisee-
rida ja spontaanseid otsuseid vastu võtta, unustades 
mängudistsipliini. Võib-olla pole ta just seetõttu pärast 
väga edukat noortekarjääri näidanud selliseid tulemusi, 
mida temalt on oodatud.

20. oktoobril täitus lõpuks Dimitrovi suur unistus, 
kui ta võitis oma esimese ATP turniiri Stockholmis, 
kus alistas finaalis David Ferreri 2:6, 6:3, 6:4. Selle 
võiduga vaigistas ta lõpuks kriitikud, kes leidsid, 
et Dimitrov pole piisavalt kindel otsustavatel het-
kedel. Dimitrov ise oli pärast mängu üliemotsio-
naalne: “Minu unistus on täitunud. Kõik on mulle 
öelnud, kui oluline on see võit minu edasise kar-
jääri jaoks.“ 

Vaadates järgmise hooaja poole, ootab Dimitrov 
eelkõige slämmiturniire: “Ma pole veel saanud män-
gida slämmiturniiri teisel nädalal. Pääseda mängima 
teisele nädalale pole kerge ülesanne, sest juba esi-
mene nädal on hullumeelne. Korralik üldfüüsili-
ne ettevalmistus annab võimaluse tõusta suure 
slämmi turniiridel uuele tasemele.“

Baby Federer

16. mail 1991 Lõuna-Bulgaarias 
asuvas Haskovo linnas tennisetree-
ner Dimitari ja endise võrkpalluri 
Maria pojana sündinud Grigor Di-
mitrov tegi tennisega tutvust esimest 
korda juba kolmeaastaselt, kuid igapäe-
vaselt hakkas tennist mängima viieselt. 
Mängu algtõed õpetas talle selgeks isa Di-
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mitar, kes meenutab poja kirge tennise 
vastu nii: “Grigor oli innukas õpilane. 
Iga mänguelemendi, mille õpetasin, soo-
ritas ta sama kergelt nagu vilunud 
kuntsnik maaliks pilti. Tema kirg oli 
tennis. Tennis oli talle justkui kinnisi-
dee, ta võis mängida päikesetõusust 
loojanguni. Lapsed kaotavad tihti mingi 
aja pärast huvi, kuid tema puhul polnud 
see mingi probleem.“

Sellise suhtumisega tennisesse ei saa-
nud edu tulemata jääda, esimene suurem 
õnnestumine noore Dimitrovi karjääris 
oli U14 vanuseklassi Euroopa meistritii-
tel. Sellele järgnesid uued edusammud: 
2006. aastal võitis ta U16 Orange Bowli, 
2007. aastal kaotas U18 Orange Bowli 
finaalis Ricardas Berankisele. 

2008 oli Dimitrovi aasta, just siis pani 
ta kogu tennisemaailma endast rääkima. 
Algatuseks võitis ta Wimbledoni juunio-
ride turniiri, alistades finaalis soomlase 
Henri Kontineni (kas täna keegi veel 
mäletab sellist meest?). Dimitrov ei kao-
tanud turniiril ühtki setti, kuigi mängis 
õlavigastuse kiuste, ning kohe otsa või-
tis ka US Openi noormeeste turniiri. 

Dimitrovi mäng oli nii muljetaval-
dav, et ta teenis tennisepublikult hul-
ga austavaid hüüdnimesid  nagu näi-
teks Baby Federer, Showtime, PT 
(Prime Time) ja G-Force - üks uhkem, 
kui teine. Pärast US Openi võitu ot-
sustas Dimitrov noortekarjäärile joo-
ne alla tõmmata ning keskenduda  
profitennisele. Olles ITF-i juunioride 
edetabeli esinumber, lõpetas Dimitrov 
eduka noortekarjääri üksikmängus 

skooriga 66 võitu ja 25 kaotust (paa-
rismängus 42-20).

Treenerid vahetuvad 

kiiresti

Pärast profiks hakkamist palkas Dimi-
trov treeneriks rootslase Peter Lund-
greni, kes oli eelnevalt treeninud selli-

Tennise kuumim paar Dimitrov ja Šarapova
Käesoleva aasta mais kinnitas tenniseiludus Maria Šarapova (26) lõpuks, et on suhtes 
Grigor Dimitroviga (22). Kuulujutud, et nad on paar, olid maailma ajakirjanduses juba 
mõnda aega ringelnud, kuid mõlemad olid seda kindlalt eitanud.
Madrid Openi ajal tabati nad linna peal käest kinni jalutamas, kallistamas ja 
suudlemas. Loomulikult olid kohal ka paparazzid ning fotod nende romantilisest 
jalutuskäigust levisid kiiresti üle maailma. Pärast võitu veerandfinaalis Kaia Kanepi 
üle kirjutas Šarapova markeriga kaamera objektiivile: “Kuidas te meid kätte saite???“, 
ise samal ajal rõõmsalt naerdes. Pärast pidi Šarapova 
loomulikult vastama küsimusele, et kuidas on käia endast 
noorema mehega. “Tänan küsimast, meil läheb väga 
hästi,“ ütles Šarapova, et tähtis pole vanus, vaid ta vajab 
meest, kes saab aru tema elukutse nõudmistest ja annab 
talle piisavalt personaalset ruumi.
Madridi turniir oli lisaks suhte ilmsikstulekule Dimitrovi 
jaoks eriline ka selle poolest, et teises ringis alistas 
ta esmakordselt maailma esireketi Novak Djokovici. 
Mängujärgsel pressikonverentsil avaldas ta, et 
tüdruksõber ütles talle enne mängu “sõnad, mida ta iial 
ei unusta“, mis tegid ta vaimselt tugevaks ja aitasid tal 
saavutada elu suurima võidu. “Ma jätan täpsed sõnad 
saladuseks, kuid ma tahan teda nende eest tänada,“ 
selgitas Dimitrov.
Paistab, et Dimitrovit tõmbab maailma parimate 
naistennisistide poole, enne Šarapovat oli ta väidetavalt 
suhtes ka Serena Williamsiga. Tõsi, siin on väike 
küsimärk: nimelt treenisid mõlemad teatud aja koos 
Patrick Moratoglou Tenniseakadeemias ning nüüd käib 
Williams hoopis treeneriga. Kas suhe oli ikka tõsine või 
jahtis Williams algusest peale Moratoglou’d?

Grigor Dimitrovi isa: 
„Tennis oli talle justkui 

kinnisidee, ta võis 
mängida päikesetõusust 

loojanguni.“

Maria 
Šarapova 
Wimbledoni 
turniiri ajal 
jälgimas 
poiss-sõbra 
mängu.
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PARIM 
JUHTIMISALANE
KÕRGHARIDUS

Kõrgemas Sõjakoolis õpid Sa juhtima inimesi, süsteeme ja tegevusi. 

Parimate tulemuste saavutamiseks on Sulle õppimise ajal tagatud 
palk 600 eurot, tasuta elamine ja arstiabi. Pärast lõpetamist on Sulle 
kindlustatud töö ja palk alates 1200 eurot. Kohustuslik teenistusaeg 
on pärast sõjakooli lõppu kolm aastat.

Dokumentide vastuvõtt SAISis 23.06 - 06.07 2014
Sinu küsimused on oodatud: sojakool@mil.ee või 717 6131

Lisainfo: www.sojakool.ee



seid tippe nagu Roger Federer, Marat 
Safin ja Marcelo Rios. Lundgren oli 
uuest õpilasest suures vaimustuses. 
Kuigi Grigor asetses tollal ATP edeta-
beli neljandas sajas, võrdles Lundgren 
teda oma endise õpilase Federeriga, 
öeldes: “Grigor on parem kui Federer 
samas vanuses.“ Need sõnad olid kind-
lasti lausutud parimate kavatsustega, 
kuid välja kukkus teistpidi. Rahvusva-
helise meedia arvates oli uus tennise-
täht juba sündinud ning ootamatult 
leidis Dimitrov ennast olukorrast, kus 
kogu tennisemaailm jälgis hoolikalt te-
ma arengut. Oodatud kiiret tõusu aga ei 
järgnenud ning juba 2010. aasta juunis 
sai Dimitrovi ja Lundgreni koostöö läbi. 

Järgmine mees, kes pidi Dimitrovi tip-
pu viima, oli austraallane Peter McNa-
mara. Vaatamata sellele, et McNamara 
käe all võitis ta oma esimese ATP Chal-
lengeri ja tõusis jõudsalt edetabelis 76. 
kohale, polnud Dimitrov rahul ka McNa-
maraga ja seegi koostöö jäi lühikeseks.

2012. aasta algusest hakkas Dimitrov 
treenima prantslase Patrick Mouratog-
lou (Serena Williamsi praegune treener 
ja arvatav poiss-sõber) juhendamisel. 
Dimitrovi arvates oli just Mouratoglou 
õige mees, kes taaselustab ta karjääri 
ning aitab võita esimese ATP turniiri. 
“Profikarjääri alguses tema peale pan-
dud lootused olid Dimitrovile selgelt 
liiast,“ arvas Mouratoglou. “Põhjenda-
matult suured ootused asetasid 18-aas-
tase poisi, kes ei olnud proffide hulgas 
ennast veel tõestanud, õlgadele liiga suu-
re koorma. Grigor on väga tark ja mõist-
lik, ta saab olukorrast aru ja on nüüd 
lõpuks ometi valmis edasi liikuma.“

Vaadates tagasi meenutab Dimitrov: 
“Loomulikult tõid suured ootused lisa-
pingeid, kuid ma ise arvan, et see tuli 
mulle hoopis kasuks.“ Esimene asi, mil-
lele Mouratoglou tähelepanu pööras, oli 
tugevam mänguline distsipliin. Samuti 
lisas ta Dimitrovi mängu erinevaid tak-
tikalisi nüansse. See oli raske ettevõt-

Grigor Dimitrov
Sündinud: 16. mail 1991
Pikkus ja kaal: 188 cm, 77 kilo
Treener: Roger Rasheed
Eeskuju tennises: Pete Sampras
Parimad saavutused tennises: ATP turniirivõit Stockholmis
Koht maailma edetabelis (18. novembri seisuga): 23.
Parim koht Suure Slämmi turniiril: 3. ring (2013 French Open)
Karjääri auhinnaraha: 2 028 109 USA dollarit
Reket: Wilson BLX Six.One Pro Staff 95
Riietus ja jalanõud: Nike
Lemmiklöök: tagakäsi
Hobid: autod, arvutimängud ja kellad.

mine, sest mis prantslase jaoks oli kan-
natlikkus, oli Dimitrovile igav. “Treener 
räägib enne mängu, et pead tegema se-
da ja seda nii- ja naamoodi, aga kõik 
oleneb ikkagi vaid endast,“ oli Dimitro-
vi nägemus. „Kuulan sisemist häält: kui 
tahan midagi mängu ajal teha, siis ka 
teen. Minu meelest on väga tähtis imp-
roviseerida, mõnikord võib just kõige 
imelikum asi olla võidu võti.“ Mourato-
glou käe all jõudis Dimitrov ATP ede-
tabelis 48. kohale ja esimest korda kar-
jääris ATP turniiri poolfinaali, kuid ka 
see koostöö ei kestnud kaua.

Otsib parimat varianti

Novembris 2012 lahkus Dimitrov Pat-
rick Mouratoglou Tenniseakadeemiast 

ja liitus Stockholmis asuva Good to 
Great Tenniseakadeemiaga, mida juhi-
vad Rootsi endised tuntud mängijad 
Magnus Norman, Nicklas Kulti ja Mi-
kael Tillström. Just Tillström hakkas 
personaalselt Dimitroviga tegelema, 
erilise tähelepanu alla võeti üldfüüsiline 
ettevalmistus. Paranesid ka tulemused, 
esmakordselt jõudis Dimitrov ATP ede-
tabelis 30 parema hulka ning ATP tur-
niiri finaali Brisbane’is, kuid sellele 
vaatamata oli 2013. aasta septembriks 
Dimitrovi usaldus kadunud ka Tillströ-
mi vastu ning koostöö lõppenud. 

Tänavu 7. oktoobril teatas Dimitrov, 
et palkas uueks treeneriks kuulsa 
prantslase Roger Rasheedi, kelle endis-
te hoolealuste hulka kuuluvad sellised 
tuntud nimed nagu Jo-Wilfried Tsonga, 
Gael Monfils ja Lleyton Hewitt. Eks tu-
levik näitab, kui kaua see koostöö kes-
tab, ning kas ta leiab endale lõpuks 
sobiva treeneri. 

Dimitrov ise on kiireid treenerivahe-
tusi põhjendanud järgnevalt: “Sa pead 
vahetama treenerit, kui tunned, et kõik 
ei toimi nagu peab. Kui endal on olemas 
kindel visioon, kuidas asjad peavad toi-
mima, ning see ei kattu treeneri omaga, 
siis on väga raske temaga koostööd teha 
ja näidata väljakul parimaid oskusi. 
Pean otsima parimat varianti ja lootma, 
et järgmine treener on minu jaoks pa-
rem kui eelmine.“

Grigor Dimitrovi esimene ATP 
turniirivõit – karikaga Stockholmis.
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Grigor 
Dimitrov

Foto: Scanpix



Simona 
Halep

Foto: Scanpix



Rumeenia tennisist Simona Halep tegi tänavu tõelise hüppe, kui kerkis aasta alguse 
47. edetabelikohalt hooaja lõpuks 11ndaks. Ta võitis kuus WTA turniiri, kuigi varem 
polnud võitnud ühtki, ning võitis rohkem matše, kui eelneva karjääri jooksul kokku. 

Polnud siis ime, et Halep pälvis WTA enim arenenud mängija auhinna.

Tekst: Kristjan Leppik        Fotod: Scanpix

Simona Halepi 
sensatsiooniline aasta

Ka Halep ise ei osanud sellist edu 
oodata. “Ma ei uskunud enne 
hooaja algust, et suudan võita 

tervelt kuus WTA turniiri,“ ütles ta. 
“Ma lihtsalt üritasin mängida rohkem 
agressiivselt ning tagajoonest seespool. 
Mängustiili muutus tõigi edu ja kavat-
sen nii jätkata ka uuel hooajal.“ 

22-aastane rumeenlanna lõpetas läbi-
murdeaasta Sofias toimunud WTA 
Meistrite turniiri võiduga, finaalis elas 
tribüünil Halepile kaasa ka Rumeenia 
läbi aegade kuulsaim tennisist Ilie Nas-
tase. Meistrite turniiri võit tõstis Hale-
pi WTA edetabelis 11. kohale, jõudes 
väga lähedale, et saada TOP 10 kolman-
daks rumeenlannaks pärast 1978. aasta 
Prantsusmaa lahtiste võitjat Virginia 
Ružicit (kes on hetkel Halepi mäned-

žer) ja Irina Spirleat. Sofias saadud viis 
võitu tõstsid Halepi 2013. aasta võitude 
koguarvu 53ni, mis oli kolmas tulemus  
Agnieszka Radwanska (56 võitu) ja Se-
rena Williamsi (78) järel. Williams oli 
ka ainus, kes suutis hooajal võita roh-
kem turniire (11) kui Halep.

Taastas noorteklassi 

mängustiili

Kuidas suutis Halep, kellel hooaja algul 
polnud aktivas ühtki tiitlit ning kelle 
mängude suhe WTA tuuril oli 46 võitu 
ja 55 kaotust, lõpetada aasta edetabelis 
eespool näiteks Sloane Stephensist, kes 
jõudis vähemalt neljandasse ringi kõigil 
neljal Suure slämmi turniiril või Sabine 
Lisickist, Wimbledoni finalistist? Vastus 

Simona Halep
Sündinud: 27. september 1991
Pikkus ja kaal: 168 cm, 60 kilo
Treenerid: Adrian Marcu
Eeskujud tennises: Justine Henin ja 
Andrei Pavel
Parimad saavutused tennises: kuus 
WTA turniirivõitu
Koht maailma edetabelis  
(18. novembri seisuga): 11.
Parim koht Suure Slämmi turniiril:  
4. ring (2013 US Open)
Karjääri auhinnaraha: 2 039 645 USA 
dollarit
Reket: Wilson Blade 98
Riietus ja jalanõud: Lacoste ja Nike
Lemmiklöök: serv
Hobid: muusika, filmide  
vaatamine ja käsipall.
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on lihtne, Halep võttis oma võidud ja 
korjas edetabelipunktid keskmise tuge-
vusega turniiridelt, mis ongi just tema 
tasemega mängijate leivanumbrid.

