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T ennis jätkab oma kaheksandal ilmumisaastal traditsioonilises rüt-
mis – igal aastajal üks number ehk neli ajakirja aastas. Aeg läheb 
tõesti kiiresti ja 2007. aasta kevadest, mil Tennis avanumbriga 

alustas, on üksjagu vett merre voolanud ning nii maailma kui Eesti 
tenniseväljakutel hulgaliselt põnevaid vastasseise selja taha jäetud. 
Käesoleva aasta alguses muutsime ajakirja kujundust ja välist disaini 
alates esikaanest ning praegune number on juba kolmas uue välja-
nägemisega. Tennise uus kujundus on hästi vastu võetud ja oleme 
saanud sellele igati positiivset tagasisidet. Samas püüame ajaga kaasas 
käia ka sisuliste muudatuste osas, tuua sisse uusi rubriike ( teinekord 
on uus hästi unustatud vana, nagu öeldakse, kehtib meie tehnikasee-
riate kohta, kes veel neid mäletab), samuti tuua ajakirja ka rohkem 
arutelu ja probleemlugusid Eesti tennisest. Jätkub hea tihe koostöö 
Eesti Tennise Liiduga mitmete oluliste teemade kajastamisel. 
Tennise uus sügisnumber toob Teieni mitmeid põnevaid teemasid ja 
kokkuvõtteid olulistelt võistlustelt – kajastatud on nii Eesti täiskas-
vanute kui noorte meistrivõistlused, viimane Suure Slämmi turniir 
US Open, kus ka Kaia Kanepi häid esitusi näitas, ning sellest on ka 
eraldi juttu. Nagu ikka, persoonidest nii noorte kui täiskasvanute 
hulgas, turniiridest tipptasemel ja harrastustasemel, regionaalten-
nist, glamuuri ja kõike muud, mis tennise ja ühe põhjaliku tennise-
ajakirja juurde käib. 
Meie ajakirja lugejad on suures osas ise aktiivsed tenniseharrastajad, 
kes samuti nüüd õuehooajale joone alla on tõmmanud ja välisvälja-
kutelt inventari talvekorterisse pakkinud. Aga aeg läheb kiiresti, nagu 
sellegi loo alguses tõdesime ning uus kevad ja suvi saabub kiiremini 
kui oodata oskame. 
Ajakiri Tennis jõuab Teieni sel aastal veel korra, detsembris, et tenni-
seaasta 2014 kokku võtta ja väikesele jõulupuhkusele minna. Seniks 
parimaid elamusi tenniseväljakutelt ja Eesti tippudele kaasa elades!

Head ajakirja Tennis 
lugejad!

Donatas Narmont
Tennise väljaandja

foto siim solman

Nautimuse 5 märki! 
Lemmiku leiab igaüks.
Nautimus jagab veinid maitse järgi viide rühma – kahte tüüpi 
punasteks ja valgeteks ning lisaks magusateks veinideks. 
Oma eelistusi teades on hea uusi veine avastada, sest sama värvi 
märgiga veinid on iseloomult sarnased. Märgi leiad pudelilt. Näiteks:

www.nautimus.ee
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E elmisel korral alustasin sissejuhatusega, et „iidsetel“ aega-
del avaldati edetabel vaid aasta lõpus vastavalt eksperthin-
nangule ja punktide arvutamist ei toimunud. Selleks, et 

paljudele skeptikutele selgitada, miks on õiglase punktisüs-
teemi loomine keeruline, teeksin ka seekord põike ajalukku.

r a s k e  t e e  o b j e k t i i v s e  p u n k t i a r v e s t u s e n i
Jooksev punktiarvestus meeste maailma edetabelis kehtib 
1973. aastast. Kuid veel 1970ndatel vaieldi edetabeli üle palju. 
Spetsialistide väitel polnud ATP turniiride ja slämmiturniiride 
punktide kooskõlas. Lisaks polnud tollal auhinnaraha veel nii 
suur, et kõiki olulisi edetabeliturniire kaasa mängida. Mõni 
sponsor korraldas oma profiturniiride sarja, kus raha maksti 
ohtralt, aga edetabelipunkte ei jagatud. Süsteem hakkas toi-
mima, kui auhinnaraha suurus langes kokku nii punktide arvu 
kui ka turniiri väärtusega tipptennisistide silmis. Siiski muu-
deti 2009. aastal ATP punktisüsteemi – turniirid jäid samaks, 
aga väärtus veidi muutus.
Enamik tennisehuvilisi teab, et mängijal on maailma ede-
tabelis kirjas viimase 12 kuu punktid. Kui oled pool aastat 
mänginud nii viletsalt, et kaotad pidevalt avaringis, aga omad 
eelnenud poolest aastast suuri punkte, püsid ikka edetabelis 
kõrgel. Siis tekib paratamatu ebakõla – mängija pole kaugeltki 
enam maailma 20. mehe tasemel, aga edetabel (ja asetus!) 

