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K O M M E N T A A R

Olen seitsme aasta jooksul oma tütrele kaasa 
elanud enam kui sajal tenniseturniiril. Selle 
aja jooksul olen ühe korra näinud treenerit, 
kes oma 12-aastast õpilast pärast kaotatud 
mängu platsi kõrval kõva häälega sõimas.

Tekst:  
Kalle Muuli,  
Tenniseklubi XO

Lastetennise 
ALGUS JA OTS

P aar korda olen sattunud turniirile, kust peakohtunik 
on terveks päevaks lihtsalt minema jalutanud, sest tal 
on kuskil mujal parajasti muid asjatoimetusi olnud. Ja 

päris palju olen pidanud kahjuks nägema, kuidas lasteturniiri 
korraldaja mingil arusaamatul põhjusel GP-sarja võistlusju-
hendit eirab.
Aga ma ei tõttaks neid üksikjuhtumeid üldistama ja kedagi 
umbmääraselt süüdistama. Tõrvatilk võib küll rikkuda mee-
püti, kuid isegi tervest hulgast ebameeldivatest üksikjuh-
tumitest, mis aastatepikkusest lasteturniiride jälgimisest 
mälusoppi talletunud, ei saa ma kuidagi teha järeldust, et 
meie tennisetreenerid ja kohtunikud ei kõlba kuhugi. See 
oleks ilmselge ülekohus. Meil on väga häid treenereid ja koh-
tunikke ning enamasti pole GP-sarja lasteturniiridel häda 
midagi.

R Ä Ä K I G E M  A I A S T ,  M I T T E  A I A  A U G U S T
Samuti olen kindel, et kui mõni üksik erand välja arvata, jäl-
givad neil võistlustel oma maimukeste heitlusi Eesti parimad 
lapsevanemad. Olen selles osas pisut teist meelt kui treener 
Silver Karjus, kes eelmises ajakirjanumbris üheainsa turniiri 
muljete põhjal lapsevanematele liigse sekkumise ja laste sur-
vestamise pärast etteheiteid tegi.
Liiga hoogne üldistamine ja kohatine halvustamine võib 
võtta lapsevanemailt tahtmise kaasa mõelda. Sellest oleks 
kahju, sest Karjuse artiklis „Lapsevanemad, noorte sport on 
mõeldud eelkõige lastele!“ kirjeldatud probleem on tegelikult 
väga oluline. Võimalik, et see on üks olulisemaid probleeme 
meie lastetennises üldse. Seepärast on väga hea, et keegi selle 
kõva häälega välja ütles. Kui me tahame, et miski paremaks 
muutuks, siis on nurga taga sosistamisest vähe abi. Suud tuleb 
puhtaks rääkida, see on õige. Aga seda tuleb teha viisakalt, 
heas usus tegutsevaid lapsevanemaid solvamata.
Seepärast tundub mulle ka kohatu, kui treener hakkab lap-
sevanemate käitumisest rääkides osatama nende välimust 
(emad, kes on pealt kullakarvalised, seest siiruviirulised) või 
sportlikku vormi (isad, kes jooksevad kilomeetri 11 minutiga). 
Olen vanuseklassis 50+ jooksnud maratoni ajaga 3 tundi ja 
17 minutit, aga see ei tee mind kahjuks paremaks ega õnneks 
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Jalad on meie põhiline alustala igapäevases 
liikumises. Hoides oma jalalabad terved, ennetad 
kaasnevaid põlve-, selja- ja liigesevalusid.
Jooksmine ühendab paljusid spordialasi. 
Kokkupuude maaga on intensiivne ning 
vigastused on kerged tulema. Alates kanna 
mahapanekust kuni äratõukeni, annab 
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.

o r t o p e e d i a

®
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Jürgen Zopp: 
TÄITSIN HOOAJA EESMÄRGI  