Halepi eduka aasta taga on ka taaslei-
tud vaimne stabiilsus. Endine ITF-i nei-
dude edetabeli esinumber ja 2008. aasta 
Prantsusmaa lahtiste juunioride turniiri 
võitja Halep tundis profiks siirdudes 
suurt ootustekoormat, millega ta ei suut-
nud vaimselt toime tulla ning ta pani 
ennast liiga suure pinge alla. “Varem 
läksin väljakule mõeldes, et tahan seda 
mängu iga hinna eest võita, mis ei ole 
eriti hea mõte,“ ütles Halep. “Tänavu 
püüdsin mängida pingevabalt, lihtsalt 
mängida tennist ja nautida  spordiala, 
mida armastan, ning areneda paremaks 
mängijaks.“ Et taas leida oma noorteaeg-
set mentaliteeti, püüdis Halep mängida 
hirmuta ebaõnnestumiste ees ja mitte üle 
mõelda. “Noorte hulgas mängisin sama-
sugust tennist nagu praegu,“ ütles Halep. 
“Ma püüdsin olla agressiivne. Pärast 
profiks hakkamist muutsin löögitehnikat, 
näiteks eeskätt. See tõi kaasa liigse vaim-
se pinge. Tänavu hakkasin jälle lööma 

nagu varem ning usaldama oma eeskätt. 
Tänu sellele olen palju pingevabam ja 
suudan ka väljakul paremini liikuda.“

Pööre Rooma turniiril

Edu ei tulnud Halepile kohe aasta algu-
ses. Jaanuarist aprillini lõpuni suutis ta 
turniiridel võita kaks matši järjest vaid 
ühe korra, sest oli hädas alaselja prob-
leemidega ja teiste vigastustega. Halep 
ise arvab, et mai algul Madrid Openi 
esimeses ringis Lourdes Dominguez Li-
nolt saadud kaotus oli hetk, millest alates 
hakkasid asjad paremuse poole liikuma. 

Lõpuks tundis ta ennast täiesti tervena. 
“See oli uskumatu mäng minu jaoks,“ 
meenutas Halep. “Suutsin mängida kolm 
tundi järjest ning pärast seda tundsin 
kaotusele vaatamata, et olen taas võime-
line mängima kõrgeimal tasemel.“

Juba järgmisel turniiril Roomas näitas 
Halep ennast suurepärasest küljest, kui 
ta võitis kaheksa päeva jooksul seitse 
matši, jõudes läbi kvalifikatsiooni pool-
finaalini. Oluliselt paranenud eeskäe ja 
tugevama servi toel võitis ta kolme TOP 
20 mängijat: Agnieszka Radwanskat, 
Jelena Jankovici ja Roberta Vincit. Just 
teise ringi 6:7, 6:1, 6:2 võit Radwanska 
üle oli Halepi hooaja pöördepunkt. “Pä-
rast seda, kui Radwanska võitis mind 
2011. aasta Austraalia lahtistel 6:1, 6:2, 
arvasin, et ei suuda teda iialgi võita,“ 
ütles Halep, kes kaotas Radwanskale 
selgelt ka järgnenud omavahelised män-
gud. “See on uskumatu, kuidas ta män-
gib - nii pingevabalt ja liigub väljakul 
väga hästi. Pärast Rooma turniiri mõt-
lesin, et kui suutsin teda võita, suudan 
ka teisi tippmängijaid võita. See oli minu 
karjääri kõige tähtsam moment.“

Halep võttis oma 
võidud ja korjas 
edetabelipunktid 

keskmise tugevusega 
turniiridelt, mis ongi 
just tema tasemega 

mängijate leivanumbrid.

Simona Halepi kuus võitu aastal 2013: all vasakult Budapest, Nürnberg ja ‘s-Hertogenbosch, ülal vasakult Moskva, New Haven, Sofia.
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Sai tuntuks rindade vähendamise operatsiooniga
Suured rinnad tagavad meeste tähelepanu, kuid Simona Halepil oli vaid soov 
kiiresti oma rinnapartiid vähendada. Enne tänavust sensatsioonilist hooaega 
oli Halep laiemale üldsusele tuntud just suurte rindade poolest – tema rinnad 
suurusega 34DD kasvatasid kiiresti meessoost fännide hulka. Kuigi Halepist räägiti 
seoses selle faktiga juba siis, kui ta oli alles 16-aastane, sai temast 2009. aastal 
üleöö internetisensatsioon, kui veebis levisid pildid tema uhkest rinnapartiist. 
Paljud meessoost fännid lootsid, et tollal 
18-aastase Halepi rinnad kasvavad veelgi ja koos 
sellega ka naiste tennise telereitingud.
Paraku osutus rindade raskus liiga koormavaks 
ja ebamugavaks tennisemängu jaoks, lisaks 
põhjustas see tõsiseid seljavalusid, mis 
mõjutasid negatiivselt Halepi esitusi. Eeltoodud 
põhjused olidki need argumendid, miks pidi 
Halep tegema operatsiooni, mille tulemusel 
vähenes ta rindade suurus märksa  
tavalisema 34Cni.
Põhjendades fännidele oma otsust, kes 
muuseas kirjutasid talle ühise petitsiooni, et ta 
ei teeks taolist operatsiooni, ütles Halep: “Just 
rindade raskus häiris mind. See segas mind 
kiiresti reageerimast, need lihtsalt häirisid mind 
mängu ajal. Suured rinnad ei meeldinud mulle 
ka tavaelus. Oleksin teinud rindade vähendamise 
operatsiooni ka siis, kui ma poleks  
professionaalne sportlane.“

Niisugune nägi Simona 
Halep välja 2008. aasta 
Roland Garrosi noorteturniiril 
16-aastaselt enne rindade 
vähendamise operatsiooni.

Sellega oli Halep hoo sisse saanud, 
juunis võitis ta elu esimese WTA tiitli 
Nürnbergi liivaväljakutel. Nädal aega 
hiljem võitis ta juba muruväljakuturnii-
ri Hollandis ’s-Hertogenboschis, mille-
le järgnes veel üks liivaväljaku tiitel 
Budapestist. Augustis võitis Halep kõ-
vakattega väljakute turniiri New Have-
nis, kus ta poolfinaalis alistas mängleva 
kergusega Caroline Wozniacki ja finaa-
lis samamoodi Petra Kvitova. Oktoobris 
tuli Halepile veel kaks võitu sisehallis 
peetud turniiridelt Moskvas ja Sofias, 
kusjuures mõlemas finaalis võitis ta 
Samantha Stosurit. 

Nii sai Halep hakkama saavutusega, 
mida ei suutnud sel aastal isegi Serena 
Williams – Halep võitis turniiri kõigil 
neljal erineval väljakukattel. Halep või-
tis kõik kuus finaali, kus ta tänavu män-
gis, varem oli ta kolmest finaalist kolm 
kaotanud.

Tagasihoidlik sportlane

Vaatamata kõigile võidetud turniiridele 
ja matšidele ei pööranud meedia Hale-
pile eriti palju tähelepanu ning tema 
edu kajastus jäi küllaltki tagasihoidli-
kuks. Põhjus oli ilmselt tema tagasi-
hoidlik mäng Suure slämmi turniiridel. 
Halep kaotas asetatud mängijatele esi-
meses või teises ringis nii Wimbledonis, 
Prantsusmaal, kui ka Austraalias. US 
Openil oli ta esimest korda karjääri 
jooksul Suure slämmi turniiril asetatud 
(21), kuid heas vormis olnud Halep kao-
tas kaheksandikfinaalis üllatuslikult 
Flavia Pennettale.

Halepi üks peamisi eesmärke tuleval 
aastal ongi esineda paremini suurtel 
turniiridel. Tema mänedžer Virginia 
Ružici on kindel, et ta hoolealune on 
võimeline enamaks. “Tema mäng põhi-
neb enesekindlusel,“ ütleb Ružici. 
“Järgmise hooaja peamine eesmärk on 
tänavuse hooaja kindluse säilitamine. 
Ülejäänu tuleb siis juba iseenesest.“ 

2014. aasta Austraalia lahtistel on Ha-
lepil kaitsta vaid 65 edetabelipunkti, 
järelikult võib ta kohe murda end WTA 
edetabeli esikümnesse. “Tänavu oli te-
ma eesmärk jõuda TOP 20 hulka ja nii 
uskumatu, kui see ka ei tundu, püstitas 
ta tulevaks hooajaks eesmärgi säilitada 
koht 20 parema seas,“ ütles Ružici naer-
des. “Simona on väga tagasihoidlik ini-
mene ja püüab endale mitte asetada 
liiga suurt ootustekoormat, et saaks 
mängida võimalikult pingevabalt. Olen 
täiesti kindel, et sügaval sisimas on ta 
väga ambitsioonikas.“
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Venemaa 
teine kaunis 
Maria, 
Kirilenko, 
Kremlin Cupi 
peoõhtul.

Andy Murray ja tema tüdruksõber Kim Sears 
pärast tseremooniat, kus prints William andis 
tennisistile teenete medali.

Serena Williams (vasakul) 
ja Viktoria Azarenka WTA 
finaalturniiri avamisel.

Rafael Nadal (vasakult) Nicolas Massu ja 
Novak Djokovic Tšiili presidendi vastuvõtul, 
kus Ateena olümpiavõitja Massu teatas ka 
karjääri lõpetamisest.

Viktoria Azarenka 
ja tema räpparist 
poiss-sõber 
Redfoo MTV 
muusikaauhindade 
jagamisel.

Kas tennisekaunitar tunneb 
autosid? Maria Šarapova 
tutvustamas uut Porsche 
mudelit Macan Turbo.

Briti tennisist 
Heather Watson 
demonstreerib 
minimoodi.

DETSEmbrI
SporDITormI 

hoIaTuS!

Detsembris on oodata tugevat korvpallisadu - 1. dets Kalev/Cramo vs Enisey, 
3. dets Ventspils vs TÜ rock, 10.dets TÜ rock vs bC Zepter Vienna ja 15.dets 
Kalev/Cramo vs Lietuvos rytas. 

puhuvad võimsad jalkatuuled - premier League: 23. dets arsenal vs Chelsea 
ja 29. dets Chelsea vs Liverpool. Lisaks sellele jõuavad Eesti kohale ka 
Schenkeri Liiga pilved.

LISab mänguLE 
põnEVuST
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Väga väärikas vahetus. Mõlema 
hooaeg oli rohkem kui õnnestu-
nud. Nadal hõivas esikoha küm-

nel turniiril, sealhulgas kahel slämmi-
turniiril, French Openil ja USA lahtis-
tel. Tulnud pärast pikka vigastuspausi 
tipptennisesse tagasi veebruaris, võitis 
ta esikoha juba teisel mängitud turniiril 
Sao Paulos ja jätkas ägedat seeriat.

Kui Nadal oli võitnud septembris  
US Openi, viskas senine liider Djokovic 
rätiku ringi. „Hooaja esinumber on juba 
praegu selge. Nadali ei püüa enam kee-
gi,“ kuulutas Djokovic oma pika (eelmi-
se aasta oktoobrist) valitsemisperioodi 
lõpuks. Nadal on aastalõpuedetabelit 

Tenniseaasta 
tõi uued vanad liidrid

Pealkirjas toodud sõnaväänamine pole sisuliselt vale. Kui eelmist hooaega jäid aasta 
lõpus edetabelis juhtima Novak Djokovic Serbiast ja Valgevene mängija Viktoria 
Azarenka, siis tänavuse aasta lõpetavad maailma tennise liidritena Rafael Nadal 

Hispaaniast ja ameeriklanna Serena Williams.

Tekst: Jaan Jürine             Fotod: Scanpix

juhtinud ka aastail 2008 ja 2010.
Naiste liidriks tõusis veebruaris Se-

rena Williams. Vaheaegadega juhib noo-
rem Williamsi õdedest WTA edetabelit 
juba kuuendat korda, esimest korda sai 
ta naiste tennise liidriks juulis 2002. 
Veel kõnekamad on tänavused 11 tur-
niirivõitu, teiste seas esikohad French 
Openil ja USA lahtistel ning naiste aas-
talõputurniiril. Williams sai aasta jook-
sul vaid neli kaotust.

Naiste tennise praeguse teenekaima 
hooajas nähakse midagi ajatut. Serena 
lõi aastas auhinnarahadena kokku 12,4 
miljonit dollarit, olles nüüd üliligidal 
meeste edukaima Djokovici teenistuse-

le (ainult auhinnarahad) kahel viimasel 
hooajal, kui serblane kasseeris 12,8 ja 
12,6 miljonit.

Karjääri jooksul on Williams saanud 
auhinnarahasid 53,9 miljonit, olles sel-
lega konkurentsitult edukaim naissport-
lane läbi profispordi ajaloo. Võrdluseks: 
Rootsi golfisuurus Annika Sörenstam 
teenis 22,6 miljonit. Kui aga kõik tulud 
kokku lüüa, edestab mõlemat suurelt 
Venemaa iludus Maria Šarapova, kelle 
hooaega eksitas treenerivahetus ja vi-
gastus, mis kollase ajakirjanduse teateil 
tähendab küll lapseootele jäämist.

Williams on klass omaette, sest ainult 
kolm meest on avatud tennise ajajärgul 

Tundub, et Rafael Nadal on 
siin valusalt kukkunud, aga 
tegelikult on see hispaanlase 
võidurõõm pärast US Openi 
finaali viimast punkti. Esimesel 
pildil võitja karikaga.
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saanud enam auhinnaraha (Roger Fe-
derer 78,3, Nadal 61,1 ja Djokovic 54,9 
miljonit dollarit).

Nadalil Nadali koht!

Sel hooajal võis toimuda veel üks vahe-
tus. Võimalik, et tänapäeva populaar-
seim meesmängija ei ole enam Šveitsi 
suurus Roger Suur (Federer), vaid sel-
leks kerkis ladina maailma suurkuju 
Nadal, kes on nooremate tennisehuvi-
liste iidol üle maailma. Djokovic edes-
tab mõlemat Balkani riikides.

Autoriteetseim mängija on ilmselt 
endiselt Federer, kellele vaatlejad en-
nustavad karjääri peatset lõppu. „Aeg 
saab jagu isegi nii suurepärasest män-
gijast kui on Roger. Kuid on loomulik, 
et kui mees on võitnud 17 slämmitur-
niiri, usub ta, et võidab veel...“ ennustas 
USA tenniselegend John McEnroe sep-
tembris. „Roger on muutunud aeglase-
maks, ma ei usu, et näeme teda enam 
slämmiturniiride võitjate seas.“ Suuru-
se hääbumist on valus vaadata...

Federer võitis tänavu vaid ühe turnii-
ri ja sai 15 kaotust. Temasse usutakse 
veel, olgu naljaga pooleks. Šveitsi teine 
reket Stanislas Wawrinka: „Kui oled 
teine otse Rogeri selja taga, on kõik 
OK!“ (Federer on ATP seitsmes, Waw-

rinka kaheksas). Kuid mis on maailma 
seitsmes koht Roger Suure jaoks, kes 
on olnud esimene 302 nädalat!

Nadal, kuigi kaotas Londoni aastalõ-
puturniiri finaalis Djokovicile, peab 
jõulupuhkust tänumeeles, ta hooaeg oli 
õnnestunud. Kui Federer oli edetabeli-
juhina oldud aja vältel ikka arvamusel, 
et koht ATP rankingus pole kõige oluli-
sem, siis Nadal peab esireketi staatust 
pisut olulisemaks. „Keegi ei või pidada 
end parimaks, kui ta pole edetabelijuht. 
See positsioon annab mängijale enese-
kindlust, mis tipptennises äärmiselt 
vajalik,“ leiab Nadal, kelle mõttemaail-
mast ja orienteeritusest annab aimu 
müügil olev raamat „Rafa. Minu lugu“. 
Aga tuleb tõdeda, et Nadal mängib ten-
nist paremini kui on selle teksti väärtus.

Ent meistergi komistab vahel. Wimb-
ledonis lõi teda esimeses ringis auti 
belglane Steve Darcis, alles teise saja 
mees. Šanghai Masters-turniiril mängis 
Juan Martin del Potro hispaanlase sel-
gelt üle. „Mind on niimoodi kolgitud. 
Del Potro näitas uskumalt head taset,“ 
hindas Nadal.

Hooajal kuus turniirivõitu saanud 
Djokovic ei ole kindlasti veel müüdud 
mees. Murrayd ei lasknud kogu oma 
sära näidata vigastus. Wawrinka tõusis, 
Del Potro muutus oma nelja turniirivõi-

du najal kindlamaks. Ent ei saa tähele 
panemata jätta, et meeste tennise tipus 
ujuvad enamjaolt vanad kalad. Tänavu-
ne tenniseaasta ei toonud esile ühtki 
noorukit. Küll maksab osutada poolaka 
Jerzy Janowiczi tõusu.