vead
„tennise“ eelmises numbris andsime ülevaate eesti 
noorte gp punktisüsteemist ja vastavalt sellele 
kujunevast edetabelist. artikkel tekitas vastukaja, mis 
siiski pole niivõrd kriitiline kuivõrd arutlev.

Noorte 
edetabelisüsteemiheadja

seda näitab. Sellisest olukorrast pole 
pääsu – niisuguse juhtumi pärast ei saa 
teha süsteemi ümber.
Mõned aastat tagasi kurdeti, kuidas saa-
vad maailma naiste edetabelit juhtida 
Dinara Safina, Jelena Jankovic või Caro-
line Wozniacki, kes pole ühtki slämmi-
turniiri võitnud. Oli neid, kes väitsid: 
„Kui vale inimene juhib, on süsteem ka 
vale.“ Ometi on tervikuna selge, et ATP 
ja WTA on suutnud luua ühtse süsteemi, 
kus suuri vaidlusi tekkida ei saa. Teoree-
tiliselt on muidugi võimalik, et võidad 
aastas kolm slämmiturniiri neljast, aga 
sa pole maailma esireket.

s e G a d u s  n o o r t e 
m a a i l m a  e d e t a b e l i s
Noorte hulgas nii ühtset süsteemi pole. 
Võib-olla paljud ei tea, et Tennis Europe 

list ainult 1998. aastal sündinud Euroopa poiste esikümmet 
Tennis Europe ja ITF Juniors edetabeli põhjal. Kaks esimest 
langevad enam-vähem kokku, kuid veel augustis oli näiteks 
Kenneth Raisma ITF-i tabelis eespool Tennis Europe pari-
mast 16-aastasest poisist, ungarlasest Mate Valkuszist. Kuid 
mõlema edetabeli 3.-8. noormehed on teinud panuse eri-
nevalt. Raske on vastata küsimusele, kas Raisma on nüüd 
Euroopas omavanuste 7. (ITF) või 15. (Tennis Europe).
Ekstennisist Tiit Nuudi leiab, et ebakõla ei tasu siit otsida. 
„Mängijad panevadki erinevatele turniiridele rõhku, see on 
tavaline,“ sõnas Nuudi. „Põhimõte on selles, et need, kes 
tahavad tipptennisesse murda, peaksid 15-aastasel alustama 
ITF-i turniiridel mängimist. 16-aastaseks saades oled jõud-
nud koguda piisavalt punkte ning siis tekivad erinevused 
nendega, kes pole pürgimist alustanud.“

l Siit algab tulemuste kast
l Võrdlev edetabel, poisid sündinud 1998 
Tennis Europe eurooplaste esikümme:
1. Mate Valkusz (Ungari)
2. Mikael Ymer (Rootsi)
3. Bojan Jankulovski (Makedoonia)
4. Maksim Tibar (Valgevene)
5. Sanin Zukic (Bosnia)
6. Riccardo Balzerani (Itaalia)
7. Geoffrey Blanceneaux (Prantsusmaa)
8. Nikolai Haljak (Valgevene)
9. Stefanos Tsitsipas (Kreeka)
10. Rrezart Cungu (Montenegro)
................................
13. Marko Osmakcic (Šveits)
15. Kenneth Raisma (Eesti)
17. Louis Wessels (Saksamaa)
Kaugel taga: Eduardo Guell Bartrina (Hispaania)

ITF Juniors eurooplaste esikümme (sulgudes U18 üldkoht)
1. Mikael Ymer (Rootsi, 47.)
2. Mate Valkusz (Ungari, 82.)
3. Marko Osmakcic (Šveits, 85.)
4. Eduardo Guell Bartrina (Hispaania, 93.)
5. Louis Wessels (Saksamaa, 107.)
6. Stefanos Tsitsipas (Kreeka, 120.)
7. Kenneth Raisma, Eesti, 130.)
8. Deniss Klok (Ukraina, 153.)
9. Casper Ruud (Norra, 162.)
10. Gian Marco Moroni (Itaalia, 171.)