PÜSIDA TERVENA

Oma karjääri parimal, 2012. aastal, võitis Zopp aeg- ajalt maailma 
esisaja mehi, teise saja mängijad olid talle peaaegu kui „klien-
did“ - neid tagus ta järjekindlalt. Selge, et niisugusest tasemest 
jääb praegusel Zoppil veidi puudu. Tänavu sai ta enne Helsingi 
turniiri maailma teise saja meestele harva vastu. Samas on ju 
mängijaid, kes väga kiiresti pärast vigastust vormi taastavad?
„Jah, aga minu puhul pole nii juhtunud,“ muigas Zopp pisut 
vabandava ilmega. „Olen ka vigastuse  taandumise järel kohe 
mängima läinud, sest tänu niinimetatud protected ranking’ule 
sain osaleda slämmiturniiridel ja tuli seda võimalust kasu-
tada. Ei saanud lubada endale korralikku ettevalmistust. Lisaks 
on rolli mänginud ka see, et kuna vorm polnud kohe nii hea, 
otsustasin rohkem madalama kategooria turniiridel kaasa 
lüüa. Kuna seal ei ole neid teise saja mängijaid, siis Challen-
ger-turniiridele siirdudes lähebki kohe raskeks. Aga eesmärk 
oligi saada rohkem võistlusmänge ja püsida tervena ning nüüd 
hakata tõsisemalt järgmiseks hooajaks valmistuma.“
Suvehooaja parima turniiri pidas Zopp augustikuus Como Chal-
lengeril, kus ta võitudega itaallaste Filippo Volandri (tol hetkel 

148.) ja Potito Starace (156.) üle jõudis poolfi-
naali. Enim punkte (45) teenis Zopp küll Roland 

Garrosi teise ringi jõudmise eest, kuid seal aitas 
kaasa Tommy Haasi vigastus. Kuid rekord tuli siiski 

novembrs, kui Zopp sai Helsingist 80 punkti.

I K K A  V E E L  T R E E N E R I T A
Pärast novembrikuu turniire kerkis Zopp maailma edetabelis 
187. kohale, aastat oli ta alustanud edetabeli 335. mehena. Kui 
nüüd võrrelda vigastuseelse ajaga, siis enam-vähem samal 
pulgal asus Zopp 2011. aasta juulis ning sealt võttis tõus maa-
ilma esisajasse aega 11 kuud. Seega: kui Zoppil õnnestuks 
endine vorm taastada, võiks ta järgmise aasta sügisel jõuda 
uuesti eliitseltskonda, ent see on muidugi spekulatsioon. 
Võib minna paremini, aga ka halvemini.
Septembris mängis Zopp kolm turniiri Rootsis, millel oli ka 
teine eesmärk – saada läänenaabrite juures kokkuleppele 
mõne treeneriga. Pasi Virtaneniga lõppes Zoppi sõnul koos-
töö tema pikkade mängupauside tõttu, seetõttu mindi lahku 
rahulikult, konflikti ei tasu otsida.
Rootsis aitas Eesti esireketit Peter Carlsson, ent 2014. aasta 
detsembri seisuga ta pole Zoppi ametlik juhendaja. „Mind 
on mitu korda kutsutud Stockholmi trenni ja tema aitas seal 
mind. Võimalik, et lähen detsembris uuesti. Kuid hetkel olen 
ilma treenerita,“ nentis Zopp.

T egime Zoppiga hooaja kokkuvõtte lühiusutluse päeval, 
mil ta Tallinnas Paf Openi veerandfinaalis alistas sakslase 
Matthias Wunneri 6:2, 6:3. Selles matšis oli kohati märgata 

vigastuseelse ehk 2012. aasta Zoppi mängutaset.
„Eelmistega võrreldes oli see parem mäng,“ tunnistas Zopp. 
„Eks ma proovin. Hea, et suurelt võitsin, kuid peamiselt 
õnnestunud servi arvel. Tagajoonel olime peaaegu võrdsed 
ning tegelikult ma veel väljakul end kindlalt ei tunne.“
Seda rääkides Zopp veel ei teadnud, et võidab nii Paf Openi 
kui ka seejärel Helsingi Challengeri.