Numbrid on kõnekad. Nadali võidud/
kaotused hooaja jooksul olid 71/6, Djo-
kovicil 67/9, Murrayl 43/8, del Potrol 
50/14.

Uus tõus – väike ime

Serena Williamsi ülekaal maailma nais-
te edetabelis on mäekõrgune, ta edestab 
Azarenkat enam kui 5000 punktiga. 
Noorem Williams oli vahepeal loobumi-
se veerel, pika karjääri joooksul on teda 
muljunud motivatsioonipuudus, mõni-
kord ka oma võimete-võimaluste vale 
hindamine. Serena tundis end otse sol-
vatuna, kui ta polnud esimene. 

Williams ja Federer on eakaaslased, 
mõlemad 32-aastased. Šveitslane pole 
enam kuningas, näis, kui kaua püsib 
ameeriklanna soov valitseda. Konku-
rendid tunnustavad kahtluseta tema 
üleolekut. Kui võrrelda Williamsi nais-
te tennise minevikulegendidega, ei pais-
ta Williamsi vägevus eriti silma. Serena 
võitis, nagu öeldud, aasta jooksul 11 
turniiri. Margaret Court oli aastal 1973 
parim 18 turniiril, Chris Evert võitis 
1974 ja 1975 16 turniiri nagu ka Marti-
na Navaratilova aastal 1983. Steffi Graf 
on juhtinud aastalõpuedetabelit 8 kor-
da, Navratilova 7, Evert 5. Williamsile 
on änavu alles kolmas kord uuele aas-
tale esimesena vastu minna.

Tenniseaastas oli muudki huvitavat. 
Hiinlanna Na Li on esimene aasialanna 
(kui mitte arvestada Venemaa Aasia-
osas sündinud Maria Šarapovat), kes 
maailma edetabelis nii kõrgel – kolmas. 
Li võitis tänavu küll ainult ühe turniiri, 
teisena hooaja lõpetav Azarenka kolm.

Lisaks Williamsile, Azarenkale ja 
Li´le andis naiste tennisehooajale värvi 
22-aastane rumeenlanna Simona Halep, 
kes kerkis aastaga WTA edetabelis 47. 
kohalt 11ndaks. Kuid tema kohta saate 
täpsemalt lugeda eraldi isikuloos.

Teised naiste tennise ässad (Šarapo-
va, Radwanska, Kvitova jt) tänavu eriti 
ei säranud, hea hooaja tegi kogenud 
serblanna Jelena Jankovic.

Kaksikvennad Bob ja Mike Bryan 
võitsid tänavu nagu Williamski 11 tur-
niiri, nende seas kolm slämmiturniiri, 
kuid võidukas punkt jäi panemata. 
Londonis aastalõputniiril sai maailma 
esipaar lüüa.

Serena Williamsi löök on sedavõrd 
võimas, et seelik kerkib ja 
juuksedki tõusevad püsti.
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Väsinud Williams 
võttis end veelkord kokku

Hooaja valitsejanna Serena Williams võitis aasta lõppakordina ka WTA finaalturniiri, 
ent esikohaks pidi ta end sundima kokku võtma.

Tekst: Ants Põldoja                      Foto: Scanpix

Poolfinaalis Jelena Jankoviciga 
peitis Williams esimese seti lõ-
puosas pea rätikusse ja puhkes 

nutma. Spetsialistid märkasid, et Willi-
ams ei löö servi tavapä-
rase tugevusega ja lii-
gub kehvemini. Vigas-
tus? Igatahes pärast pi-
sarate valamist oli Willi-
ams jälle tema ise, võitis 
kümme punkti järjest ja esime-
se seti 6:4. Ehkki raskusi tekkis 
ka edaspidi, jõudis ta 6:4, 2:6, 
6:4 võiduni.

„Tundsin, et sein tuli ette,“ tun-
nistas Williams, et mingit vigastust 
polnud. „Olin lihtsalt väga väsinud. 
Mängisin sel aastal väga palju. Tund-
sin, et olen ennast hingetuks jooksnud 
ja pidin tõsiselt ennast sundima, et mat-
ši üldse lõpetada. Ei tea, kuidas 
seda tegin.“

Nii kujunes võitmine Williamsi-
le raskemaks, kui võis eeldada, ka 
finaalis alustas ta setikaotusega, 
kuid alistas Na Li 2:6, 6:3, 6:0. Teises 
setis mängis Williams 3:0 edu maha vii-
giks, aga lõpetas siis üheksa geimivõi-
duga järjest. „Ma ei usu seda. Olin nii 
väsinud. Kas tõesti võitsin? Sest ta män-
gis nii hästi,“ rääkis Williams sarnast 
juttu finaali järel.

Kuna Williams mõlemad rasked män-
gud ikkagi võitis, arvasid paljud, et ta 
pingutab väsimusjuttudega üle. Või oli 
ta sel aastal lihtsalt nii tugev, et ainult 
tahtmisest piisas maailma ülejäänud 
eliidi alistamiseks? Williams ise teab 
ainsana sellele vastust.

Lisame veel turniiri mõned märksõ-
nad. 

Puuduja: Maria Šarapova. Vigastuse 
tõttu ei saanud venelanna mängida, hoo-
aja esimesel poolel oli ta kindlalt Willi-
amsi järel teine. Tänavused omavahe-
lised mängud kaldusid siiski Willi-
amsi kasuks ja võib oletada, et 
Šarapova kaasamängimine poleks 
lõpptulemust muutnud.

Põrujad: Viktoria Azarenka ja 
Agnieszka Radwanska. Maailma 
teine reket Azarenka ja neljas re-

ket (Šarapova puudumise tõttu turniiril 
kolmas) Radwanska ei saanud alagru-
pist edasi. Radwanska ei võitnud turnii-
ril settigi!

Üllataja: Jelena Jankovic. Kuigi ta 
edestas Azarenkat ja Sara Erranit võrd-
sete võitude (kõigil 1) juures vaid tänu 
sellele, et teenis seti ka alagrupi võitjalt 
Na Li’lt, oli serblanna hooaja lõpus sil-
mapaistev, kui jõudis finaali ka Pekingi 
Masters 1000 turniiril. Võrdne heitlus 
Williamsiga poolfinaalis jättis kokku-
võttes positiivse mulje.

WTA finaalturniir
22.-27. oktoober, Istanbul.
Punane alagrupp. 
1. päev: Serena Williams 
(USA, 1) – Angelique Kerber 
(Saksamaa, 8) 6:3, 6:1, Petra 
Kvitova (Tšehhi, 5) – Agnieszka 
Radwanska (Poola, 3) 6:4, 6:4. 
2. päev: Williams – Radwanska 
6:2, 6:4. 
3. päev: Kerber – Radwanska 
6:2, 6:2, Williams – Kvitova 6:2, 
6:3. 4. päev: Kvitova – Kerber 
6:7, 6:2, 6:3.

Valge alagrupp. 
1. päev: Viktoria Azarenka 
(Valgevene, 2) – Sara Errani 
(Itaalia, 6) 7:6, 6:2. 
2. päev: Na Li (Hiina, 4) – 
Errani 6:3, 7:6, Jelena Jankovic 
(Serbia, 7) – Azarenka 6:4, 6:3. 
3. päev: Na Li – Jankovic 6:3, 
2:6, 6:3. 
4. päev: Na Li – Azarenka 6:2, 
6:1, Errani – Jankovic 6:4, 6:4.

Poolfinaalid:  
Williams – Jankovic 6:4, 2:6, 6:4, 
Na Li – Kvitova 6:4, 6:2.

Finaal: 
Williams – Na Li 2:6, 6:3, 6:0.
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Hea toit on edu pant.
Proovi Kikase kanašnitslit – 
maitsvat, tervislikku ja toitvat
klassikalist kanalihatoodet...

ja ei mingit kunsti!

Tšempionide eine!

facebook.com/kikaseesti    www.kikas.ee



Ilus punkt 
kaunile hooajale

Novak Djokovic Serbiast lõi Londonis ATP 
aastalõputurniiri finaalis meeste tennise praegust 

valitsejat hispaanlast Rafael Nadali 6:3, 6:4. 

Tekst: Jaan Jürine        Fotod: Scanpix

Eksesireket Djokovic lõpetas hoo-
aja (liites kaks võitu Davise kari-
kafinaalis) 24 järjestikuse võidu-

ga. Omavaheline skoor on kahel suurel 
nüüd 22:17 Nadali kasuks, tänavused 
kohtumised 3:3. Kaotusi kogunes Nada-
lil vähem, mänge samuti, sest hispaan-
lane naases tipptennisesse veebruaris 
pärast pikka vigastuspausi.

Kumb kahest suurusest nüüd siis pa-
rem on? Keegi ei tea. Seda arvatakse 
küll, et järgmine hooaeg pole ainult nen-
de kahe päralt. Šotlane Andy Murray 
pidi ainsa tipuna Londoni turniirist ee-
male jääma. Vigastus...

Enam kaunim poleks ATP aastalõpu-
turniir olla saanud. Londoni O2 areenil 
kohtusid 17 800 pealtvaataja ees kaks 
kõige oskajamat tennisisti. Võitja sai 
1,92 miljonit dollarit. Djokovic tegi 
maksimumtulemuse, võites turniiril 
kõik viis mängu.

Djokovic rääkis aastalõputurniirist 
ülivõrdes. „Kujutage ette, üle päeva on 
sul vastas esikümne mängija. Sa ei saa 
endale vähimatki lõõgastust pakkuda,“ 
analüüsis serblane.

Kumbki favoriit jõudis finaali nagu 
puid raiudes. Nadal sai alagrupis otsus-
tavas setis jagu tšehhist Tomaš Berdy-
chist ning kahes setis šveitslastest Sta-
nislas Wawrinkast ja hispaanlasest Da-
vid Ferrerist, Djokovic loovutas seti nii 
Richard Gasquet´le (Prantsusmaa), 
Juan Martin del Potrole (Argentina) kui 
teisele šveitslasele Roger Federerile.

Poolfinaalis langetas Nadal Federeri 
7:5, 6:3 ja Djokovic Wawrinka 6:3, 6:3. 
Finaal kujunes paraku ühepoolseks. 
Djokovic sai revanši US Openi finaalis 
Nadalilt saadud kaotuse eest, mis jäigi 
serblasele aasta viimaseks.

„Mul oli pärast US Openit aega järele 
mõelda, mida olen teinud valesti, mida 

õigesti. Eriti selle üle, kuidas paranda-
da oma mängu Nadali vastu. Mul on 
suur grupp abilisi, me tegime ära suure 
töö ja valmistume nüüd Austraalia lah-
tisteks,“ kuulutas Djokovic.

„Djokovic kinnitas oma autoriteeti. Ta 
oli võimas ja kindel, ta liikus hästi. Na-
dal on esireket, kuid kõva kattega sise-
väljakuil on üliraske Djokovici lüüa,“ 
kommenteeris BBC-le endine Suurbri-
tannia esimängija Tim Henman.

Nadal tänas Londoni publikut, kes 
teda terve nädala toetas. „Kui üksik-
asjadest kõnelda, siis serv otsustas 
kohtumise saatuse. Tema servis hästi, 
mina mitte,“ osutas Nadal kaotuse 
põhjusele. Ja tõesti, Djokovic võitis 
esimese servi punktidest 68%, Nadal 
57. Teise servi punktidel oli Djokovici 
ülekaal veel suurem: 70% 50% vastu. 
Djokovic lõi kuus serviässa Nadali ühe 
vastu, topeltvigu tegi Nadal neli, Djo-
kovic ei ühtki!

Kaotus Nadali ei kurvastanud. „Män-
gisin ühe oma parimatest hooaegadest. 
Miks nuriseda?“ kommenteeris Nadal. 
„Õnnitlused Novakile, kes teenis oma 
edu täiel määral.“ „Rõõmustan selle üle, 
et suutsin end seekord koguda pärast 
mõnda nahatäit Nadalilt. Nüüdne võit 
võimaldab uuele hooajale enesekindla-
mana vastu minna,“ leidis Djokovic.

Kõneainet pakkus Šveitsi mängijate 
edu, mõlemad jõudsid poolfinaali. 
„Wawrinka üllatas väga hea mänguga, 
Federeri ei maksa veel maha kanda. Kui 
ta suudab mentaalset poolt kohendada, 
võidab ta jälle,“ analüüsis Henman.

ATP finaalturniiri tulemused
A-grupp. 1. voor: Stanislas Wawrinka (Šveits, 7) – Tomaš Berdych (Tšehhi, 
5) 6:3, 6:7, 6:3, Rafael Nadal (Hispaania, 1) – David Ferrer (Hispaania, 3) 6:3, 
6:2. 2. voor: Nadal – Wawrinka 7:6, 7:6, Berdych – Ferrer 6:4, 6:4. 3. voor: 
Wawrinka – Ferrer 6:7, 6:4, 6:1, Nadal – Berdych 6:4, 1:6, 6:3.

B-grupp. 1. voor: Juan Martin del Potro (Argentiina, 4) – Richard Gasquet 
(Prantsusmaa, 8) 6:7, 6:3, 7:5, Novak Djokovic (Serbia, 2) – Roger Federer 
(Šveits, 6) 6:4, 6:7, 6:2. 2. voor: Federer – Gasquet 6:4, 6:3, Djokovic –  
Del Potro 6:3, 3:6, 6:3. 3. voor: Federer – Del Potro 4:6, 7:6, 7:5, Djokovic – 
Gasquet 7:6, 4:6, 6:3.

Poolfinaalid: Nadal – Federer 7:5, 6:3, Djokovic – Wawrinka 6:3, 6:3.

Finaal: Djokovic – Nadal 6:3, 6:4.

Novak Djokovic ATP 
finaalturniiri tavapärase 
tseremoonia keskmes. 
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 Jalalabale lasuva surve mõõdistamist jalalaba neljas eriosas (kand, 
keskvõlv, pöid, varbad) nii dünaamilises kui ka staatilises olekus;
 Tulemust analüüsida 2D ja 3D versioonis;
 Salvestada kõnnimudel (ROP) ja analüüsida kõnnimudelit õige 

telje suhtes kraadides;
 Seade mõõdistab täpselt labajala pikkuse ja laiuse, mis on eriti 

oluline kliendile õigete jalatsite ja sisetaldade valikul;
 Saadud raportitulemusi arvestades on võimalik tellida 

individuaalsed sisetallad igapäevaseks kasutamiseks kui ka 
erinevaks otstarbeks nagu näiteks jooks, kõnd, tennis, golf, 
suusatamine, rulluisutamine, jalgpall jne;
 Mõõdistamine võimaldab määratleda jalalaba probleemsed 

piirkonnad ja valida õiged tallatoed ning jalatsid (sh. kliendid, 
kes põevad diabeeti, reumatoidartriiti või kelle jalalaba on 
deformeerunud);
 Andmed salvestatakse 

andmebaasi. Andmebaas 
võimaldab erinevatel aegadel 
tehtud uuringute tulemusi 
võrrelda.

www.gadox.ee

Jalalaba diagnostikat teostatakse Türi 10c, Tallinn 
eelregistreerimine tel. 650 1322   E. - R. 9.00 - 16.00

AS Gadox
Türi tn. 10C Tallinn

Tel: 6 501 322
Fax: 6 501 323

E-post:info@gadox.ee
E-R 9.00-16.00

Jalad on meie põhiline alustala igapäevases 
liikumises. Hoides oma jalalabad terved, 
ennetad kaasnevaid põlve-, 
selja- ja liigesevalusid.
Alates kanna mahapanekust kuni äratõukeni, annab Sidas-e 
tallatugi jalale unikaalse mugavuse, stabiilsuse ja toetuse. 
Mis tahes pinnal joostes kaitseb tallatugi vigastuste, põrutuste 
ja hõõrdumisel tekkivate villide eest. Tallatugi toetab nii 
piki-kui ristivõlvi ja hoiab hüppeliigest oma õiges asendis. 

Kui tavaliselt valmistatakse tallatugesid puhtalt meditsiinilistel põhjustel 
või spordi jaoks (mille eesmärk on eelkõige mugavus), siis meie oleme need 

kaks asja kombineerinud ning valmistame tallatoed 
100% indiviuaalselt inimese jala jäljendit, digitaalse koormustesti 
tulemust ning jala iseärasusi arvesse võttes.

‘’Tennis’’  mudel on välja töötatud mitmete professionaalsete 
tennisistide poolt. See on valmistatud eesmärgiga kaitsta ja toetada jalga mängimise ajal mis 
tahes suunas liikudes.