m ä n G u t a s e  e s i k o h a l ,  a G a  k o h t  o m e t i  t ä h t i s
Seega: kas tasub hädaldada ebaõiglase paigutuse pärast Eesti 
edetabelis, kui isegi rahvusvahelisel areenil kohad ei klapi? 
Tähtsaim peaks olema noortennisisti tegelik mängutase, mitte 
koht. Pealegi ei kajastu kuskil mängud täiskasvanute klassis, 

näiteks Raisma jõudmine poolfinaali 
Eesti meistrivõistlustel.
„Last arendades tuleb loomulikult esi-
kohale seada mängutase, aga edetabeli-
kohti ja punkte võrdlevad nad ise oma-
vahel väga hoolega, sellest pole pääsu,“ 
märkis Kalle Muuli, kelle 13-aastane 
tütar Ann Maria Eesti edetabelisse kuu-
lub. „Kui väita, et tähtis on vaid mängu-
tase, siis milleks Eesti Tennise Liit edeta-
belit üldse peab ja sellele raha kulutab? 
Ega ometi meelelahutuseks?“
„Tegelikult on noorele mängijale ka 
edetabelikoht tähtis, sest sellest sõltub 
võistlustele pääsemine ja asetus,“ jät-
kab Muuli. „Sa võid olla peajagu teistest 
üle, aga kui sul vastavat edetabelikohta 
pole, siis sa Eesti meistrivõistlustele 
ei pääse ja meistriks tulla ei saa. U12  
vanuseklassis sõltub Eesti edetabelist 
ka rahvusvahelistele turniiridele pääse-
mine ja elamiskulude hüvitamine. Neil 
turniiridel hüvitatakse iga riigi kahele 
paremale mängijale ja ühele treenerile 
majutus- ja söögikulud ning need mää-
ratakse üldjuhul kodumaise edetabeli 
põhjal. Selles näites maksab Eesti ede-
tabelikoht otseselt raha.“
„Ma pole kunagi mõelnud, et tütar 
peaks valima turniire Eesti edetabelis 
kõrgemal seisimise eesmärgil,“ ütles 
Nuudi, kelle tütar Maileen tegelikult 
juhib U14 Eesti tabelit. „Et siht on või-
malikult palju võistelda,  tuleb Eestis 
olulisemad turniirid kaasa mängida, 
sest see annab kogemusi. Euroopas 
tuleb võtta omad eeskujud, näiteks 
kuidas Anett Kontaveit kunagi mängis 
ja turniire valis. Ka Eesti Tennise Liidu 
peatreeneri üks tähtis roll on selles, et 
ta annaks nõu, kus mängida ja millistele 
turniiridele minna.“
Nuudi sõnul ei pruugi edetabel ja tase 
kokku langeda ka mängijate erinevate 
eesmärkide tõttu. „Osa seavad juba 
13-14-aastaselt eesmärgi minna rahvus-
vahelisse tennisesse, osa mängivad ten-
nist, et pääseda USA ülikooli, osa liht-
salt kodus oma lõbuks. Kuid erinevate 
eesmärkidega mängijad moodustavad 
keskkonna, kus kõik on üksteisele vaja-
likud. Tore, et meil on edetabel, aga rah-
vusvahelisel areenil vaadatakse teatud 
hetkest juba Tennis Europe rankingut 
ja hiljem ITF-i järjestust – nagu teame 
ka Eesti seni parimate mängijate aren-
gust,“ pajatas Nuudi.

p u n k t i s ü s t e e m i  v a s t u o l u
Muuli tõi näite, kuidas Eesti edetabeli-
süsteem karistab mängijat, kes „proovib 

VõrdleV edetabel, 
poisid süNdiNud 1998 

tennis europe eurooplaste esikümme:
1. Mate Valkusz (ungari)
2. Mikael Ymer (rootsi)
3. bojan jankulovski (Makedoonia)
4. Maksim tibar (Valgevene)
5. sanin Zukic (bosnia)
6. riccardo balzerani (itaalia)
7. geoffrey blanceneaux (prantsusmaa)
8. nikolai Haljak (Valgevene)
9. stefanos tsitsipas (kreeka)
10. rrezart Cungu (Montenegro)
................................