S E L J A V A L U  T A A N D U N U D
Seda tunnistas Zopp küll, et eelmise aas-
taga võrreldes läks tänavu paremini. 
„Ühtmoodi rasked on olnud kaks vii-
mast hooaega, seda just vigastuse poole 
pealt,“ ütles Zopp. „Maikuust ala-
tes on selg siiski palju parem 
olnud. Viimasel kol-
mel-neljal kuul pole 
selle taha midagi 
jäänud. See on iga-
tahes positiivne.“

Tekst: Ants Põldoja 
Foto: Scanpix

Jürgen Zoppi tänavust hooaega võib hinnata vastuoluliselt. Võrreldes mullusega läks 
paremini, sest Eesti esireket sai alates maikuust vigastuspausita mängida. Paraku ei 
võimaldanud tulemused täit rahulolu hooajast tunda.
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Jürgen Zopp: 
TÄITSIN HOOAJA EESMÄRGI  

PÜSIDA TERVENA

S eda näitab ka edetabelikoha võrdlus: kui mullu lõpetas 
Eesti esireket maailma rankingus 30. kohal, siis nüüd 
on langenud 51ks. Pärast Australian Openit ta seetõttu 

slämmiturniiridel enam asetust ei saanud, kuid õnneks ei 
takistanud see tõsiasi vähemalt ühel suurvõistlusel, US Ope-
nil, hästi mängimast. See oligi Kanepi hooaja tipphetk.

Ü K S  E S I K O H T  I T F - I  T U R N I I R I L T
Kanepi alustas aastat Brisbane’is veerandfinaali jõudmisega, 
kuid jäi seal 6:4, 3:6, 2:6 alla Maria Šarapovale. Aasta esimesel 
kolmel suure slämmi turniiril Eesti esireketit edu ei saatnud 
– Austraalia lahtistel langes ta konkurentsist juba avaringis, 
jäädes kolmes setis alla hispaanlanna Garbine Muguruzale, 
Prantsusmaa lahtistel kaotas ta esimeses ringis samuti kol-
mes setis Monica Niculescule ning Wimbledonis pidi teises 
ringis tunnistama Jaroslava Švedova paremust, kuigi oli tur-
niiri alustanud tubli võiduga seitsmendana asetatud Jelena 
Jankovici üle 6:3, 6:2.
Pärast Wimbledoni mängis Kanepi Prantsusmaal kahel järjes-
tikusel 100 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril 
ning kui Contrexeville’is kaotas ta finaalis 3:6, 4:6 Irina-Came-
lia Begule, siis Biarritzis teenis Kanepi turniirivõidu, alistades 
6:2, 6:4 brasiillanna Teliana Pereira. Nii sai Kanepi vähemalt 
ühe turniirivõidu kirja, kuid tegemist polnud WTA turniiriga, 
mille esikohti on Kanepil endiselt neli.
Kanepi sõnul oli tal tänavuse aasta kõige raskem moment 
pärast Miami turniiri, kui kannad taas väga valusad olid ning 

trenni teha ja mängida ei saanud.
„Raske aasta oli. Alguses ei saanud kuidagi käima, siis aasta 
keskel mängisin hästi ja aasta lõpus vigastuse pärast ei män-
ginud jälle nii hästi,” sõnas Kanepi ERR-ile antud intervjuus.
Aasta viimasel suure slämmi turniiril, US Openil oli Kanepi 
taas heas hoos, teises ringis sai ta jagu 2011. aasta US Openi 
võitjast Samantha Stosurist ning kaheksandikfinaalis osutas 
südi vastupanu maailma esireketile Serena Williamsile, kuid 
jäi hilisemale võitjale siiski 3:6, 3:6 alla.

L O O D A B  M Ä N G I D A  R I O  O L Ü M P I A N I
Kanepi lõpetas hooaja oktoobri alguses Linzis, kus langes 
välja avaringis, kuna teda segas seljavalu. „Isegi kui ma enam 
ei mänginud, oli selg veel paar nädalat hell ja tundlik, aga 
nüüd on taastunud, teen seljaharjutusi ja loodan, et see ei 
jää häirima,” rääkis Kanepi.
Mais lõpetas Kanepi aastase koostöö noore tennisetreeneri 
Märten Tamlaga ja leidis siis kontakti kogenud USA treeneri 
Dave Rinebergiga, kes talle ookeani tagant mängunõu jagab. 
„Ameeriklane tundus mulle hästi tark, ta jagab tennist ja on 
tennise juures palju olnud ja mul oli abi temast,” lausus Kanepi.
Uut hooaega alustab Kanepi Brisbane’is, enne Austraalia lahtisi 
mängib ta veel ka Hobartis. „Kõige tähtsam on muidugi terve olla 
ja võtta viimast sellelt aastalt,” vihjas ta, et järgmine hooaeg võib 
talle kahe aasta eest opereeritud kandade tõttu profitennises jääda 
viimaseks aastaks. „Loodan muidugi Rio olümpiani mängida ja 
mitte väga lõhkuda ennast ning targemalt turniire valida.”