Meilt tellides saab klient kaasa oma enda jalgadest tehtud positiivid. Järgmise paari 
tellimiseks ei ole vaja teha muud kui tuua need meile, ning me valmistame ootetööna 
(u 20 min) uue tallatoe paari vastavalt kliendi soovile.



Austraalia 
elavad legendid

Tennisemaailmas pole sugugi ebatavaline, et suuremad väljakud on tenniselegendide 
või muu valdkonna silmapaistvate persoonide järgi nime saanud. Ajakiri  

Tennis tutvustab (ja meenutab) tasapisi, kes on need inimesed, kellenimelisi  
väljakuid võib maailmast leida.

Tekst: Maarja Värv, ERR-i spordiportaal              Fotod: Scanpix

Alustasime tutvustamist kevadise 
liivaväljakuhooaja kulminatsioo-
ni ehk Prantsusmaa lahtiste 

meistrivõistlustega, seejärel võtsime 
luubi alla hooaja viimase suure slämmi 
turniiri, New Yorgis toimuvad USA lah-
tised meistrivõistlused ning nüüd tut-
vustame kaht Tennise Kuulsuste Halli 
kuuluvat mängijat, kes on enda nime 
andnud Austraalia lahtiste meistrivõist-
luste kahele väljakule.

Rod Laver

Aasta esimese suure slämmi turniiri 
ehk Austraalia lahtiste meistrivõistlus-
te peaväljak kannab alates 2000. aastast 
nime Rod Laver Arena, austamaks 
Austraalia tenniselegendi, kolmel kor-
ral kodusel suure slämmi turniiril 
triumfeerinud Rod Laverit. “Võtan suu-
rima rõõmuga selle tunnustuse vastu, 
see kroonib ilusti minu tennisekarjää-
ri,” lausus Laver toona.

Seejuures võtsid Austraalia lahtiste 
korraldajad eeskuju prantslastelt, kes 
andsid Roland Garrosi staadioni suuru-
selt teisele väljakule endise tšempioni 
Suzanne Lengleni nime, ning ameerik-
lastelt, kes nimetasid US Openi peaväl-
jaku Arthur Ashe’i järgi. 

“See on alati nii eriline tunne, kui lä-
hen Austraalia lahtistele ja näen staa-
dionil enda nime,” tunnistas Laver 2010. 
aastal. “Usun, et nii mõnigi inimene, kes 
minuga rääkima tuleb, mõtleb, kas olen 
sellist au väärt, aga siis hakkavad nad 
minu saavutustest rääkima.”

75-aastast Laverit ei peeta üksnes 
Austraalia läbi aegade parimaks män-
gijaks, vaid üheks maailma kõigi aegade 
paremaks. Ta on ainus, kes on kahel kor-
ral suutnud aastas võita kõik neli suure 
slämmi turniiri – nii 1962. kui 1969. aas-
tal triumfeeris ta Austraalia lahtistel, 
Prantsusmaa lahtistel, Wimbledonis ja 
US Openil. Kokku võitis ta karjääri jook-
sul 11 suure slämmi turniiri. 

“Ma ei mõelnud kunagi sellele, et 
võiksin aasta jooksul kõik neli släm-
miturniiri võita, keskendusin ikka 
ühele korraga. Aga mõistagi oli see 
imeline, kui sellega hakkama sain ja 
hindan seda saavutust väga,” on Laver 
hiljem tõdenud. “Ma ei uskunud, et 
suudan seda korrata. Leppisin sellega, 
et profid ei saa slämmidel mängida, 
aga mul vedas, et algas uus, avatud 
tennise periood.”

1962. aastal võitis Laver koguni 22 
turniiri, ükski meestennisist pole seda 
saavutust ühelgi hooajal korrata suut-
nud. Seitsmel aastal järjest – 1964-
1970 – võitis ta igal hooajal vähemalt 
kümme tiitlit.

1959. aastal suurema läbimurde tei-
nud Laver alustas profikarjääri 1962. 
aasta detsembris, kui oli koos Austraa-
lia meeskonnaga triumfeerinud Davise 
karikasarjas. Laver lõpetas karjääri 
1976. aastal, 1981. aastal nimetati ta 
Tennise Kuulsuste Halli. 

Rod Laver Arena 
õhtuhämaruses.
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Margaret Court

Austraalia lahtiste meistrivõistluste suu-
ruselt kolmas väljak nimetati 2003. aas-
tal ümber Margaret Courti väljakuks, 
austamaks läbi aegade enim suure släm-
mi turniire võitnud austraallannat.

71-aastane Court, neiupõlvenimega 
Smith, on endine maailma esireket, kes 
võitis karjääri jooksul 24 suure slämmi 
turniiri üksikmängus, mitte ükski mees- 
ega naistennisist pole selle rekordini 
veel küündinud. 1970. aastal sai Cour-
tist teine naistennisist, kes jõudnud 
Suure Slämmini ehk võitnud aasta jook-
sul kõik neli suure slämmi turniiri. Li-
saks edule üksikmängus võidutses ta 19 
korda paarismängus ning 21 korda se-
gapaarismängus, seega on tal ühtekok-
ku 64 suure slämmi võitu. 

Courti karjääri võiduprotsent 91,68 
(1180 võitu, 107 kaotust) on siiani löö-
mata. Mõned tenniseeksperdid peavad 
teda läbi aegade parimaks naistennisis-
tiks. Court lõpetas algselt karjääri 1968. 
aastal, ent otsustas siis naasta. Lõplikult 
pani ta tennisekarjäärile punkti 1976. 
aastal. 

1966. aastal kohtus tennisist vaimuliku 
Barry Courtiga ning 1975. aastal sai ka-
toliiklasena kasvanud Courtist nelipühi-
lane. 1983. aastal sai ta vaimulikupabe-
rid ning alates 1991. aastast on tegutse-
nud kirikuõpetajana. 1995. aastal lõi ta 
Perthis kiriku, mis kannab nime Victory 
Life Center. Tal on Austraalia kristlikus 
telekanalis ka enda telesaade nimega “A 
Life of Victory” (“Võidu elu”).

Kirikuõpetajana on Court tuline ho-
moseksuaalsuse vastane, 1994. aastal 
parlamendis kõnet pidades teatas ta, et 
Jumala silmis on nii homoseksuaalsus 
kui abort jälestusväärsed. Ta on kordu-

valt rääkinud, et Austraalia ei tohiks 
anda samasoolistele luba abielluda. Te-
ma sõnul ei vihka ta homoseksuaalseid 
inimesi ja tervitab neid enda kogudusse, 
kuid tema arvates on homoseksuaalsus 
patune valik. “Olen alati öelnud, et mul 
pole midagi homoseksuaalsete inimeste 
vastu, neid on ka meie kirikus ja ma 
aitan neil sellest üle saada. Meil on ko-
guduses inimesi, kes on olnud homosek-
suaalsed, aga nüüd on nad abielus,” 
teatas Court. 

2011. aasta lõpus oli Courtil ajalehe-
veergudel avalik tüli mitmete endiste 
tennisistidega, kes on enda homosek-
suaalsust tunnistanud. Martina Navra-
tilova teatas, et Court pole suutnud koos 
ülejäänud ühiskonnaga areneda. “Ho-
moseksuaalid väidavad, et nad on sel-

listena sündinud, aga iga tegu algab 
mõttega, nad on ise selle valiku teinud,” 
rääkis Court Austraalia meediale.

“Tema lühinägelik arusaam asjadest 
on ausalt öeldes hirmutav ja see kahjus-
tab tuhandeid lapsi, kes elavad sama-
sooliste perekondades,” sõnas Navrati-
lova. “Olen püüdnud Margaretiga sellest 
rääkida, aga olen tagasihoidlik, kui üt-
len, et tema arvamus on kõigutamatu.”

Endine maailma esireket Billie Jean 
King, kes on samuti avalikult enda ho-
moseksuaalsust tunnistanud, sõnas, et 
ta ei saa Courti arusaamadega nõustu-
da. “Peame pühenduma, et homofoob-
susest lahti saada, sest kõikidel peaksid 
olema samad õigused ja võimalused,” 
märkis King.

2012. aasta Austraalia lahtiste meist-
rivõistluste ajal julgustas geide ja les-
bide õiguste eest seisev organisatsioon 
LGBT võtma Margaret Courti nime 
kandvale väljakule kaasa vikerkaare-
värvilisi lippe, Court ise pidas seda 
poliitiliseks trikiks. “Kas nad ei taha, 
et ma Austraalia lahtistele tuleksin? 
Kas seda püüavad nad saavutada? Ma 
ei jookse millegi eest peitu,” oli Cour-
ti toonane reaktsioon. “Olen alati olnud 
võitja ja armastanud tennist, minu ar-
vates on see kurb, et nad nad tahavad 
seda teemat tennisevõistlustele tuua. 
On imelik, et nemad võivad enda arva-
must avaldada, aga mina enda oma ei 
tohi. Me elame vabas ühiskonnas ja 
mina pooldan perekonda, kus on mees 
ja naine, ma ei kavatse kunagi selles 
osas taganeda.”

Rod Laver koos 
noorema staari 
Martina Hingisega 
Kuulsuste Halli 
uute liikmete 
esitlusel.

2010. aasta Australian 
Openi võitja Serena 
Williams sai karika 
kätte Margaret Courtilt 
(vasakul).
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„Kasutusluba on kinnitatud Tal-
linna Linnaplaneerimise osa-
konnast,“ selgitas Kaleta. 

„See, mida praegu teeme, on juurdeehi-
tus. Oleme kasutusele võetud kinnistu 
juba nutikalt ehitistega täitnud, polegi 
enam palju võimalusi juurde ehitada, kui 
just ümbrusest maad lisaks ei anta.“

Keskuse omanik Urmas Sõõrumaa on 
siiski rääkinud ka mõne vajaliku teenu-
se lisamisest – kui kohvik, spordipood, 
massaažisalong ja mitmed sportlase 
tervisekontrolliga seotud teenused on 
juba olemas, siis näiteks juuksurit veel 
mitte? „No kui tuleb siia juuksur, siis 
teeme mõne ruumi kasutusplaani üm-
ber, aga selleks midagi juurde ei ehita-
ta,“ sõnas Kaleta.

Liivaväljakute hallist  

sai vaibahall

Novembris kadusid Tere Tennisekesku-
se PVC-halli osast liivaväljakud, mille 
asemel on nüüd maas vaipkate. „Kui 

Tere Tennisekeskus 
on valmis!

Detsembri algul kinnitas Tere Tennisekeskuse juhataja Marek Kaleta, et keskus on 
nüüd lõplikult valmis. Et veel kaks kuud kulub laste/sulgpallihalli valmimiseni, polegi 

oluline, sest siin on tegemist juba juurdeehitusega.

Tekst: Ants Põldoja               Fotod: Golden Club, Tere Tennisekeskus

võrrelda siseliivaväljakute kasutust kõ-
vakattega väljakute omaga, siis liival oli 
see kaks korda väiksem. Pole vaja olla 
Idamaa tark, et järeldada: seal ei soovi-
tud niivõrd mängida,“ põhjendas Kale-
ta väljakukatte muutmist.

Kaleta arvates on liiv väga hea välis-
väljakute kate – suvel soovivad paljud 
seal mängida –, aga talvel olid liivaväl-
jakute hallis tingimused kaunikesti 
antisanitaarsed. „Peenikest tolmu ja 
muud värki oli igal pool, laelambid see-
tõttu kaotanud poole oma valgusvõim-
susest. Seinad olid tolmused ja mängi-
jate riided muutusid ka tolmuseks,“ 
põhjendas Kaleta.

Siseliivaväljakute kasuks rääkis siis-
ki üks argument: kui mõni Eesti tipp-
tennisist soovis näiteks kevadel valmis-
tuda rahvusvahelisteks liivaturniiri-
deks ning meil veel väljas mängimiseks 
tingimusi polnud (või sadas mitu päeva 
järjest vihma), oli sisehall ainus võima-
lus samal kattel treenimist jätkata. „Eks 
igal asjal ole poolt- ja vastuargumente, 

kuid seekord kaalusid vastuargumendid 
üles. Pealegi on üldjuhul nii, et kui meie 
tipud mõneks tähtsaks turniiriks val-
mistuvad, on nad juba plaanis ette näi-
nud, et harjutavad parema kliimaga 
maades,“ tõrjus Kaleta. „Arvestasime 
ka sellega, et PVC-hall on rohkem ikka 
treeninguhall ja vähene soov teha seal 
trenni näitas ära, mida pidime ette võt-
ma. Nüüd on uue kattega hall mõni nä-
dal olnud avatud ja kasutatavus juba 
märkimisväärselt tõusnud.“

Enne vaiba mahapanemist korjasid 
töömehed tänavapuhastusmasinaga ära 
peenikese ja väikese struktuuriga liiva, 
mis meenutas rohkem tolmu, seejärel 
pesti väljaku alumine pind survepesuga 
üle – nii vajus veel mahajäänud tolm lä-
bi aluspinna. Ka seinad, lambid ja kogu 
sisemus pesti üle. Pärast seda saabus 
vaibapaigaldusettevõte, kes veel aluspin-
da natuke pahteldas, et oleks tasasem.

Tere tennisekeskus ostis uue kattena 
Nordic Spordi vahendusel Bolltexi kõi-
ge kallima ja paksema vaiba. „Tegu on 

Tere Tennisekeskuse 
juhataja Marek Kaleta 
lastehalli avamispeol.
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tunnustatud tarnijaga. Võinuksime läbi 
ajada kolmandiku võrra osavamalt, kuid 
otsustasime rahalise lisakulu kasuks, et 
pakkuda klientidele ja ka lastele vaipa, 
mis vetrub rohkem ning säästab põlvi, 
selga ja liigeseid,“ selgitas Kaleta.

Vaibad toodi kohale rullidena, mitte 
ühes tükis üle kogu halli, vaid eraldi 
punase värviga vaibast neli väljakut 
ning rohelist värvi vaibaga jooksu- ja 
turvaala. Siis liimiti vaip maha ja joo-
nistati jooned. „Sellist vaipa kasutatak-
se paljudes riikides ajutiselt turniiri 
läbiviimiseks ja viiakse siis teise kohta. 
Meie puhul jäi vaip siia statsionaarselt 
ja tehti algosadest valmis,“ ütles Kaleta.

Keskuse juhataja on kursis, et ATP ja 
WTA turniiridel vaipkattel enam ei 
mängita, ITF-i turniiridel harva. „Kuid 
tennis pole ainult tipptennis,“ rõhutas 
Kaleta. „On harrastustennisiste, kes 
tahavad vaiba peal mängida, kuigi pal-
jud eelistavad ka kõvakatet. Nüüd on 
olemas valikuvõimalus.“

Lastehall koos  

sulgpalliga

Kui veebruari algul mängivad Tere 
Tennisekeskuses Föderatsiooni karika-
võistluste turniiril naiskonnad, siis re-
mont siin veel käib, sest uue lastehalli 
valmimine on planeeritud 15. veebrua-
riks. „Eks Teres on remondi ajal varem-
gi mängitud. Nüüd ei käi remont õnneks 
enam maja sees, vaid  mujal. Need, kes 

tagumistel väljakutel mängivad, kuule-
vad veel natuke müra läbi seina, aga 
mitte palju,“ rõhutas Kaleta.

Lastehall ehitati maatüki kohale, kus 
asus parkla, mida aga eriti ei kasutatud, 
sest see asus peauksest kaugel. Parkla-
kohad siiski säilisid, ainult see kaeti 
kihilise katusega. „Muidugi on see ku-

Marek Kaleta: 
„Otsustasime rahalise 

lisakulu kasuks, et 
pakkuda klientidele ja ka 
lastele vaipa, mis vetrub 

rohkem ning säästab 
põlvi, selga ja liigeseid.“

Lastehalli sarikapeo 
otsustav hetk: tõstuki 
otsas halli kohale 
kerkinud Marek Kaleta 
hoiab pärga pea kohal.

Lastehalli 
ehitus jätkub 
– avausest 
paistab ka 
osa tulevasest 
hallist.

jundlik väljend,“ lisas Kaleta. „Laste-
hall ise ongi see 8 meetrit kõrge katus. 
Hall ise on muidugi maast laeni, aga 
kõrval on ruumid kahel korrusel – tree-
nerite toad ja võimlemissaal.“

„Me nimetame seda ehitist tinglikult 
lastehalliks, aga tegelikult on see kahe 
spordiala hall, mis sisaldab laste alg-
õpetust tennises ja sulgpalli,“ jätkas 
Kaleta. „Jooned on niimoodi maas, et 
seal paikneb viis minitenniseväljakut, 
mis moodustab umbes neljandiku tava-
väljaku suurusest, ja ristipidi kuus sulg-
palliväljakut.“ Jooned lähevad küll üks-
teisest üle, kuid on värviga eristatavad. 