13. Marko osmakcic (Šveits)
15. kenneth raisma (eesti)
17. louis Wessels (saksamaa)
kaugel taga: eduardo guell bartrina (Hispaania)

itf juniors eurooplaste esikümme
(sulgudes u18 üldkoht)
1. Mikael Ymer (rootsi, 47.)
2. Mate Valkusz (ungari, 82.)
3. Marko osmakcic (Šveits, 85.)
4. eduardo guell bartrina (Hispaania, 93.)
5. louis Wessels (saksamaa, 107.)
6. stefanos tsitsipas (kreeka, 120.)
7. kenneth raisma, eesti, 130.)
8. Deniss klok (ukraina, 153.)
9. Casper ruud (norra, 162.)
10. gian Marco Moroni (itaalia, 171.)

tekst: ants põldoja                
Fotod: marko toomast, scanpix

Kalle Muuli: “Üksainus turniir 
moonutas tublisti T14 klassi 

edetabelikohti ja see moonutus 
kestab terve aasta, sest nii kaua 

kehtivad punktid.“ 

(arvestab edetabeleid kuni 16-aastastele 
mängijatele) ja ITF Juniors Ranking ei 
lange kaugeltki kokku.
Et tuua silme ette tõde, vaadake tabe-
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kätt“ tugevamatel rahvusvahelistel turniiridel. „Vastuolu pole 
suur ja võib-olla ei esine sageli, aga on olemas. Juhend ütleb, 
et mängijal läheb arvesse kolm parimat vanema vanusegrupi 
mängu. Ja ütleb ka, et arvesse läheb kaks parimat rahvus-
vahelist mängu. Siin ongi vastuolu. Oletame, et sul on U14 
mängijana kodustest vanema grupi mängudest 32+32+32 
punkti (jõudnud U16/18 turniiril kolm korda teise ringi). 
Kui tahad edasipüüdlik olla ja mängid ka U16 3. kategoo-
ria rahvusvahelisel turniiril kaks mängu, aga saad esimeses 
ringis pähe, siis teenid 23+23 punkti ning sul võetakse kahe 
koduse turniiri punktid ära. Nüüd võid kodus kasvõi sada 
korda jõuda U16/18 turniiri finaali, aga need 23+23 jäävad 
püsima. Nii karistab punktisüsteem vanema klassi rahvus-
vahelistest turniiridest osavõtu eest, kui sa seal kohe väga 
edukas ei ole,“ toob Muuli konkreetse arvutuse.
Nuudi tunnistab, et on teatud olukordi, kus tuleb mängida 
punktide pärast. „Edasi jõudmiseks leidub mitmeid teid. Tuleb 
valida turniire, kus on kõvemad vastased, aga teatud hetkel 
ka neid, kus laps saab rohkem mänge ja tunda võidurõõmu. 
Lihtne on öelda, et kui sul on kaugemad eesmärgid, küll need 
punktid iseenesest tulevad. Aga tegelikult tuleb luua väik-
sematel turniiridel baas järgmiseks aastaks, et siis mängida 
juba kõrgemaid turniire,“ leiab Nuudi.

o t s e s e i d  e t t e h e i t e i d  s ü s t e e m i l e  p o l e
Nuudil pole konkreetseid etteheiteid ETL-i loodud noorte 
punkti- ja edetabelisüsteemile. „Mul on hea meel, et Allar 
Hint ja Redt Reimal võtsid kolm aastat tagasi süsteemi ette 