Tekst: Maarja Vär v, ERR-i 
spordiportaal 
Foto: Scanpix

Kaia Kanepi
      VASTUOLULINE
       AASTA

Kuigi Kaia Kanepit vaevasid 
terviseprobleemid ka tänavusel hooajal, 

osales ta siiski aasta jooksul 23 WTA turniiril, 
mis on sama suur arv kui kahel eelmisel 

aastal kokku. Paraku ei olnud õnnestumisi 
kaugeltki nii palju kui  

aastatel  
2012 või 2013.
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keskel mängisin hästi ja aasta lõpus vigastuse pärast ei män-
ginud jälle nii hästi,” sõnas Kanepi ERR-ile antud intervjuus.
Aasta viimasel suure slämmi turniiril, US Openil oli Kanepi 
taas heas hoos, teises ringis sai ta jagu 2011. aasta US Openi 
võitjast Samantha Stosurist ning kaheksandikfinaalis osutas 
südi vastupanu maailma esireketile Serena Williamsile, kuid 
jäi hilisemale võitjale siiski 3:6, 3:6 alla.

L O O D A B  M Ä N G I D A  R I O  O L Ü M P I A N I
Kanepi lõpetas hooaja oktoobri alguses Linzis, kus langes 
välja avaringis, kuna teda segas seljavalu. „Isegi kui ma enam 
ei mänginud, oli selg veel paar nädalat hell ja tundlik, aga 
nüüd on taastunud, teen seljaharjutusi ja loodan, et see ei 
jää häirima,” rääkis Kanepi.
Mais lõpetas Kanepi aastase koostöö noore tennisetreeneri 
Märten Tamlaga ja leidis siis kontakti kogenud USA treeneri 
Dave Rinebergiga, kes talle ookeani tagant mängunõu jagab. 
„Ameeriklane tundus mulle hästi tark, ta jagab tennist ja on 
tennise juures palju olnud ja mul oli abi temast,” lausus Kanepi.
Uut hooaega alustab Kanepi Brisbane’is, enne Austraalia lahtisi 
mängib ta veel ka Hobartis. „Kõige tähtsam on muidugi terve olla 
ja võtta viimast sellelt aastalt,” vihjas ta, et järgmine hooaeg võib 
talle kahe aasta eest opereeritud kandade tõttu profitennises jääda 
viimaseks aastaks. „Loodan muidugi Rio olümpiani mängida ja 
mitte väga lõhkuda ennast ning targemalt turniire valida.”

Tekst: Maarja Vär v, ERR-i 
spordiportaal 
Foto: Scanpix

Kaia Kanepi
      VASTUOLULINE
       AASTA

Kuigi Kaia Kanepit vaevasid 
terviseprobleemid ka tänavusel hooajal, 

osales ta siiski aasta jooksul 23 WTA turniiril, 
mis on sama suur arv kui kahel eelmisel 

aastal kokku. Paraku ei olnud õnnestumisi 
kaugeltki nii palju kui  

aastatel  
2012 või 2013.
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Anett Kontaveit 
LÕPETAS VIIRUSHAIGUSE TÕTTU
HOOAJA AUGUSTIS

Anett Kontaveit saavutas tänavu palju 
toredaid võite, kuid samas ei õnnestunud 
tal ühtki turniiri lõpuni hästi läbida. Noppis 
punkte, aga korraga mitte palju. Ning kuna 
augustis tuli hooaeg viirushaiguse tõttu 
lõpetada, leiab Kontaveit end  
novembri lõpus edetabeli  
163. realt.

M ida näitavad numbrid? 
Kontaveit kohtus tänavu 
24 korda maailma teise 

saja (tolle hetke edetabeli põh-
jal) mängijatega ja saavutas tule-
muse 17:7! Praegu seisavad WTA 
edetabelis kõrvuti 93. ja 94. real 
ameeriklannad Madison Brengle 
ja Nicole Gibbs. Neist esimese alis-
tas Kontaveit suvel 6:1, 6:2, teise 
aprillikuus 6:4, 6:1.