„Rohkem kasutavad jooni sulgpallurid, 
sest laps algõppe juures piire palju ei 
vaata ja võistlemist on seal vähem,“ li-
sas Kaleta.

Praegu valitses Teres olukord, et kõi-
ge väiksemate trenniks pandi miniväl-
jakud suurele väljakule üles ja löödi 
seal üle väikese võrgu. „Nüüd jääb os-
kajatele lastele ja teistele tennisistidele 
suures hallis treenimiseks rohkem vaba 
aega, esimest aastat harjutavad lapsed 
kolivad üle väikesesse halli,“ selgitas 
Kaleta jaotust.

Alles tänavu Tere Tennisekeskuse 
juhatajaks saanud Kaletat tunnevad ar-
vatavasti paljud spordihuvilistest luge-
jad odaviskajana, kes aastaid Eestit 
tiitlivõistlustel esindas. Algul töötaski 
Kaleta oma alal, kui oli Tallinna Spor-
dihalli direktor. Audentese Spordigüm-
naasiumi direktorina sai temast juba 
mitme ala mees ja nüüd jõudis tennise 
juurde. „Ausalt öeldes praegu tennist 
aeg-ajalt mängin, aga oda enam ei vis-
ka,“ tunnistas Kaleta. „Kui oled kunagi 
olnud tippsportlane, siis ei teeks prae-
gused visked enam rõõmu. Pealegi pu-
sid odaviskes üksi, aga tennis on selts-
kondlik mäng. Võrdleksin nii, et odavi-
se on puhas tippsport, aga tennis mõel-
dud ka harrastamiseks.“

Kui aga arvate, et odaviskekäega Ka-
leta servib tennises nagu kahur, siis 
seda ekskergejõustiklane tagasihoidli-
kult eitab. „Mind pole servimisel oda-
viskekäsi küll aidanud. Oleksin 
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võimeline lööma palli 200 kilomeetrit 
tunnis, aga servikasti sel juhul ei tabaks.“

Golden Clubi  

tenniseklubi loomine

Kolmas sündmus Tere Tennisekeskuses 
möödunud sügisel oli tenniseklubi loo-
mine. Nagu ütleb projektijuht VilluVa-
res, pole seda klubiks võib-olla õige 
nimetadagi: „Golden Club Tennis on 
eelkõige mõeldud tennisekeskuse klien-
tidele lisaväärtuste pakkumiseks. Et 
harrastajad, kes Tere Tennisekeskuses 
mängivad, saaksid omavahel võistelda 
ja pärast võistlust ka suhelda. Lisaks on 
klubi liikmetele soodustused tennise-
keskuse partneritelt.“

Varese sõnul on peetud ka esimesed 
turniirid, mis toimusid ja hakkavad 
edaspidi toimuma iga kuu viimasel ree-
del. Kahe turniiri põhjal on tehtud ka 
esimene ranking. „Toetaja ja peaspon-
sori nime järgi on turniirisarja nimetus 
Jacob’s Creek GP. Jacob’s Creek on ten-
nisemaailmas tuntud ka Australian 
Openi ja Wimbledoni turniiri ühe suu-
rima toetajana. Märkida tuleb ka Vita-
min Welli, kes toetab turniire jookidega. 
Mängitakse „iga-mehe-paarismängu“ 
ja ajatennist. Osaleda võivad kõik Tere 
TK kliendid, aga üldist punktiarvestust 
peetakse ainult Golden Clubi liikmete-
le,“ täpsustas Vares. Üldarvestuse pa-
remaid autasustab turniirisarja pea-
sponsor soliidsete auhindadega. 

Varese sõnul valiti klubi nimi taotlus-
likult, loogiline, et see langes kokku 
samuti Teres tegutseva fitnessiklubi 
nimega. „Me ei ole selle vastu, et tenni-
seklubi nime kaudu saab fitness reklaa-
mi,“ lisas Vares. Detsembri algul oli 
uues klubis juba 90 liiget, nende seas 
tuntud ärimehi ja poliitikuid, ekssport-
lastest tuntuim kindlasti Eesti jalgpal-
likoondise väravavaht Mart Poom.

Tere Tennisekeskuse teenindusjuht 
Piret Andresoo täpsustas, et pigem tuli 
klubi loomise idee maja poolt. „Meil on 
kaua aega olnud püsikliente, kellele 
tahtsime pakkuda enamat – paremat 
pinda ja eelisjärjekorras püsiaegu. Vil-
lu Vares on projektijuht, kes klubilist 
tegevust koordineerib, aga presidenti 
kui sellist meil pole,“ ütles Andresoo.

Ta tõi ka näiteid, kuidas Vares saaks 
aidata Golden Clubi liikmeid. „Kui mõ-
ni klubi liige jäi õhtuseks trenniks oo-
tamatult ilma mängupartneritest, saab 
ta Villule helistada ja tema siis otsib 
teiste liikmete seast uue partneri. Meil 
on andmebaas, mille seas palju inime-
si, kes tihti valmis kiiresti reageerima 
kui tekib võimalus tennist mängida. Või 
tahab klubi liige näiteks tehnikat tree-
neri abil lihvida või uut reketit proovi-
da, saab Villu teda kohe abistada,“ rää-
kis Andresoo. „Ehk siis pakume klubi 
liikmetele teenuste paremat kättesaa-
davust pluss tuge. Omakorda annavad  
näiteks kohvik ja Sportlandi kauplus 
soodustusi. Seda klubilist liikumist 
võiks ka nimetada kliendilojaalsus-
programmiks.“

Jacobs Creek GP teise kaks paremat naist ja meest. Vasakult: Tere Tennisekeskuse 
haldusjuht ja külalisosaleja Mati Ende, külalisosaleja Kadi Sepp, Golden Club Tennis 
klubil iikmed Ardi Freiberg ja Anneli Urge-Manitski.

Käimas on 
Bolltex-vaiba 
mahapanemine 
PVC-hallis.
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Hea uudis võimsa löögiga mängijate jaoks nagu Novak. SPEED’i
reket läks just veel kiiremaks. Kui mängid uue HEAD YouTekTM

GrapheneTM Speed reketiga, ütle oma vastasele, et ta hoiaks
silmad lahti. Tänu maailma tugevaimale ja kergeimale
materjalile, GRAPHENE’le, tagab see reket optimaalse kaalu
jaotuse ja võimaldab arendada suuremat kiirust igal löögil. 
Naudi mängimist… ja VÕITMIST!



Ilmus Eesti tennise 
juubeliraamat

Eesti tennise juubeliaasta viimasel kuul ilmus trükist ka ajalooraamat 
 „Eesti tennis 100“, mille esitlusele tuli kohale ka raamatu kaanestaar Kaia Kanepi ise.

Tekst: ajakiri Tennis        Fotod: Lembit Peegel, Viktor Burkivski

„Au on olla sellise raamatu kaa-
nel,“ ütles Kanepi pisut taga-
sihoidlikul moel. Igatahes ka 

need mängijad, kelle suursaavutused 
langesid Eesti tennise kuldsesse aega 
(vahemik 1959-1975) soovitasid raamatu 
väljaandjale ja autoritele, et esikaanele 
sobib kõige paremini Kanepi – mis siis, 
et tegevmängijana ei ole ta ainult Eesti 
tennise ajalugu, vaid ka olevik ja tulevik.

„Raamatu projekt oli õnnestunud,“ 
leidis „Eesti tennis 100“ väljaandja Do-
natas Narmont. „Tegime õigesti, et hak-
kasime materjali varakult ette valmista-
ma ning jäi aega selle läbitöötamiseks. 
Nagu selgus, oli materjali nii palju, et töö 
käigus suurendasime kaks korda raama-
tu mahtu. Kindlasti olnuks veel huvita-
vat kirjutada, kuid kokkuvõttes on raa-
mat ikkagi üle 600 lehekülje ja kümne 
aasta tagusest juubeliraamatust üle poo-
le mahukam. Usun, et ka sisuliselt huvi-
tav, hästi kujundatud, loetav ja kvaliteet-
ne. Minu arust see raamat väärib Eesti 
tennise juubelit ning ka tiraaž on Eesti 
mõistes korralik – 3000 eksemplari. Ar-
van, et sellest 2000 õnnestub kuu ajaga 
realiseerida ja siis hiljem ülejäänud osa 
müüa, sest see raamat on kindlasti hea 
kingitus ka järgmisel aastal.“

Narmont rõhutas, et raamatusse on 
palju investeeritud, kuid leidus ka palju 
häid koostööpartnereid, kelle reklaamid 
on raamatus: „Ja mitte ainult tavalised, 
vaid paljud partnerid on oma reklaamid 
lahendanud ka loominguliselt ja tenni-
sepäraselt. Võib öelda, et kõigil on ten-
nisega side olemas ja nad sulanduvad 
sinna raamatusse orgaaniliselt.“

Töö arhiivi kallal

Eesti tennise ajaloo uurimisse andis 
suure panuse Guido Taft, mitmekülgne 
tenniseinimene, kes oli nii mängija, 
treener kui ka ajakirjanik. Erinevatel 
põhjustel ei saanud ta tööd lõpuni viia, 
kuid suur osa tema talletatust on jõud-
nud raamatusse „Eesti tennis 100“.

Viimastel aastatel on enim tööd Eesti 
tennise ajaloo talletamisel teinud alalii-
du endine peasekretär ja president Jaak 

Ulman. Tänu sellele sai Ulmanist ka juu-
beliraamatu üks autoreid. Vanade aega-
de andmete üleskoukimine polnud lihtne 
töö. „Kõige suuremad probleemid tekki-
sid sellest, et tolle aja ajalehtedes ei kir-
jutatud tavaliselt eesnimesid. Oli vaja 
vastandada mitmeid väljaandeid, et tu-
vastada eesnime või vähemalt esitähte. 
Aga mõnede omaaegsete tennisetegelas-
te või mängijate eesnimed jäidki leidma-
ta,“ ütles Ulman. „Eesti Spordileht ka-
jastas tollal riigi meistrivõistlusi, aga 
palju andmeid tuli otsida ka arhiivist.“

Ulman avastas isegi KGB arhiivist 
Guido Tafti ülekuulamisprotokolli enne 
mehe Siberisse saatmist ning sai teada, 
et põhiliselt ei huvitunud nõukogude 
võim Tafti enda meelsusest, vaid hoopis 
suhetest endise parteibossi Nikolai Ka-
rotammega, kellele ta tennisetunde an-
dis. „Pilt sai Tafti osas palju klaari-
maks,“ ütles Ulman. „Kuigi ennesõja-
aegsest perioodist oli raskem materjali 
üles leida, kergendas minu tööd fakt, et 
kedagi asjaosalistest pole enam elus 
ning nad ei saa mulle pretensioone esi-
tada, et midagi on valesti kirjutatud,“ 
naeris Ulman.

Väärt ja vajalik  

ettevõtmine

„Olen väga tänulik, et selline raamat 
üldse teoks sai ja tean kui vaevarikas 
on neid puuduvaid andmeid koguda,“ 
ütles Eerik Kedars, kelle parimad män-
gija-aastad jäid vahemikku 1955-1964. 
Hiljem kuulus ta pikka aega Eesti NSV 
Tenniseföderatsiooni juhatusse. „Õn-
neks tegid ka omal ajal palju tööd and-
mete säilitamise osas Alfred Ploompuu, 
Jüri Rebane, Sulo Johani ja muidugi 
Guido Taft, kel ju raamat sisuliselt val-
mis. Hea, et nüüd vähemalt tema töö 
päris raisku ei läinud.“

Kedars nõustus, et vanema põlve ten-
nisistid ei mäleta kõiki sündmusi või 
võistlusi ühtmoodi ning kommentaare 
oleks erinevaid, ent raamat ei suudaks 
kõike seda mahutada. „Kui hakkad ise 
meenutama, siis juba aastaarvud on pal-
judel juhtudel meelest läinud. Oleme 

näiteks Ants Juhveltiga mõnda sünd-
must meelde tuletanud ja pole jõudnud 
üksmeelele, millal midagi toimus,“ sõ-
nas Kedars. „Raamatu kirjutamine on 
igat pidi väärt ja vajalik ettevõtmine. Ei 
saa muud öelda, kui suur tänu tegijaile!“

„Arvan, et Heino Raivet ütles head ja 
täpsed sõnad, et see raamat paneb alu-
se ühest küljest statistikale ja ajaloole, 
ning inimesi, kes on meile saja aasta 
jooksul edu toonud ja keda paljud ei 
mäletagi, annab raamat võimaluse esi-
le tuua ja meelde tuletada,“ ütles Eesti 
Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. 
Kuigi Hint on kursis, et nooremal gene-
ratsioonil pole mahukate raamatute 
lugemine enam moes, ta siiski rõhutas: 
„Vähemalt on loodud võimalus lugeda. 
Nii palju kui sirvisin, pole peatükid vä-
ga pikad ja pildimaterjaliga liigendatud, 
peaks olema kergem lugeda.“

Midagi lõbusat leidis Eva Paalma 
raamatust näidata Peeter Lambile.

Raamatu üks 
põhiautoreid Jaak 
Ulman (esiplaanil) ja 
Kaia Kanepi treener 
Märten Tamla.
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Huvi raamatu esitluse vastu oli suur.

Väljaandja Donatas Narmonti intervjuu 
kaanestaari Kaia Kanepiga.

Amservi nõukogu 
esimees Raivo 
Aavisto tutvub 
tenniseajalooga.

Kaanestaari autogramm ekstreeneri raamatusse.

Kaane-
staar 
jäädvustas 
allkirja ka 
raamatu 
plakatil.

Raamatu presentatsioon toimus Sportlandi tennisepoe ees.
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TK Reval Ladies: 
uued ja vanad traditsioonid käsikäes

Reval Ladies’e iga-aastasesse turniirigraafikusse lisandus oktoobrikuine võistkondlik 
Ööturniir. Kadriturniiril hoitakse endiselt au sees valgeid pikki seelikuid.

Tekst: Riina Roosipuu        Fotod: Lee Murrand

Eelmisel aastal klubi 15. juubeli 
auks peetud võistkondlik sügis-
turniir leidis nii positiivset taga-

sisidet, et lausa nõudis kordamist. 

Kui päeval platse ei 

saa, mängime öösel!

Esmalt küll väljakute saadavusest tin-
gituna laupäeva õhtuks planeeritud 
mänguaeg osutus omakorda põnevaks 
lahenduseks, sest hilisõhtust ja otse väl-
jakute kõrval peoga jätkuvat siseturnii-
ri klubi võistlusgraafikus ei olnudki. Nii 
toimuski 5. oktoobril Tondiraba Tenni-
sekeskuses Reval Ladies’e segapaaris-
mängu Ööturniir.

Omavahel võttis mõõtu neli kaheksa-
liikmelist võistkonda. Iga paar mängis 
kõigi teiste võistkondade sama asetuse-
ga paaridega. Segadust ja sagimist pal-
ju ning tulemus selgus alles lõpuminu-
titel. Seekord osutusid võitjateks ja said 
sibula-küüslaugu pärgade üle rõõmus-
tada Riina Roosipuu, Kristel Kurvits, 
Helen Tälli, Helvi Tiidus ning nende 
maskuliinsed partnerid Tauno Loodus, 

Heino Tiidus, Erik Holter ja Jan Jõgis.
Viimaste mängude taustal oli klubi-

ruumi kaetud juba uhke peolaud ja klu-
bi ustavad DJ’d muusika mängima pan-
nud. Kuus tundi tennisemängu ei sega-
nud vapramatel kuidagi teist sama kaua 
tantsuplatsil jalga keerutamast.

Pikad valged seelikud 

endiselt au sees

Uusi traditsioone ei looda mitte seepä-
rast, et vanadest väsinud oldaks. Reval 
Ladies’e sügisene ja hooaja meeleolu-
kaim turniir on aastaid olnud Kadritur-
niir. Sellega peetakse meeles Eesti vanu 
rahvakombeid ja ühtlasi ka meenuta-
takse, et vaid mõned aastakümned ta-
gasi oli daamidel kombeks tenniseväl-
jakule tulla pikkades soliidsetes seeli-
kutes. Kui alguses tundubki üle põlve 
ulatuv kehakate pisut kohmakas ja män-
gu segada võiv element, siis vähese 
harjumise järel platsil olija küll oma 
teistsugust kostüümi tähele ei pane. 
Platsi kõrval olijale avaneb kindlasti 
tavapärasest palju kaunim vaatepilt. 