Rõhuasetusi võib natuke muuta, kuid 
asi töötab ja selle järgi toimib treenerite, 
lastevanemate ja mängijate arusaam, 
kuidas käituda selles süsteemis.“
Ka Muuli pole kriitiline süsteemi kui 
terviku aadressil: „Olen jälginud noorte 
edetabeleid umbes neli aastat. Selle aja 
jooksul on vigadest õpitud ja süsteemi 
palju paremaks kohendatud,“ leidis 
Muuli. „Aga Eesti noorte edetabeli 
punktiarvestus on väga keeruline. Kui 
Tennis Europe punktiarvestusest võib 
aru saada mõne minutiga, siis Eesti 
GP sarja süsteemi mõistmine ja selles 
orienteerumine on tõsine katsumus. Kui 
liigne keerukus kõrvale jätta, siis edeta-
belikohad on üldjuhul kooskõlas män-
gija tasemega. Moonutusi põhjustavad 
üksikud nüansid.“
Muuli sõnul on kõige suurema mõjuga 
see, et punktiarvestusse läheb vaid kolm 
paremat tulemust endast vanemate seas 
mängitud turniiridel. „Piirang moo-
nutab kohta üldedetabelis. Nii on U12 
mängijad U14 edetabelis ja kõigi vanu-
serühmade üldarvestuses selle piirangu 
tõttu sageli kehvemal kohal kui nende 
tegelik mängutase,“ märkis Muuli. 
„Teine moonutus tuleb sellest, et 
U16/18 ja U14 turniiride punktide 
vahed on liiga suured,“ leidis Muuli, 
kelle arvates on tüdrukute vanemates 
klassides vähe mängijaid ning taseme-
vahe liiga suur. „Loosil ja juhusel on 
T16/18 klassis liiga suur roll. Kui oled 
nõrk mängija ja saad loosiga vastaseks 
samasuguse nõrga mängija, võid tee-
nida punktisumma, mis kuidagi ei vasta 
sinu tasemele.“
Konkreetse näite tõi Muuli tänavu suvel 
Nõmmel toimunud T16/18 turniirist, 
kus võistlus vihma tõttu venis ning 
grupp mängijaid pidi sõitma rahvus-
vahelisele turniirile ja andis loobumis-
võidu. „Üks tabelipool jäi tugevamatest 
mängijatest täiesti tühjaks. Kes nõrge-
matest sattus sellele poolele, sai tasuks 
erakordselt suure punktisumma, mis 
kuidagi tema tasemele ei vasta. Üksai-
nus T16/18 turniir moonutas tublisti 
T14 klassi edetabelikohti ja see moo-
nutus kestab terve aasta, sest nii kaua 
kehtivad punktid,“ kõlas Muuli konk-
reetne näide.
Muuli arvates võinuks selle turniiri 
punktid tühistada, kuid ETL-i peasek-
retär Allar Hint vastas: „Treenerite kogu 
kinnitas, et punktid jäävad kehtima. 
Keegi ei loobunud seal pahatahtlikult, 
kuid peame edaspidi mõtlema kalend-
rile, et sellist olukorda vältida.“

ja suutsid panna selle niimoodi infotehnoloogiasse, et see 
töötab tänaseni,“ kiitis Nuudi. „Loomulikult pole ükski süs-
teem tõrgeteta, kuid korralikult töötanud süsteemi pole mõtet 
muuta, vaid vahel teha mõni täpsustus, mis oleneb sellest, 
millises vanuseklassis kui palju lapsi mängib ja nii edasi. 

 Maailma 
tennises on 
edetabeli tähtsus 
suure slämmi 
turniiridel 
tõusnud, sest 
nüüd saavad 
asetuse juba 
32 paremat 
mängijat. pildil 
aitab French 
openi tabelit 
loosida svetlana 
kuznetsova.



10

 e e s t i  t e n n i s e  l i i t

T äpselt 25. juulil sai valmis Eesti Ten-
nise Liidu uuendatud kodulehekülg. 
Iseenesest poleks mõtet sellise sünd-

muse mainimisega kommentaari alustada, 
kuid juhtus nii, et kahel järgmisel päeval 
said teoks Eesti tennise mitu suurt võitu 
– Vladimir Ivanov üksikmängus ja Markus 
Kerner paarismängus said esikoha Estonian 
Openil ning kirsina tordil teenisid Kenneth 
Raisma ja Mattias Siimar U16 vanuseklassi 
Euroopa meistritiitli.
Seega polnud vaja uue näoga kodulehe 
jaoks hakata aknauudiseid kunstlikult 
tootma – need tulid nii-öelda elust enesest 
kätte. Peab ütlema, et ka pärast seda leidus 
peaaegu iga nädala jaoks üks suur uudis. 
Kindlasti võib EM-tiitliga samasse kategoo-
riasse panna U16 meeskonna edu Summer 
Cupil ja pääsu noorte Davis Cupile.
Kui Kaia Kanepi, Jürgen Zopp ja Anett 
Kontaveit on Eesti tennise lipulaevad, siis 
tuleviku mõttes on meile isegi olulisem, kui 
hästi läheb noortel. Ning veel parem on siis, 
kui edu tuleb võistkondlikult. Väikeses riigis 
on ju teadagi probleem, et talendid ei sünni 
üleöö, vahel tuleb kümmekond aastat uut 
esiletõusjat oodata. Kui aga üks vanuseklass 