P A L J U  H Ä I D  V Õ I T E
Kontaveit võitis ka kaht 
maailma esisaja män-
gijat, Alize Cornet’d ja 
Martina Erakovici, 
kuid kahel turniiril, 

kus oli võimalik suuri punkte teenida, kaotas ta matšpallidelt. 
Kindlasti pole meelevaldne järeldus, et parema õnne ning vii-
rushaiguse vältimise korral pidanuks Kontaveit täitma hooaja 
eesmärgi pääseda 120 parema sekka. Eriti, kui vaadata, kus 
seisavad tabelis Brengle ja Gibbs.
Mullu neli ITF-i turniiri võitnud Kontaveit jõudis tänavu 
veebruaris kahel korral finaali, kuid Tallinnas jäi alla Timea 
Bacsinszkyle ja seejärel kaotas Moskva finaalis Aliaksandra 
Sasnovitšile.
Prantsusmaa lahtistel jõudis Kontaveit kvalifikatsiooni otsus-
tavasse ringi, kuid pidi tunnistama Heather Watsoni kindlat 
6:1, 6:1 paremust. Wimbledonis jõudis ta aga karjääri jooksul 
esimest korda põhiturniirile, alistades valikvõistluste viimases 
ringis 6:7 (5), 6:3, 6:4 austraallanna Ashleigh Barty, kes 2011. 
aastal võitis Wimbledoni noorteturniiri.
Avaringis läks Kontaveit loosi tahtel vastamisi teise austraallan-
naga, koos Bartyga kolmel korral suurel slämmil paarismängus 
finaali jõudnud Casey Dellacquaga, kes paiknes siis maailma 
edetabelis 36. kohal, Kontaveit aga 176. real. Eestlanna võitles 
kõvasti, omas matšpalle, kuid kaotas lõpuks 6:3, 6:7 (4), 3:6.
Pärast Wimbledoni saabus Kontaveit mõneti ootamatult Eesti 
meistrivõistlustele, kus ta planeeritud kulla ka võttis. Tollal 
rääkis ta Wimbledonist rõõmsameelselt ja põhjust oli: mäng 
klappis hästi. Paraku tähendas valus kaotus Dellacquale, et 
kaduma läks 60 punkti, mille abil oleks Kontaveit praegu 
edetabelis paarkümmend kohta kõrgemal. Juulis läbis Kon-
taveit nii Bukaresti kui Båstadi WTA turniiril kvalifikatsiooni, 
Rootsis jõudis ta lõpuks pärast Cornet’ alistamist teise ringi.

„Hooaeg oli küllaltki positiivne, sain häid võite ja mängisin 
palju edukaid turniire,” lausus Kontaveit. „Suurim õnnestu-
mine oli kindlasti Wimbledoni põhiturniirile jõudmine. Eks 
midagi jääb ikka alati kripeldama, eriti just aasta lõpp. Mul 
polnud võimalik mängida kõiki soovitud turniire ning ka aastat 
ei suutnud lõpetada eesmärgiks seatud positsioonil.”

P A R A N E M I N E  K E S T A B  O O T A M A T U L T  K A U A
Kontaveiti hooaeg lõppes juba augusti alguses, kui ta andis 
Montreali turniiri avaringis Kimiko Date-Krummile viirus-
haiguse tõttu loobumisvõidu. 
Sügisest nimeka austraallase Paul McNamee juhendamisel 
treeniv Kontaveit tervise tõttu võistluskarussellile naasta ei 
saanud, mis mõistagi tekitas tenniseringkondades erinevaid 
spekulatsioone. Seda enam, et mängija ise saladuskatet näi-
teks oma koduleheküljel ei kergitanud.
„Minu viirusest paranemine võtab ootamatult kaua aega. Kur-
nasin organismi liigselt suvel ja nüüd peab lihtsalt ootama,” 
selgitas Kontaveit nüüd. „Kindlat kuupäeva ei oska öelda, aga 
loodan juba Austraalias uuel aastal turniiridest osa võtta. Kind-
lasti on praegu kõige tähtsam, et uuesti mängima saaks hakata. 
Ootan uuelt aastalt, et tüüriksin sama stabiilselt edetabelis 
ülespoole, lisaks on minu jaoks kõige tähtsam pidev areng.”

Tekst: Maarja Värv/ ERR-i spordiportaal Foto: Postimees/Scanpix
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 Eesti tennisenaiskond koosseisus vasakult kapten 
Maret Ani, Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, Eva Paalma 
ja Tatjana Vorobjova kodusel Fed Cupi Euro-Aafrika 
III tsooni turniiril, kus nad pääsesid teise liigasse.