Seekord oli Kadridel veel lisaülesanne 
– olla võimalikult lilleline.

Kaheteistkümne paariga turniir oli 
korraldatud ajatennisena ja välja män-
giti kõik kohad. Nii oli päev kõigile 
sportlik ja jäi vaid vähe aega kosutada 
end pagariäri&kohviku Lyon hõrgutis-
tega ning nautida OÜ Signe Seebid loo-
duskosmeetika lillelisi lõhnabukette.

Võitjateks osutusid seekord Kairi 
Rätsepp ja Karin Lember, kes finaalis 
alistasid Triin Mägi ja Lee Murrandi. 
Auhinnad oli võitjatele välja pannud 
I.L.U.

Reval Ladies’e 
kaunid Kadrid.

Ööturniiri võitjad aupärgadega.
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Just fakt, et Pallase, Eesti suurima 
segapaarismängu klubi, enamuse 
moodustavad  abikaasad või elu-

kaaslased, eristab teda enamikest. Aas-
tal 2010 asutatud ja tänaseks 58 liikme-
ga klubi on omaette nähtus meie tenni-
semaastikul ka tegutsemise aktiivsu-
selt. Uurisime klubi juhtidelt Peeter 
Saksalt ja Peeter Värnikult Pallase tek-
kelugu, viimaste aegade tegemisi ja 
tulevikuplaane.

Sünd: vajadusest 

tegudeni

Klubi asutamise idee ja mitteametlik 
tegevus algas juba viis aastat tagasi, kui 
väiksem sõpruskond aeg-ajalt koos 
mängima hakkas. “Segapaari harrasta-
vaid klubisid polnud, Reval oli naistele 
ja XO meestele, tuli uus klubi teha,” 
meenutab Saks üht peamist põhjust ja 
täpsustab: “Sünnihetk oli turniir Kures-
saare GOSPAs kolm aastat tagasi”. Ni-

Klubisse kuulumise rõõmud
Öeldakse, et üks hea kooselu saladusi on kaasade ühised huvid. Võib ju olla, et mees 
kalal või naine joogas annab moodsas keeles “ruumi”, kuid kui ühel päeval on seda 

liiga palju, võib avastada, et ühist ruumi enam polegi vaja – sõna otseses mõttes.

Tekst: Helen Sulg         Fotod: Pallas
mekonkursil oli tugev kandidaat Düna-
mo ja pikalt favoriit Noorus, millest 
seltskondlik traditsioon – kui keegi hõi-
kab sõna “noorus”, siis võetakse üles 
viis „Noorus on ilus aeg“. Pallase nime 
pakkus Rauno Simson ning kuigi see 
seostub Tartu kunstikoolkonnaga, on 
see pärit Kreeka mütoloogiast – võidu-
jumalanna Nike isa oli Pallas.

Tänavuse seisuga on klubis 30 meest 
ja ja 28 naist. Meeste väike ülekaal õi-
gustab ennast praktikas, sest nende 
töö- ja reisielu kipub olema tihedama 
graafikuga. Nii pole harvad juhud, kui 
mõni klubi naine võistluste eel endale 
mängukaaslast otsib ja “reservmehed” 
appi tulevad.

Valdav enamus klubi liikmeid on va-
nuses 30-50, Eesti liigatennise vaates 
varieerub mängijate tase I-IV liigani, 
kaldudes keskmiselt II-III liigasse. Klu-
bi liikmeks saab vabade kohtade ole-
masolul ja liikmete soovitusel, iga uue 
liikme vastuvõtmise otsustab juhatus. 

Juhatuse valimine toimub korra aas-
tas. “Kuna oleme laias mõttes sõprus-
kond, siis on oluline, et teiste liikmete-
ga oleks mõnus ja lihtne suhelda. Lapsi 
Pallase klubisse ei võeta, kuid liikmete 
lastel on mõnes meie laagris koos päris 
vahva,” kirjeldab Värnik, kes liitus Pal-
lasega kaks aastat tagasi.

Abiks sotsiaalvõrgustik 

ja solidaarne vastutus

Jooksev suhtlemine käib läbi Pallase 
Facebooki grupi foorumi, mida klubila-
sed aktiivselt kasutavad ja võiks olla 
suhtluskanalina iga klubi arsenalis. Näi-
teks kasutatakse Pallases sotsiaalvõrgus-
tikku, et edastada mängukalendreid ja 
-kutseid, küsitlusi ja erinevaid uudiseid.

Laagrite ja võistluste korraldamise 
tööjaotus on kujunenud iseeneslikult, 
tihti lähtuvalt liikmete “tavaelu” oskus-
test. Nii veab klubi edetabelit ja statisti-
kat just Värnik, kes on erialalt finantsist. 
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Õnnestunud tööjaotuse tõestuseks on 
aktiivne võistlusgraafik, professionaal-
ne ürituste korraldus ja logistika, klu-
biliikmetele ka reaalne rahaline võit, 
kui klubi liikmed oma valdkonna kon-
taktide abil organiseerivad grupi-alla-
hindlusi näiteks varustusele ja reiside-
le, lisaks materiaalselt mõõtmatu tugi 
inimsuhetest – nõuanded teistelt har-
rastajatelt, arstilt, tipp-spordi taustaga 
klubikaaslaselt jne. Üks suur motivaa-
tor on ka see, et koos on tore olla.

Viimati suvelaagris õhkasid abiks pal-
gatud treenerid Kristjan Pakk ja Mark-
ko Sojonen klubi edetabeli punktiarves-
tust nähes: “See tabel on võrreldav 
Eesti liigatennise omaga läbimõeldud 
rankingu ja korrektsuse poolest.”

Pallases on tõdetud, et edetabeli pi-
damine on kahe otsaga asi – mõned on 
loomult võistluslikumad, teised ei soovi 
tulemusi jahtida. Mõlemad Peetrid nen-

Arvamus:
„Pallas on minu arvates üks väheseid ka sisulises mõttes toimivaid tenniseklubisid 
tänases Eestis - sotsiaalne kooslus, mis ühendab tennist armastavaid ning suurel 
määral ühist maailmavaadet jagavaid inimesi. Entusiasm, mida jagub ka klubist 
väljaspoole, näiteks ühe Eesti suurima osalejate arvuga tenniseturniiri DNB Open 
korraldamisel, on nakkav ning kindlasti kohalikku tenniseelu rikastav. Olen uhke, et 
kuulume koos abikaasaga Pallasesse.“

Markko Sojonen, tennisetreener

divad, et sport on olemuselt võistluslik 
ning edetabeli pidamine klubitegevuse 
osa. Värnik selgitab: “Otsus edetabelit 
pidada vormistus sel sügisel. Tabel uue-
neb iga kuu algul ja kajastab möödunud 
12 kuu tulemusi. Võistlustel on neli ka-
tegooriat, millest kõige väärtuslikum 
Pallase lahtine turniir, kuhu kutsutakse 
mängijaid ka klubiväliselt.”

Saks naerab: “Võistlus ongi fun.. See 
on muidugi isiklik, eelistused võivad ajas 
muutuda. Minu isiklik arvamus on, et 
tennis on sport ja spordis võisteldakse. 
Alati keegi võidab ja keegi kaotab, samas 
see annabki motivatsiooni trenni teha ja 
edasi areneda. Võiks ju lihtsalt viiki ka 
leppida, aga no kaua sa viitsid...”

Klubis on siiski raske alati leida kõiki 
liikmeid rahuldavat tasakaalu, toonitab 
Saks: “Eks püüame pidevalt leida la-
hendusi, mis pakuksid kõigile midagi 
meelepärast.” Seetõttu mängitakse um-

bes pooltel kordadel lusti pärast ja tu-
lemusi ei märgita.“

Homsed unistused

Igal aastal korraldab Pallas kolm lahtist 
turniiri, viis klubiturniiri, mõned turnii-
rid laagrites ja 3-4 sõprusmatši teiste 
klubidega. Iganädalaselt toimub „Püha-
päevatennis“, millele registreeritakse 
Facebookis: “Ilmselt on selline spordi-
küllane suhtlemisvorm nii tore, et osa-
lejatest pole puudust,” sõnab Värnik.

Peeter Saks toob välja Eesti suurima 
siseturniiri DNB Open korraldamise ja 
Hispaania laagri koos osalemisega ITFi 
turniiril, kus pallaslastel Seila Saksal ja 
Ene Tuulel õnnestus esikoht koju tuua.

Tulevikuunistused ja -plaanid on klu-
bi juhtidel positiivses võtmes. Värnik 
alustab mõttega, et kõik on praegugi pä-
ris hästi. Saks lisab muheldes: “Plaan on 
jätkata samas vaimus. Eks mingil hetkel 
peab uuesti mõtlema, kas jääda pidama 
praeguse formaadi juurde – maksimaa-
lselt 64 liiget ja harrastustennis – või 
laieneda ka noortespordi suunas, mõelda 
oma baasi peale. Aga seda ilmselt hiljem, 
praegu  on muudki tegemist. Küll aga 
astusime sel aastal Eesti Tennise Liidu 
liikmeks ja soovime Eesti tenniseelu 
arendamisel aktiivsed olla.”
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Eelmises ajakirjas Tennis saite teada SEB Tallink liigatennise meeste teise, kolmanda 
ja neljanda liiga üksikmängu paremusjärjestuse. Nende võistlusklasside hooaeg 
saab paika juba septembri alguses. Muudes võistlusklassides selguvad parimad 

tavapäraselt novembris-detsembris. 

Tekst: Toomas Kuum       Fotod: Raido Rätsep

SEB Tallink 
liigatennises kindlad valitsejad

Esiliigas toimus Masters Tondi-
raba Tennisehallis. Finaalturnii-
ri võitis turniiri favoriit Kristjan 

Pakk, kes oli finaalis kindlalt üle haap-
sallasest Marek Turust 6:0 6:2. Poolfi-
naal Aare Vahimetsaga kulges märksa 
pingelisemalt – 6:2 7:5. Turu oli aga 
poolfinaalis parem sarja üldvõitjast 
Erkko Kõrgemast 6:2 6:4.

Esiliigas jaotusid etapid teatavasti A- 
ja B-kategooriaks, mis tähendas, et GP-
sarjas osalevad tennisistid ja endised 
tegevmängijad said osaleda ainult väär-
tuslikuma punktisaagiga A-kategooria 
turniiridel. Teataval määral mõjutab 
järjestust osalusaktiivsus. Kahest-kol-
mest etapist ei piisa, et olla hooaja kok-
kuvõttes esikolmikus. Kristjan Pakk 
mängis neli turniiri, kuid potentsiaal-
seks üldvõiduks pidanuks kaasa lööma 
vähemalt kuuel etapil. Hooajal peeti 23 
etappi (osalejaid 90), millest arvesse 
läks üheksa. Edetabeli moodustasid 90 
tennisisti, kellest turniirivõitu said 
maitsta Kristjan Pakk (4), Kurmo An-
nus (4), Erkko Kõrgema (3), Sixten 
Raikkerus (2), Aare Vahimets (2), Jakov 
Tširkin (2), Johannes Raun, Raido Rät-
sep, Reiko Lume, Kristjan Piilmann, 
Erlend Pakk  ja Silver Karjus (kõik 1).

Mehed esiliiga üksikmäng: 1. Erkko 
Kõrgema 3413,75 punkti, 2. Kristjan 
Pakk 2425,0, 3. Kurmo Annus 2303,75, 
4. Erlend Pakk 1836,25, 5. Urmas Mar-
di 1501,25, 6. Marek Turu 1440,80.

Detsembri algul peeti meeste liigade 
paarismängu Masters traditsiooni koha-
selt Pärnus. Pärnu Tennisehall on sel-
listeks turniirideks ideaalne: optimaalne 
väljakute hulk (4), kvaliteetne väljaku-
kate ja hea planeering pealtvaatajatele, 
lisaks rikkaliku menüüga kohvik. Tur-
niiri lõpetamist on soovi korral ka mu-
gav sealsamas korraldada. Mängijatele 
pakub majutust Villa Tennis, mis asub 
halli kõrval, või hotell Strand 200 meet-
ri kaugusel, seega kõik vajalikud muga-

vused on käeulatuses. Esiliiga paaris-
mänguturniirid (10 etappi) on viimastel 
aastatel vähese osavõtuaktiivsusega, ent 
nendel, kes kaasa löövad, on võimalik 
pidada 3-4 mängu ja saada reeglina 
võrdsed mängud.  Mastersi võitsid Kris-
to Kull-Tarmo Uustalu, kes alistasid 
kõik oma oponendid. Kuna erinevatel 
põhjustel ei saanud mitmed esikümne-
mehed kaasa lüüa, kindlustas esikoha 
Tarmo Uustalu, kes on suutnud edukalt 
kaasata partneriteks esiliiga paremikku 
või tennise pro-sid. Esiliiga edetabelit 
mõjutab fakt, et enamik tennisiste ei 
mängi miinimummahtu (6 etappi) täis, 
mistõttu on lihtsalt aktiivse osalemisega 
võimalik päris kõrge üldkoht saavutada.

Mehed esi liiga paarismäng: 1. Tarmo 
Uustalu 2555,0 punkti, 2. Kristo Kull 
1850,0, 3. Aare Vahimets 1647,5, 4. Rai-
do Rätsep 1485,0, 5. Sixten Raikkerus 
1302,5, 6. Kaspar Kägu 1195,0.

Teise liiga üldvõitja (Tarmo Uustalu) 
oli enne Mastersit selgunud, muude 
kohtade osas võis oodata muudatusi. 
Poolfinaalides alistas duett Tarmo Uus-
talu-Toomas Kuum Indrek Tormis-Rau-
no Simsoni 6:4 7:5 ja Üllar Ink-Alar Ink 
Urmas Lagle-Toomas Liiva 6:1 7:6 (5). 
Kui alagrupifaasis olid Uustalu-Kuum 
vendadest Inkidest kindlalt üle, siis fi-

naalis olukord pöördus. Dramaatilise 
lõpplahendusega matši võitis Saaremaa 
paar 6:2 1:6 11:9. Üllatuslikult ei pääse-
nud alagrupist edasi Urmas Pilter-Al-
var Kasera. Tänu edukale Mastersile 
tõusid üldarvestuses auhinnalisele ko-
hale Üllar Ink ja Toomas Kuum. 15 eta-
pist läks arvesse seitse, osalejate arv 
küündis 124-ni.

Mehed teine liiga paarismäng: 1. Tar-
mo Uustalu 481,5 punkti, 2. Üllar Ink 
375,3, 3. Toomas Kuum 341,0, 4. Indrek 
Tormis 334,25, 5. Alar Ink 316,5, 6. Vla-
dimir Issajev 315,5.

Tarmo Uustalule oli see hooaeg era-
kordselt edukas, tal õnnestus võita 
koguni kolm võistlusklassi! Kuna al-
gavast hooajast on ta üle viidud esilii-
gasse, siis tõenäoliselt saab võidukihk 
veidi kannatada.

Meeste kolmanda liiga paarismängus 
peeti 11 turniiri, arvesse läks neist viis, 
kokku osales 68 mängijat. Enne Mas-
tersit oli seis üsna segane, esikolmikus-
se kandideeris vähemalt 8 mängijat. 
Mastersi võitsid Andre Liiva-Hando 
Hanschmidt, kes alistasid ühepoolses 
finaalis Harly Mägi-Ants Aidla 6:3 6:3, 
kusjuures alagrupist poolfinaali jõudis 
võitjapaar suurte raskustega. Edasipää-
su otsustanud kohtumises alistati Illi-

Mehed esiliiga üksikmäng: 
1. Erkko Kõrgema 3413,75 punkti, 
2. Kristjan Pakk 2425,0, 
3. Kurmo Annus 2303,75, 
4. Erlend Pakk 1836,25, 
5. Urmas Mardi 1501,25, 
6. Marek Turu 1440,80.

Mehed esiliiga paarismäng: 
1. Tarmo Uustalu 2555,0 punkti, 
2. Kristo Kull 1850,0, 
3. Aare Vahimets 1647,5, 
4. Raido Rätsep 1485,0, 
5. Sixten Raikkerus 1302,5, 
6. Kaspar Kägu 1195,0.

Mehed teine liiga paarismäng: 
1. Tarmo Uustalu 481,5 punkti, 
2. Üllar Ink 375,3, 
3. Toomas Kuum 341,0, 
4. Indrek Tormis 334,25, 
5. Alar Ink 316,5, 
6. Vladimir Issajev 315,5.