saavutab koguni mitme mängija toel suurt 
edu, on tulevikulootused palju suuremad. 
Esiteks, laiem valik, ja teiseks, konkurents 
muudab kõiki tugevamaks.
Väljas jätkus veel suur suvi, kui Ukraina ja 
Belgia pidasid Tere Tennisekeskuses Davis 
Cupi Maailmaliiga üleminekumängu. Kui 
maailma paremaid naistennisiste oleme 
viimastel aastatel Eestis sageli näinud, 
siis esisaja meestega oli tallinlastel vii-
mane kokkupuude 1987. aasta NSV Liidu 
meistrivõistlustel, kui siin mängis Andrei 
Tšesnokov.
Olen nõus, et võib-olla pole eestlastel suurt 
huvi, kas matši võidab Ukraina või Belgia – 
meie jaoks mõlemad sõbralikud riigid. Kuid 
tulla vaatama maailma 46. reketi David Gof-
fini mängu tasunuks kindlasti. Seepärast on 
veidi kurb, et Eesti huvilisi istus tribüünil 
vaid poolesaja jagu. Kas tõesti klubid või 
noortetreenerid poleks suutnud näidata 
initsiatiivi ja tulla suurema seltskonnaga 
tipptennist vaatama? Kindlasti olnuks 
õpetlik näha näiteks maailma tipptaseme 
servitõrjet Goffini esituses või vanameis-
ter Olivier Rochusi inspiratsioonipuhangut 
paarismängu otsustavas setis.

nagu juba tennise eelmises numbris kirjutasime, toimuvad tennises 
peamised sündmused suvel. tänavu tuli aga kõige soojemal aastaajal 
häid uudiseid isegi rohkem kui võis loota.

Toredate
teNNisesüNdmuste suvi

tekst
allar hint

e tl-i peasekretär

EESTI TENNISE LIIT TÄNAB TOETAJAID JA KOOSTÖÖPARTNEREID

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

l ive
AASTAT 
RÕÕMU

STAAR 
ARTISTID

Lisainfo ja piletite broneerimine www.tallink.ee

  9. 1 0   K a rl - E r i k  Ta u k a r  &  B a n d

   ( M /S  Ro m a nt i k a )

3 0. 1 0   Ta n e l  P a d a r  &  T h e  S u n
      ( M /S  Vi c to r i a  I )

   2 3 . 1 0   Ko i t  To o m e  &  B a n d

                  ( M /S  Ro m a nt i k a )

  2 5 .0 9   S m i l e r s      ( M /S  Ro m a nt i k a )

Ta n j a  M i h h a i l ova  &  M i k k  S a a r

       1 6 . 1 0   S w i n ge r s  fe a t
                 ( M /S  Vi c to r i a  I )

2 . 1 0   L e n n a  &  B a n d

    ( M /S  Vi c to r i a  I )
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ants põldoja
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„T egelikult andis Davis Cupi Komitee Ukrainale loa 
pidada kohtumine kodus,“ ütles Eesti Tennise Liidu 
peasekretär Allar Hint. „Näiteks jalgpalli EM-võistluste 

mäng ju peeti Kiievis. Kuid Belgia esitas protesti, mille ITF-i 
juhatus rahuldas.“