 Naiste ITF-i turniir Tallink Open pakkus kõrget 
taset, kui võistluse võitis praegu maailma edetabelis 
48. kohal asuv šveitslanna Timea Bacsinszky 
(paremal). Meie Anett Kontaveit jõudis finaali.

 Veebruari lõpus esitleti 
filmi “Eesti tennis 100”. 

Pildil keskel režissöör 
Peeter Simm koos filmis 

osalenud näitlejatega.

 Nelja-aastase vaheaja 
järel mängis Eesti 
meistrivõistlustel kaasa 
Anett Kontaveit ja teenis 
oodatud kulla.

 Poiste U12 vanuseklassi Winter Cupi alagrupi 
turniir peeti teist aastat Tallinnas. Eesti (vasakult 
Alexander Georg Mändma, Oskar Erik Hakonen, Rain 
Uustalo ja treener Bruno Loit) tuli kolmandaks.

Tekst: a jakiri Tennis
Fotod: Andres Kuhi, Andres Sepp, Igor Pissarev, 
Marko Toomast, Vik tor Burkivski, Scanpix

Üks foto räägib rohkem kui tuhat sõna – nii võiks ju öelda ka möödunud tenniseaasta 
kohta. Sündmusi pildis näete kahel järgneval leheküljel.

AASTA PILDIS

 Kevadel 
USA-s peetud 
MM-võistlustel 
mängisid taas hästi 
Eesti seeniorid. 
Segapaarismängu 
hõbemedaliga 
naasis Piret Ilves.



   

w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e 15

2 0 1 4  H O O A J A  K O K K U V Õ T E  

Eesti MV meeste üksikmängu 
medaliomanikud, keskel karikaga 
võitja Vladimir Ivanov.

 Kalevi tenniseklubi väljakutel 
peetud Estonian Openil jättis 
Eesti kaks esikohta koju. Ühe 
neist saavutas Markus Kerner 
(esiplaanil) paarismängus koos 
Andrew Whittingtoniga.

 Hetk juba 11. korda peetud  
Euronics Est-Trans võistluselt, mille  

Eesti Tennise Liit valis aasta  
parimaks turniiriks.

 Hooaja lõpus pakkus enim rõõmuhetki Jürgen 
Zopp. Siin elavad Eesti fännid kaasa Jürgeni eriti 
kaalukale võidule Helsingi Challengeril.

 Kaia Kanepi mängis hooaja 
edukaima turniiri US Openil, 
kus jõudis kaheksandikfinaali. 
Paraku kohtus ta seal hilisema 
võitja Serena Williamsiga, 
kellele pidi alla vanduma.

 Pärnus 
toimunud 
Eesti noorte 
meistrivõistluste 
kullavõitjate 
ühispilt.

 Rannatennise MM-võistlustel Moskvas saavutas 
Eesti võistkond hinnatava 11. koha.

 Meeldiva üllatuse pakkusid Mattias Siimar ja 
Kenneth Raisma U16 Euroopa meistrivõistluste 
paarismängu kullaga.
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S port ja eesmärgid käivad käsikäes. Noorsportlased rää-
givad karjääri alguses, et nende eesmärk on tulla maa-
ilmameistriks, olümpiavõitjaks või maailma esireketiks. 

Ka kogenumad sportlased on avalikult öelnud välja suuri 
eesmärke. Aga kuidas püstitada ja sõnastada neid niimoodi, 
et neist oleks maksimaalselt kasu? 
„Aastakümneid on uuritud, mismoodi peaks eesmärkidest mõt-
lema või kuidas peaks neid sõnastama, et nad oleksid head ja 
tõhusad käitumise regulaatorid,” selgitas Aave Hannus. „Tihti, 
kui eesmärkidest spordis räägitakse, mõeldakse, et neid püsti-
tatakse selleks, et neid saavutada. Aga tegelikult on eesmärgid 
käitumise reguleerijad. Kui mõtleme, et tahan täna poolteist 
tundi tennist mängida või tahan Eesti meistriks tulla, maailmas 
TOP 10 hulka jõuda, siis need on kõik ettekujutused sellest, mida 
tahan saada. Eesmärgid juhivad meie tegevust ja seda, millele 
tähelepanu pöörame. Niimoodi aitavad eesmärgid soovitud 
tulemusteni jõuda.”