Meeste 
kolmanda liiga 
paarismängu 
Mastersi 
võitjad Andre 
Liiva ja Hando 
Hanschmidt.
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mar Sibul-Jaanus Lass alles otsustav 
seti pikas tie-break’is 10:8. Kolmas koht 
kuulus paaridele Aivar Nurme-Risto 
Tralla ja Rainer Ivanov-Madis Eichler.

Mehed kolmas liiga paarismäng: 1. 
Andre Liiva 90,6 punkti, 2. Harly Mägi 
83,9, 3. Hando Hanschmidt 80,8, 4. Ai-
var Nurme 74,5, 5. Fredi Skobelev 73,5, 
6. Ants Aidla 60,8.

Vahetult enne ajakirja valmimist sel-
gusid parimad ka SEB Tallink Liigaten-
nise naiste üksikmängu võistlusklassi-
des. Naiste esiliiga Mastersi finaalis oli 
selle aasta suveräänne valitseja Alla 
Šilenok parem Inga-Kai Polonskist 6:4 
6:2, Poolfinaalides olid nad võitnud vas-
tavalt Karin Küttise 6:4 6:2 ja Merlin 
Holteri 7:5 6:2. Mastersil oli palju tasa-
vägiseid mänge, tervelt pooltes läks 
tarvis otsustava seti kiiret lõppmängu 
10-ni. Aasta vältel toimus 12 etappi ja 
kaasa lõi 30 naist.

Naised esiliiga üksikmäng: 1. Alla Ši-
lenok 1925,0 punkti, 2. Merlin Holter 
1020,75, 3. Tatjana Sotnikova 965,0, 4. 
Karin Küttis 928,75, 5. Kairit Luhakoo-
der 817,5, 6. Mirja-Helen Lillemets 
741,25.

Teise liiga Mastersil võidutses Ma-
ria Starostina. Finaalis alistas ta sarja 
üldvõitja Merle Tamme 6:7 6:3 10:7 ja 
poolfinaalis Liisi Otsa 6:3 6:2. Tamm 
sai jagu Jaanika Otsast 6:4 6:3. Sta-
rostina olnukski Merle Tamme peami-
ne ohustaja, ent väiksem turniiride arv 
(6) ei võimaldanud tal 3. kohast kõr-
gemale tõusta. 19-st etapist läks arves-
se 7 paremat, konkurentsi pakkusid 
üksteisele 66 mängijat. Etapivõite ko-
gunes kõige enam Tammele (5), Sta-
rostina (3), Jaanika Otsa (2), Eva Pee-
dimaa (2), Marin Danieli (1), Liis 
Kanguri (1), Jana Kallase (1), Keiu 
Kõvaski (1), Eili Poolma (1) ja Kristii-
na Koeli (1) ees.

Naised teine liiga üksikmäng: 1. Mer-
le Tamm 662,5 punkti, 2. Jaanika Ots 
500,75, 3. Maria Starostina 401,0, 4. Ma-
rin Daniel 307,25, 5. Liisi Ots 279,25, 6. 
Kirsti Kuhi 270,75.

Kolmandas liigas käis tihe konkurents 
üldvõidu nimel Merlin Müüri ja Kris-
tiina Koeli vahel. Ka Mastersil jõudsid 
nad finaali, kus mängu võitja tagas en-
dale sarja üldesikoha. Võidu noppis 
seekord Koel 7:5 6:3. 

Mõlemal oli alagrupis üks raske 
mäng, ent nagu kogu hooaja jooksul sa-

geli juhtus, pöörasid nad tasavägised 
heitlused enda kasuks. Poolfinaalis või-
tis Koel Jane Taaberi 6:3 6:3 ja Müür 
Katrina Juhkami 7:5 6:2. Kuigi ühe eta-
pi finaal on veel mängimata, ei muuda 
see paremusjärjestust. Turniire võitsid 
Koel (5), Müür (4), Juhkami (2), Jelena 
Romanova (2), Gerly Mõistlik, Lukk, 
Moonika Vetevool ja Liis Laanesaar 
(kõik 1).

Sel hooajal (19 etappi) osales kolman-
das liigas rekordarv naisi – 144. Seetõt-
tu on tõsiselt vaagimisel naiste neljanda 
liiga loomine. Ei ole välistatud mõne 
„prooviturniiri“ pidamine, selgem pilt 
saabub 2014. aasta algul ja infot selle 
kohta kindlasti levitatakse. 

Ühtlasi tõstetakse üle kümne mängi-
ja aste kõrgemale – teise liigasse, mis 
on iga-aastane tavapärane protseduur. 
Eelkõige lähtutakse siin tulemustest ja 
tennisistide reaalsetest mänguoskus-
test, et tagada tihedamat konkurentsi 
igal tugevusastmel.

Naised kolmas liiga üksikmäng: 1. 
Kristiina Koel 146,50, 2. Merlin Müür 
129,95, 3. Gerly Mõistlik 86,51, 4. Jane 
Taaber 77,59, 5. Katrina Juhkami 72,83, 
6. Moonika Vetevool 64,99.

Mehed kolmas liiga paarismäng: 
1. Andre Liiva 90,6 punkti, 
2. Harly Mägi 83,9, 
3. Hando Hanschmidt 80,8, 
4. Aivar Nurme 74,5, 
5. Fredi Skobelev 73,5, 
6. Ants Aidla 60,8.

Naised esiliiga üksikmäng: 
1. Alla Šilenok 1925,0 punkti, 
2. Merlin Holter 1020,75, 
3. Tatjana Sotnikova 965,0, 
4. Karin Küttis 928,75, 
5. Kairit Luhakooder 817,5, 
6. Mirja-Helen Lillemets 741,25.

Naised teine liiga üksikmäng: 
1. Merle Tamm 662,5 punkti, 
2. Jaanika Ots 500,75, 
3. Maria Starostina 401,0, 
4. Marin Daniel 307,25, 
5. Liisi Ots 279,25, 
6. Kirsti Kuhi 270,75.

Naised kolmas liiga üksikmäng: 
1. Kristiina Koel 146,50, 
2. Merlin Müür 129,95, 
3. Gerly Mõistlik 86,51, 
4. Jane Taaber 77,59, 
5. Katrina Juhkami 72,83, 
6. Moonika Vetevool 64,99.

Meeste teise liiga paarismängu 
Mastersi finalistid (vasakult) Alar 
Ink-Üllar Ink (1.koht) ja Toomas 
Kuum-Tarmo Uustalu (2. koht).
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Reisifirma GoAdventure korraldab teiste seas ka spetsiaalseid reise 
tennisegruppidele, kui mõni klubi või suurem seltskond tahab soojal lõunamaal 

korraldada turniiri. Võimalusi on mitmeid ja neist teeme juttu GoAdventure  
korporatiiv- ja äriklientuuri müügijuhi Ülle Turganiga, kelle kaudu  

saab tennisereise tellida.

Tekst: Ants Põldoja             Fotod: GoAdventure

Türgi tennisereisid 
igal kevadel ja sügisel

GoAdventure Türgi-reisid alga-
vad aprilli lõpul ja kestavad 
oktoobri lõpuni. Nagu ütleb 

Turgan, on parim aeg kevad ja sügis, 
sest suvel saab mängida Eestiski ja 
Türgis on siis palavus liiga tappev. 
„Kuid aprilli lõpus ja mais, kui Eestis 
alles väljakuid avatakse ning ilmgi po-
le veel kuigi soe, pakub Türgi häid 
võimalusi. Näiteks tänavu kevadel il-
maga vedas ning vesigi oli juba üle 20 
kraadi soe. Kõigile meeldis!“ rääkis 
Turgan, kuid lisas, et isegi lõunamaal 
pole kevadine ilm stabiilne ja mõni-
kord võib üllatada ka jahedama pe-

rioodiga. „Ent igal juhul soojem kui 
Eestis!“ Tennist võib mängida ka teis-
tes lõunamaa riikides, kuid Turgan 
rõhutab Türgi eeliseid: „Esiteks, lend 
sinna on lühike, otse Tallinnast ja kes-
tab ainult 3 tundi ja 20 minutit. Hinna 
poolest on Türgi Hispaaniast soodsam. 
Ilm on enamasti ilus, toit ja jook hea. 
Türgis on valida erinevaid 5-tärni ho-
telle, kus palju tenniseväljakuid. Kui-
gi pean lisama, et ka 5-tärni hotellid 
on erinevad: mõned väga luksuslikud, 
teised lihtsalt head ja ka selliseid, kus 
mõnikord minimalistlike tingimustega 
läbi aetakse. Kõik ei sobi tennise jaoks 

ning oleneb ka sellest, kui suurt tur-
niiri tahetakse pidada.“

Turgan rõhutab, et hotelli väljakud 
tuleks tennisegrupil pool aastat ette 
broneerida, siis pole koha peale jõudes 
muret. „Hotellides, kus on palju väl-
jakuid, võib mõne isegi kogu ajaks 
broneerida, aga enamasti on meil pak-
kuda kaks tundi hommikupoolikul ja 
kaks pärastlõunal. See aeg on piisav, 
sest osa inimesi tahab ka rannas olla 
ja siis jääb aega ka lõunasöögiks,“ rää-
kis Turgan.

Turgani sõnul on eestlastest tennise-
huvilised seni eelistanud kevadet. „Lä-

Güral Premier Tekirova 
hotelli üldvaade.
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bi meie firma sõidab kevadel tennist 
mängima umbes 500 inimest. Tahetak-
se pärast pikka talve kiiresti sooja saa-
da. Iga aastaga soovijaid lisandub. On 
ka toredaid klubisid, kes eelistavad sü-
gisel reise teha, aga natuke vähem taht-
jaid kui kevadel. Sügisesel koolivahe-
ajal on aga alati kohad täis. Rahvas 
armastab Türgit, kus hinna ja toote kva-
liteet on heas suhtes,“ ütles Turgan.

Lisame veel, et kõik allpool tutvusta-
tavad tennisemänguks sobivad hotellid 
asuvad Antalya piirkonnas, mitte kau-
gemal kui 40-50 km lennujaamast. Sõi-
duaega hotelli ei kulu üle tunni ning 
tennisegruppidele on alati eraldi buss 
ja transfeer, teisi ootama nad ei pea.

Ali Bey Manavgat

Ilmselt tuntuim tennisehotell, kus on 
64 väljakut ja seal peetakse ka ITF-i 

turniire, juunioride ja seenioride tiitli-
võistlusi. Väga heal tasemel väljakud, 
mida on kasutanud juba paljud Eesti 
tennisistid. Kuna väljakuid hooldab 
Saksa tenniseklubi, siis need on eriti 
kvaliteetsed, kuid ka hotelli külalistele 
tasulised.

Güral Premier Tekirova

See on uus hotell ja eelmisest pisut kal-
lim, asub Kemeri piirkonnas, 16 välja-
kut. Taas on platsid sakslaste hooldada 
ja seetõttu tasulised. Inimesed, kes sin-
na sõidavad, saavad aga kvaliteedis 
olla kindlad. Ka hotell ise on ülikvali-
teetne, kõik hinnas teenusega, isegi 
mittekohalik alkohol selle hulgas. Li-
saks kolmele toidukorrale saab igal ajal 
kella 7-24 vahel mingit näksi võtta – kui 
keegi on päeval reisil, ei jää ta õhtul 
saabudes toiduta.

GoAdventure tennisereise korraldab 
korporatiiv- ja äriklientuuri müügijuht 

Ülle Turgan, ylle@goadventure.ee

Güral Premier Belek

Hinnaklassi poolest odavam, kuid ikka 
sakslaste hooldatavad tasulised välja-
kud, kokku on neid 32. Eelmisega võr-
reldes suurt vahet pole, aga Tekirova 
on natuke luksuslikum, Belekis majutus 
odavam. Kes veidigi raha loeb ega pea 
ülimat luksust vajalikuks, siis on Güral 
Premier Belek talle parim valik.

Rixos Premier Belek

Rixose hotellikett on alati väga hea kva-
liteediga ning nende kontseptsioon si-
saldab spordiürituste korraldamise 
võimalust. Seepärast on Rixoses tenni-
semäng hotellikülalistele tasuta. Antud 
hotell on eestlaste üks lemmikuid. Sel 
sügisel alustati seal remonti, mistõttu 
järgmiseks kevadeks on nad hinda tõst-
nud, kuid mitte oluliselt. Kuna tennis 
on tasuta, tuleb kokkuvõttes võrdväärne 
eelmistega. Kokku 10 väljakut.

Nashira ja Belconti

Kui eelmisel sügisel juhtus, et Rixose 
hotellid olid üle broneeritud, siis Nas-
hira (6 väljakut) ja Belconti (5 väljakud) 
pakuvad alternatiivi väiksematele grup-
pidele. Need hotellid on ka odavamad.

Maxx Royal

Alles teist aastat avatud ja luksuse poo-
lest üks maailma parimaid. Saab män-
gida nii golfi kui ka tennist, väljakuid 
16. Lisaks õhtused programmid, kus 
oled nagu Moskva Suures teatris – esi-
nevad tuntud balletiartistid ja lauljad. 
Nautida saab väga kvaliteetset sööki ja 
jooki. Eelmisel sügisel käisid seal esi-
mesed Eesti tennisehuvilised. Väga 
kõrge hind on muidugi teatud pidur, sest 
paljud huvilised on öelnud, et esmatäh-
tis on tennis, siis alles toidu kvaliteet. 
Kuid on ka vastupidiseid arvamusi ning 
Maxx Royal on ülihea variant neile, kes 
on valmis rohkem maksma.

Tenniseväljakud Güral 
Premier Tekirova hotellis.

Ali Bey Manavgat - suurima tennisekompleksiga 
hotell. Väljakute kompleksi hotellipoolne serv 
paistab pildil vasakus ääres.

Kõige luksuslikuma hotelli Maxx 
Royal tuba vaatega merele.
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Jätkub lühiuudiste rubriik, kuhu on kogutud sündmusi, võistlusi ja arvamusi,  
mis ei mahtunud pikema loona ajakirja.

Tekst: ajakiri Tennis          Fotod: Scanpix, erakogu

Tennisenoppeid 
Eestist ja maailmast

Davise karikas 
Tšehhimaale
Meeste tenniseaasta lõpetas Davise 
karikafinaal Serbia ja Tšehhimaa vahel. 
Auväärse sarja lõppkohtumine on viimasel 
ajal aastaid peetud detsembris, ent seekord 
otsustati hooaja lõpp varasemaks tuua 
ning nii nais- kui meesprofid said pikema 
jõulupausi. Käremeelsed on ammugi leidnud, 
et tippmängijad vajavad kahe hooaja vahel 
pikemat pausi nii enese laadimiseks kui raviks.
Belgradis peetud finaali eel arvasid 
asjatundjad, et kohtumise saatuse otsustab 
paarismäng. Nii läkski. Serblaste teist numbrit 
Janko Tipsarevicit vaevas kannavigastus, 
Viktor Troicki kannab veel dopingukaristust 
ning neid pidi asendama ATP teise saja 
mängija Dušan Lajovic, kellest polnud aga 
loota tõsist vastast Tšehhi tippudele Tomaš 
Berdychile (ATP 7.) ja Radek Stepanekile (44.).
Maailma teine number Djokovic lõi kolmes 
setis kergelt mõlemat tšehhi, viimased 
omakorda nuhtlesid karmilt Lajovici. 
Paarismängus said Berdych ja Stepanek 
kolmes setis jagu serblastest Ilija Bozoljacist 
ja Nenad Zimonjicist ning Tšehhimaa (pildil 
kogu meeskond) võitis Davise karika teist 
aastat järjest. Mullu olid tšehhid finaalis 3:2 üle 
Hispaaniast.