u k r a i n a  k o r r a l d u s ,  e e s t l a s t e  a b i
Kõigepealt võtsid ukrainlased kontakti Tere Tennisekeskuse 
ja Urmas Sõõrumaaga, kel Ukrainas oma firma. Kui män-
gupaiga küsimus sai korda, alles siis pöördusid ukrainlased 
abipalvega Eesti Tennise Liidu poole.
„Põhimõtteliselt oli meie alaliit selle matši juures kõrvalseisev 
üksus,“ märkis Hint. „Ukrainlastel polnudki korraldamiseks 
vaja meie heakskiitu, kuid loomulikult tänu headele suhetele 
tulime vastu ja aitasime neid.“
Eesti abi seisnes peamiselt korraldajate jaoks kontaktide otsimi-
ses. „Leidsime hotelli ja transpordi, kuid kokkuleppe nendega 
tegid juba ukrainlased ise. Samuti olid Eesti poolt väljas joone-
kohtunikud, pallipoisid ja -tüdrukud ning vabatahtlikud. Kuid 
kohtunike tasu maksid juba ukrainlased,“ selgitas Hint. Ka pile-
timüügi (5 eurot päev, 10 eurot kolm päeva) tulu läks Ukrainale, 
nemad määrasid ka hinna. „Praegust hinnataset arvestades oli 
sees summa soodne,“ arvas Hint.
Sellegipoolest oli Hint pisut pettunud, et Eesti publikut kogu-
nes Tere Tennisekeskusesse ainult poolesaja inimese jagu. 
„Arvestades, et meeste tipptennist pole viimasel ajal Eestis 
üldse nähtud, oli  huvi üpris leige,“ leidis Hint.
Ukraina pool jäi rahule korraldusega (selles osas, mida Eesti 
aitas), kuid muidugi mitte tulemusega. „Loomulikult, kui Tere 
Tennisekeskus andis külaliste käsutusse VIP Spa riietusruumi 
koos mullivanni kasutamise võimalusega, siis nii head taset 
vaevalt mujal pakutakse,“ ütles Hint. „Kuid eks mängijad 
olid mõistagi pettunud, et neil kodus ei lubatud võistelda. 
See kajastus ukrainlaste intervjuudest.“
Sergei Stahhovski sõnas pärast kaotust David Goffinile ETV 
spordiuudistes, et ei ütle midagi halba Eesti kohta, kuid lisas: 
„On ikka suur vahe, kas sind toetab 150 või 5000 inimest.“

b e l G i a  p i s u t  t u G e v a m
Kui rääkida mängudest, siis Belgia kasuks otsustasid kohtu-
mise kaks seika: ukrainlased ei saanud vastu külaliste esireke-
tile David Goffinile (pildil) ning paarismängu otsustavas setis 
näitas vanameister Olivier Rochus oma tipp-päevade taset.

Ukraina pidas 
      Davis Cupi 

eesti Davis Cupi meeskond pole veel kordagi jõudnud Maailmaliiga lävele, kuid septembri 
keskel nähti tallinnas tere tennisekeskuses ometi eliitgrupi üleminekumängu. pingelise 
poliitilise olukorra tõttu korraldas ukraina kodumängu belgiaga tallinnas ja kaotas 2:3.

kodumäNgu talliNNas

Ilmselt oligi paarismäng kaalukeeleks: Rochus ja Ruben 
Bemelmans võitsid selle Stahhovski ja Sergei Bubka juuniori 
vastu 6:2, 6:3, 2:6, 3:6, 6:2. Belglased olid algusest peale osava-
mad ja täpsemad, kuid nende eksimuste arv kohtumise käigus 
suurenes. Kolmandas-neljandas setis suutsid ukrainlased, 
kes tervikuna servisid ohtlikumalt, domineerida tänu sellele, 
et ka belglased tegid vigu. Kuid otsustava seti seisult 2:2 läks 
Rochus järsku imelisse hoogu. Kõik tõrjed lõi ta teravalt üle, 
tagajoonelt oli võimas. Bemelmansi osaks jäi kaaslase eeltöö 
võrgust ründelöögiga lõpetada.
„See oli mu viimane sett Davis Cupil,“ rääkis Rochus, kes on 
otsustanud panna võistkonnaturniiril osalemisele punkti. 
„Tahtsin anda endast kõik ning meil õnnestus mängida unus-
tamatu viimane sett.  Olime tõrjel väga 
agressiivsed. Sellise setiga on hea 
karjääri lõpetada.“
Viimasel päeval oli Ukraina 
ainus lootus, et Stahhovski suu-
dab Goffini alistada, kuid belg-
lane võitis 6:3, 6:1, 6:2. Tulemus 
räägib enda eest – selge, et 
Stahhovskil ei leidunud min-
git vastumürki maailma 46. 
reketile (tollel hetkel), kes oli 
parem igas elemendis.