K O L M  T Ü Ü P I  E E S M Ä R K E
Eesmärke on kolme tüüpi. Esiteks tulemuseesmärgid, mida ei saa 
kontrollida. „Konks on selles, et kas võidan või ei võida, sõltub 
ka vastase mängust,” rääkis Hannus. „Näiteks Gerd Kanter sai 
Pekingi olümpial kulla mitte ainult sellepärast, et tema kaugele 
heitis, vaid sellepärast, et teised vähem heitsid. Neli aastat hiljem 
heitsid kaks meest kaugemale ja enam Kanter ei saanud kulda.”

Kuidas seada
 eesmärke?

Tartu Ülikooli spordipsühholoogia õppejõud ja PeaTreener OÜ psüühikatreener Aave 
Hannus räägib ajakirja Tennis psühholoogi rubriigi neljandas osas sellest, kuidas seada ja 
sõnastada erineva tasemega eesmärke  
ning kuidas eesmärkide püstitamine  
aitab parandada keskendumist. 

Tekst: Maarja Vär v/ ERR-i 
spordiportaal 
Fotod: Scanpix, Postimees/Scanpix

Teine tüüp on soorituseesmärgid, mida 
saab kontrollida, aga mille kohta võistluse 
lõpuni püsib teadmatus, kui hästi need 
välja tulevad. „Näiteks ujumises on soori-
tust lihtsam mõõta, sel alal võetakse aeg. 
Tennises on natuke raskem. Võiks mõelda 
asjadele, mis on enda kontrolli all. Näi-
teks, et teen mitte rohkem kui viis topelt-
viga mängus,” õpetas Hannus. „Sooritu-
seesmärgid on enda soorituse kvaliteet, 
kui hästi mina mängin.”
Kolmas tüüp on tegevuseesmärgid ja neid 
saab sportlane kontrollida. „Tegevusees-
märgid on tehnika, taktika, pingutus ja 
keskendumine – mida teen igal ajahetkel. 
Ehk need on asjad, mida trennis harju-
tatakse,” lausus Hannus. „Nende puhul 
on kindlus, et saan seda teha. Näiteks kui 
servides on mu tegevuseesmärk, et viskan 
kõrgele ja hüppan kõrgele, siis see kirjel-
dab kindlat tegevust. Ma ei tea, kuidas 
palling välja tuleb, aga saan teha seda, 
et keskendun palli viskamisele ja kõrge 
hüppe tegemisele.” 
Millistele eesmärkidele tuleks eelkõige 
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tähelepanu pöörata? „Põhjus, miks sport-
lastel ei tule võistlustel tihti sooritus nii 
hästi välja kui trennis, on see, et trennis 
keskendume tegevuseesmärkidele, aga 
võistlustel mõtleme rohkem tulemusele,” 
tõdes Hannus. „Inimese tähelepanumaht 
on piiratud, suudame mõelda ühe mõtte 
korraga. Ja kui nüüd keskendume tulemu-
seesmärgile, siis jääb vähem tähelepanu 
tehnikale või taktikalistele otsustele.”
„Häda on veel selles, et kuna tulemusees-
märk ei ole enda kontrolli all, siis sellele 
tähelepanu viimine suurendab ärevust ja 
omakorda halvendab sooritust, sest tekib 
pinge,” jätkas Hannus. „Tegelikult peaks 
ka võistlustel keskenduma tegevusees-
märkidele.”
Ehk lühidalt öeldes – mängu/võistluse 
ajal tuleb olla hetkes. „Niimoodi on või-
malik vältida muretsemist ja süüdista-
mist või tehtud vigade pärast vihasta-
mist, mis trennis on tavaline,” sõnas 
Hannus.