Federation Cupi finaal
jäi lahjaks
Kahjuks puudus sel aastal pinge naiskondade 
Federation Cupi finaalis, kus Itaalia alistas 
koduväljakul Venemaa 4:0 (üks mäng jäi 
pidamata). Maria Šarapova oli finaali ajal 
vigastatud, ta puudus ka WTA finaalturniirilt, 
ent erinevatel põhjustel ei osalenud ka 
Venemaa ülejäänud esisaja mängijad. 
Külaliste esireketi oli Cagliaris novembri 
algul  välisväljakutel (liivakate) peetud 
finaalis Aleksandra Panova (WTA 133.). 
Üllatuslikult avaldas Panova avakohtumises 
südi vastupanu Itaalia teisele reketile Roberta 
Vincile (14.) ja kaotas napilt 7:5, 5:7, 6:8. Sara 
Errani (pildil) võitis aga kaks kohtumist kindlalt 
ja viimane paarismäng oli ainult formaalsus. 
Võistelnuks Venemaa põhikoosseisus, olnuks 
finaal arvatavasti enam-vähem võrdne.
Nüüd kohtub karikakaitsja Itaalia veebruaris  
1. ringis võõrsil USA-ga ja siis läheb põnevaks, 
sest ameeriklannad lubasid koduväljakul ka 
Serena Williamsi võistkonda kaasata.
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John McEnroe: tänapäeval ei osata 
paarismängu
Kolme aastakümne tagune tennisestaar John McEnroe, 
kes võitis üksikmängus 77 ja paarismängus 78 profiturniiri, 
avaldas The Times’i intervjuus arvamust, et tänapäeva 
paarismäng muutub üha mõttetumaks. „Miks üldse mängitakse 
paarismängu?“ küsis McEnroe. „Enamik tennisesõpru teab, et 
mina armastasin paarismängu. Aga vaadates seda praegu, ma 
küsin: mis see on? Ei tunne seda mängu enam ära.“
McEnroe sõnul kujutab praegune paarismäng endast 
turniiride kohatäidet. „Paari mängivad aeglased  tennisistid, 
kes pole üksikmängu jaoks piisavalt kiired,“ sõnas McEnroe. 
Peter Fleming, kes oli 1980ndatel McEnroe peamine 
paarismängupartner, jagas kaaslase arvamust. „Olen kuulnud, 
et Bryani-vendi nimetatakse kõigi aegade parimateks 
paarismängijateks. Andke andeks!? Selline väide tundus 
uskumatu,“ märkis Fleming.

Kümnendat korda toimus  
Offshore Cup
Tenniseklubi XO korraldatav Offshore Cup toimus sel 
sügisel kokku kümnendat korda, neist 9 turniiri on peetud 
Hispaanias. Seekord korraldati võistlus Puente Romano hotelli 
tennisekeskuses ning ilm oli septembri viimasel nädalal väga 
ilus. Viimastel aastatel on osalenud ka sõprusklubi Mega 
(Minsk). Arvestust peeti üksikmängu kolmes vanuseklassis ja 
paarismängus, lisaks korraldati XO mehi saatnud naistele ja pere 
liikmetele mitteametlik paarismänguturniir.
Meeste nooremas klassis (U50) olid edukad valgevenelased, 
kui Igor Aleksandrovitš võitis finaalis Sergei Lupini 7:6, 3:6, 
11:9. 50+ klassi finaalis alistas XO liige Aleksandr Popkov 
valgevenelase Igor Kušnerski 6:4, 6:2 ja 55+ finaalis Kalle Muuli 
(pildil) Toivo Alti 6:4, 6:2. Paarismängu võitsid Sven Mansberg/
Tarmo Sumberg finaalieduga Enn Tulli ja Lupini üle 7:6, 3:6, 
10:7. Seega kaotas Lupin kaks finaali ülidramaatiliselt. Naiste 
turniiril sai Muulide pere teise esikoha, kui Kalle tütar Ann Maria 
oli kokkuvõttes (12 võistlejat pidasid erinevate paarilistega kuus 
mängu, mis koosnes üheksast geimist) parim 39 geimivõiduga 
54st võimalikust. Teiseks tuli Helen Kalle 36 geimiga.

Pärnu juhtimiskonverentsi turniiri 
esikoht Saku Õlletehase paarile
Kolmandat aastat mängiti Pärnu juhtimiskonverentsi raames 
tennist, tänavu osales 10 paari, kes püütakse nii kokku 

panna, et tekiks võimalikult 
võrdsed paarid. Kuid alati 
on keegi teistest tugevam 
ja nii läbisid tänavu alagrupi 
kaotuseta Saku Õlletehase 
paar Kadri Ärm ja Jaan Härms 
(pildil) ning Ivo Kasak (Estero 
Haldus) ja Indrek Randveer 
(EMT). Finaalis olid aga Ärm/
Härms koguni 8:1 üle Kasak/
Randveerist.
Kolmanda koha mängus võitsid 
Kairi Veere (LHV Pank) ja Valdur 
Laid (Elion) Tiina Wintersi (Elisa) 
ja Donatas Narmonti (Best 
Press) 5:3.

XO Juubeliturniir uuel väljakattel
XO tenniseklubi traditsiooniline paarismänguturniir U.S. 
Open nimetati 2012. aastast ümber Juubeliturniiriks, millega 
selguvad lõplikult klubi Mastersile pääsme lunastanud 
paarid.  2013. aasta turniir peeti XO „koduhallis“ Tere 
Tennisekeskuses,  vastvalminud vaipkattega väljakutel. 
Klubi liikmete üksmeelne arvamus on, et tennisekeskus 
tegi õige otsuse, kui vahetas senise liivakatte vaipkattega, 
sest vaip on jalgadele mugavam, riided ei määrdu ning ka 
hingamisele parem. Kahes vanusegrupis (kuni 50 ja 50+) 
peetud turniiril mängiti traditsiooniliselt profiseti formaadis. 
Alagrupimängudega selgitati välja poolfinalistid.
Nooremas vanusegrupis võidutses paar Toomas Kuum-Sulev 
Vare, kes alistasid finaalis Urmas Sõõrumaa (pildil)-Allar 
Levandi 8:1. Poolfinaalides olid nad vastavalt üle paaridest 
Marko Kalle-Märt Vooglaid 8:4 ja Tauri Sumberg-Karla Polli 8:5.
50+ vanusegrupis saavutasid esikoha Märt Luuk ja Mart Seer, 
finaalis võideti duetti  Mati Tänav-Veiko Tishler 8:4. Poolfinaalis 
võitsid nad vastavalt Sulev Saareväli-Toivo Alti 8:5 ja Üllar 
Vaserik-Aleksandr Popkovi 8:3.
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Sellise pealkirja pani veebikülje www.tennis.com kolumnist Peter Bodo vastavalt  
ülal nähtavale fotole, kus kauaaegne maailma esireket poseerib kolme  

tänavuse talle omistatud auhinnaga.

Tekst: ajakiri Tennis       Foto: AP/Scanpix

Miks Roger 
Federer naerab?

Need on sellised auhinnad: 2013. 
aasta fännide lemmik, Arthur 
Ashe’i auhind aasta humanitaar-

lasele ja Stefan Edbergi spordimehelik-
kuse auhind. Väike iroonia? Olgem au-
sad, taoline tunnustus antakse tihti 
mängijale, kes hakkab juba suurest 
spordist lahkuma. Seepärast toome sel-
les lühikeses loos välja 2014. aasta maa-
ilma tennisehooaja ühe küsimuse, mis 
paljusid huvitab (sest ka Eestis on hul-
galiselt Federeri fänne): kas kunagise 
valitseja ajad on läbi või jõuab 17-kord-
ne slämmivõitja veel uute tähisteni?

„Tunnen taas tennisest lõbu,“ ütles 
Federer aasta lõpul, kui ta naeratades 
neid auhindu vastu võttis. „Ei näe põh-
just, miks ma ei võiks 2014. aastal taas 
paremini mängida ja suuri võite saa-
vutada.“

Federer ise on seega optimist, kuid 
sportlane ei saagi teisiti mõelda. Aasta 
lõpus kaotas Federer kaks korda Novak 
Djokovicile, kuid mõlemal juhul kolmes 
setis ning seda tulemust peab ta posi-
tiivseks. „Võtame seda nii, et need kao-
tused julgustasid mind. Kaks setti No-
vakilt võita ja neli kaotada, see pole halb 
tulemus,“ arvas Federer.

„Mul on endiselt suured eesmärgid, 
sest ma pole unustanud, kuidas mängi-
da tennist ning alles 2012. aasta sügisel 
olin esireket. Nüüd, kui mu selg para-

Roger Federer:  
„Ma pole unustanud, 

kuidas mängida tennist!“

nes, on ka tulemused paremad,“ leidis 
tennise suurmeister.

Bodo arvates on tähenduslik osa Fe-
dereri lausest: „Ma pole unustanud, 
kuidas mängida tennist.“ Bodo leiab, et 
see on tüüpiline Federer, iseenesest pas-
siivne väide, kuid agressiivse alatooni-
ga, soovides justkui öelda: „Mind on 
veel vara maha kanda!“

„Aasta lõpus hakati minust rääkima 
jälle positiivsemalt,” ütles Federer. 
„Toon oli palju parem kui suvel. Selline 
lähenemine innustab ka mind ennast.“

Võib arvata, et vigastustest vaba 
Federer pole kaotanud veel võimsat 
ja täpset eeskäelööki, kiirust ja tera-
vust. Kuid kas tal piisab endistest 
omadustest, et varsti 33-aastasena 
uuesti päris tippu rünnata? Uus hoo-
aeg annab vastuse.

Roger Federer 2013. aasta 
lohutusauhindadega. 
Võidutrofeed ta oma kappi 
tänavu ei asetanud. Mida 
toob järgmine hooaeg?
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Väljakud ja keskused
Oleme kogunud siia Eesti tenniseväljakuid puudutava info.

! Andmetes võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal 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

Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9

Maardu, Harjumaa
telefon 623 2081

Saku tenniseklubi
Silla 2a

telefon 50 40 309
koduleht: sakutennis.ee

Saku, Saku vald, Harju maakond
2 liivaväljakut

Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa

Keila vald, Harjumaa
telefon 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline 

Tenniseklubi
Baeri 6

telefon 50 45874
E-P 8.00-22.00

4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)
arvopattak@gmail.com

Tähtvere Tennisekeskus
Laulupeo pst 19
telefon 50 90705

3 vaipkattega siseväljakut
3 liiva välisväljakut
info@tartutennis.ee
www.tartutennis.ee

Biomedicum
Ravila 19

telefon 50 380 55
E-P 8.00 – 21.00

2 kunstmuru välisväljakut

Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1

telefon 742 8194

Pirita TOP Tennisekeskus
Regati pst 1

telefon 639 8814, 
555 199 40

E-N 8.00-22.00, R 8.00-21.00, 
L-P 9.00-21.00

4 kõvakattega siseväljakut, 
4 liiva välisväljakut
www.toptennis.ee

RTeam tennisehall
Regati pst 1

telefon 555 383 08
E-R 8.00-22.00, L-P 9.00-20.00
3 kõvakattega väljakut kilehallis

roland@rteam.eu
www.rteam.eu

Merivälja tenniseväljak
Soovõha 6

kunstmuru väljakukate
telefon 53 365 344

E-P 8.00-22.00
eestisporditulevik@gmail.com

Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3

telefon 657 2488
3 muru ja 6 liiva välisväljakut

Tallinna Kalevi Tenniseklubi
Herne 28

telefon 645 9229
E-P 7.00-23.00

10 liiva välisväljakut

Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16

telefon 699 0220, 50 14 221
E-R 7.00-23.00 L-P 9.00-21.00

4 kõvakattega siseväljakut
sport.idakeskus.ee

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5

Haabneeme, Viimsi vald, 
Harju maakond

telefon 608 0272

Tallinn
Tere Tennisekeskus

Sõjakooli 10
telefon: 687 8292

E-R 7.00-23.00, L ja P 9.00-21.00
7 kõvakattega ja 4 vaipkattega 

siseväljakut
7 saviliivakattega väljakut

info@teretennis.ee
www.teretennis.ee

Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn 11

telefon 600 2915, 56 220 314
E-P 8.00-23.00

4 kõvakattega välisväljakut, 
6 vaipkattega siseväljakut

4 sulgpalliväljakut, 
lauatenniselaud

www.tennisekool.ee

Kadrioru Tennisekeskus
Koidula 38

telefon 601 3280
Tel 533 28000
E-P 7.00-23.00

info@kadriorutennis.ee
Koduleht: kadriorutennis.ee

Facebook.com/kadriorutennis
2 vaipkattega siseväljakut

14 liiva välisväljakut

Audentese Tennisehall
Tondi 84

telefon 655 3558
E-R 7.30-23.00 L ja P 10.00-19.00

5 kõvakattega väljakut kilehallis
tennis@audentes.ee

Rocca al Mare Tennisekeskus
Haabersti 5

telefon 660 0540
E-R 7.00-22.00, L-P 9.00-21.30

7 kõvakattega siseväljakut
4 kunstmuru väljakut kilehallis
broneerimine@ramtennis.ee

www.ramtennis.ee
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! Andmetes võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal 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

Pärnu

Pärnu Tennisekeskus
Tammsaare 18a, telefon 446 4648

3 saviliiva väljakut
1 kõvakattega väljak

Pärnu Tennisehall ja Merehall
Tammsaare pst 39, 

telefon 442 7246
E-R 8.00-22.00, L 9.00-21.00, 

P 10.00-21.00
6 siseväljakut, 6 välisväljakut

info@tennisehall.ee
www.tennisehall.ee

Pärnu Kesklinna TK
Ringi 14 a, telefon 52 15524

suvel: 4 liiva, 1 kõvakattega väljak
talvel: 1 vaipkattega väljak

Saviaugu Tenniseklubi
Jannseni 39, 

Pärnu, 
telefon 50 84498

Mujal 
Eestis

Sindi tenniseväljakud
Pärnu mnt 12c, Sindi
telefon 53 858 486

2 liivaväljakut
sinditennis@gmail.com

sinditennis.onepagefree.com

Põlva Tenniseklubi
Metsa 7, Põlva

telefon 56 357 310
2 liivaväljakut

Viljandi Spordikeskus
Ranna pst 3

telefon 50 11823
E-P 8.00-20.00

4 liivaväljakut, 1 asfaltväljak
www.viljandimaa.ee/spordikeskus

Rapla Tenniseklubi
Jõe 49, Rapla

telefon 504 5203
2 liivaväljakut

www.raplatennis.ee

Samblamäe hostel
Mõedaku, Rägavere vald

Lääne-Viru maakond
telefon 325 1777

www.hot.ee/sambla

Männimäe Külalistemaja
Riia mnt 52d, Viljandi

telefon 435 4845
www.mannimaja.ee

Kohila Spordikompleks
Kooli 1, Kohila vald, 

Rapla maakond
telefon 489 0971

www.kohilasport.ee

Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8

Kambja
Kambja vald, 

Tartu maakond
telefon 741 6232

Elva Tenniseklubi
Elvas, Tartu maanteel 
linnastaadioni kõrval
telefon 53 048 489

E-P 9.00-22.00
2 liiva välisväljakut

teele@elvatennis.eu
www.facebook.com/Elva-

Tenniseklubi

Hiiumaa Tenniseklubi
Turu 7, Kärdla

telefon 53 303 832 või 463 3010
4 liiva ja 1 kunstmuruväljak

(mai – oktoober)
E-P 10.00-22.00

Põltsamaa tenniseväljak
Kaare 19

Põltsamaa
telefon 776 0035

Jõgeva linna tenniseväljakud
Aia 34c, Jõgeva
telefon 772 1922

2 kunstmuruväljakut
jogevasport.ee/tennisev-ljakud

Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu, Kullametsa

Kullamaa vald, 
Lääne maakond
telefon 477 5515

Lainela Puhkeküla
Neeme tee 70

Käsmu, Vihula Vald
Lääne-Viru maakond

telefon 323 8133

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18-11, Otepää

telefon 50 97105

Urumarja Spordibaas
Urumarja

Tori vald, Pärnu maakond
telefon 447 4038

Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1, Kuressaare

telefon 58 66 6266
E-R 09.00-21.00,  
L ja P 10.00-19.00

5 liiva välisväljakut, 3 siseväljakut

Kuressaare Spordikeskus
Vallimaa 16a, Kuressaare

telefon 45 20375
2 siseväljakut

E-R 8.00-22.00;  
L-P 12.00-19.00

Türi Tenniseklubi
Pikk 9, Türi

telefon 50 89187
3 liivaväljakut

Promenaad Tenniseklubi
Vee 10, Haapsalu
telefon 50 23047

4 liivaväljakut
www.promenaad.ee

Rakvere Spordikeskus
Näituse 2a, Rakvere

telefon 325 5805, 53 028 600
3 liivaväljakut

info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee

Valtu Spordimaja
Saare 11, Kaerepere, Kehtna vald

telefon 514 8261
1 kunstmuru välisväljak

www.valtuspordimaja.kehtna.ee

Võru tenniseväljak
Vee tn 4a, Võru

telefon 782 8770
www.voruspordikeskus.ee

Võsu tenniseväljak
Lääne 13, Võsu

Lääne-Viru maakond
telefon 323 8320, 50 35354

www.mannisalu.ee
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Lahenda ristsõna ja võida auhind

Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral mummudesse)

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 31. jaanuar 2014. a.

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja raamatud “Eesti tennis 100” ja “Roger Federer kõigi aegade suurim”. 
Eelmise ristsõna võitja on TIIU KAGOVER. Võtame võitjaga ühendust! 

Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Monica Seles ja John McEnroe.

Ees- ja perekonnanimi Kontakttelefon 
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