E E S M Ä R K I D E  S Õ N A S T A M I N E
Eesmärkide juures on äärmiselt oluline 
nende sõnastamine. „Tüüpiline viga, 
mida sportlased teevad – nad on seda 
treeneritelt õppinud –,et kirjeldavad 
eesmärke sõnadega „ma pean” või „ma 
ei tohi”. Aga eesmärgid nagu „ma pean 
terve mängu pingutama”, ei kirjelda tege-

likult seda, mida mängus teen. Tuleb ära 
unustada „pean, tohin, tahan, üritan, 
püüan”, vaid jääb tegevus – mida teen? 
Pingutan,” selgitas Hannus. „Eesmärgid 
tuleb sõnastada läbi tegevuse.”
Mõistlikum on seada positiivseid ees-
märke. Eesmärkide sõnastamisel on 
ka mõned olulised võtmesõnad – need 
peavad olema spetsiifilised, mõõdeta-
vad, saavutatavad, realistlikud ja ajaliselt 
piiratud.
„Uuringud näitavad ja kogemused vii-
tavad sellele, et pikaajalised eesmärgid 
peaksid olema kõrged, aga vahe-eesmär-
gid, mida võiks nimetada arengueesmär-
kideks – mida tahan saavutada kas aasta, 
ühe kuu, ühe trenni jooksul –, peaksid 
olema realistlikud ja väljakutsuvad,” 

sõnas Hannus. „Mitte liiga lihtsad, aga ka mitte liiga keeruli-
sed, sest need ei motiveeri. Motiveerib see, mille puhul näed, 
et pingutades on võimalik seda saavutada.”
„Tegelikult on eesmärgi seadmise kui keskendumise tehnika 
harjutamise mõttes oluline, et sportlane seaks eesmärke ka 
igaks treeninguks,” lisas ta. 
Eesmärke püstitades peaks esmalt seadma tulemuseesmärgi, 
aga andma endale aru, et see võib jääda täitmata. „Kuid tule-
museesmärk aitab välja mõelda, milline peaks olema soori-
tus, mis omakorda aitab mõelda sellele, milline peaks olema 
minu tegevus,” rääkis Hannus. „Keskendumise käik võistlustel 
peaks olema jälle vastupidine – keskendun tegevusele, mis 
aitavad mul teha võimetekohast sooritust ja keskenduda sel-

lele, mis praegu toimub ja tulemus siis lõpuks nagunii see, 
mis võistlustel ainult endast ei sõltu, mistõttu pole mõtet 
tulemusele mõelda.”

A J A K I R J A N I K E  R O L L
Tihti uurib ajakirjandus hooaja või võistluste eel, millised on 
sportlaste eesmärgid ning kui välja öeldud sihte ei õnnestu täita, 
süüdistatakse mõnikord ajakirjanikke liigsete pingete tekitamises. 
Kas sel on ka tõepõhi all?  „Siin on mitu probleemi. Üks häda on 
see, et kui sportlased eesmärke ei saavuta, on see justkui avalik läbi-
kukkumine ja nad mõtlevad, et parem ei sõnasta neid üldse,” tõdes 
Hannus. „See pole mõistlik, sest kui sportlane tulemuseesmärgi 
sõnastab, saab ta välja mõelda, millised peaksid olema sooritus- ja 
tegevuseesmärgid. Muidu on sooritus- ja tegevuseesmärkide sead-
mine sogases vees kala püüdmine. Lahendus võib olla, et tulemu-
seesmärgid jäetakse enda teada. Mõned sportlased lähevad nende 
väljaütlemise peale väga ärevaks, tundub, et siis on see neile kui 
kohustus. Samas sponsorid ja avalikkus tahaks kuulda. Sportlase 
jaoks on rahulik ja kasulik, kui ta annab endale aru, et eesmärkide 
püstitamise protsess ongi keskendumise parandamise protsess.“
„Need sportlased, kes hoiduvad eesmärkide püstitamisest ja seavad 
üldsõnalisi sihte, näiteks „tahan anda endast parima, tahan hästi 
mängida”, lepivad tagantjärele kehvema tulemusega ja ütlevad, et 
see oligi parim, mida võimalik saavutada,” jätkas Hannus. „Uurin-
gud näitavad selgelt, et kõrgete, väljakutsuvate ja täpselt sõnastatud 
eesmärkide püstitamisest on kasu. Pean lihtsalt iseendaga leppima 
kokku, et kui ma tulemust ei saavuta, pole see katastroof. See on 
majakas, mis annab infot, milliseid samme peaks tegema.”

Näiteks Gerd Kanter sai Pekingi 
olümpial kulla mitte ainult 

sellepärast, et tema kaugele heitis, vaid 
sellepärast, et teised vähem heitsid.

T E R V E D  M Õ T T E D