tallinn, tere tennisekeskus, 
12.-14. sept.
ukraina – belgia 2:3 (tulemused antud 
ukraina poolt vaadatuna): 
sergei stahhovski – steve Darcis 6:7, 6:4, 6:2, 6:2, 
ilja Martšenko – David goffin 6:7, 3:6, 1:6, 
stahhovski/sergei bubka juunior – ruben 
bemelmans/olivier rochus 2:6, 3:6, 6:2, 6:3, 2:6, 
stahhovski – goffin 3:6, 1:6, 2:6, 
Martšenko – Darcis 7:6, 6:4.

tulemused
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R annatennis on ala, mis kogub nii Eestis kui ka maailmas 
jõudsalt populaarsust. Üheks näiteks on kas või võist-
kondlikul MM-il osalevate riikide hulk, mis on jõudsas 

kasvutrendis. Seni kolmel korral toimunud tiitlivõistlusel on 
osalejate arv suurenenud 15 võistkonnalt 24-le. Kahel viima-
sel tšempionaadil on osalenud ka Eesti ning kui mullu tuli 20 
võistkonna seas leppida eelviimase kohaga, siis tänavu tuli 
meie kvartett 24 võistkonna seas 11. positsioonile.
„Eesmärgiks oli saada kaks võitu, lõpuks saime aga kolm ja 
ka kokkuvõttes päris kõrge 11. koha. Saime palju mängida, 
häid kogemusi ja saime ka tulemust. Meil oli hea võistkond 
ja eelnevate tulemuste järgi julgen öelda, et mängisime oma 
maksimumi välja,” võttis MM-i kokku Ott Ahonen, keda võib 
ka pärjata tiitliga rannatennise maaletooja.

tekst: pärt talimaa 
Fotod: erakogu

Neli aastat tagasi juhuslikult nähtud 
ala võlus Ahoneni sedavõrd, et tekkis 
huvi seda Viljandi rannas praktisee-
rima hakata. Algselt nii-öelda põlve 
otsas nokitsemisest on tänaseks jõu-
tud olukorda, kus MM-il mängimise 
kõrval osalevad eestlased rahvusva-
helistel turniiridel ning korraldavad 
neid ka ise. Ka maailma edetabelis 
rühivad meie mängijad jõudsalt kõr-
gemale ning on praeguseks juba esi-
sajagi vallutanud.

mänguna. Võistkondlik MM omakorda tähendab seda, et kahe 
setivõiduni mängivad esmalt nais- ja meespaarid ning seejärel 
toimub segapaaride matš. Just naispaarismängus on Eesti 
aastaga suure sammu edasi astunud. Kui mullu jäid naised 
võiduta, siis tänavu vähe sellest, et saadi nii-öelda silm pähe: 
otsustavasse setti suudeti viia matšid Venetsueela ja Prantsus-
maaga ehk naiskondadega, kuhu kuulusid maailma esikümne 
mängijad. Siingi on paljuski mängus Ahoneni käsi, kes mee-
litas ala juurde ka tavatennise endise tippmängija Maret Ani.
„Kui veel tipptasemel tennist mängisin, proovisin Itaalias 
olles paar korda ka rannatennist, ent siis jäi see sinnapaika. 
Eelmise aasta detsembris pakkus Ott uuesti, et kas ma ei 
tahaks rannatennist proovida. Tegin ühe proovitrenni ja nii 
ta läkski,” selgitas Ani. 
Tema paariline oli MM-il Anelle Luik, kes on Eesti mängijatest 
maailma edetabelis kõrgeimal kohal, jagades 1. septembril aval-
datud pingereas sajandat positsiooni. „Saime MM-il üle ootuste 
hea koha, ent natuke jäi kripeldama, et maailma tippude vastu 
võidule nii lähedal olime, ent sellest ilma jäime,” rääkis Luik. 
Praegune napp allajäämine, kuid samas saadud kinnitus, et 
ka maailma tippudega on võimalik kui võrdsetega heidelda, 
annavad Luigele kindlust tulevikuks, et veelgi kõrgemaid 
sihte seada. „Kindlasti on rannatennis minu jaoks rohkem 
kui ainult hobi. Tulevikus tahaksin maailma edetabelis veelgi 
kõrgemale jõuda,” lisas Luik.
Ka Ani ei välistanud võimalust, et mängib tulevikuski tippta-
semel rannatennist. „Enne MM-i osalesime kahel rahvusva-
helisel turniiril – ühe võitsime, teisel jõudsime finaali. MM-il 
mängisime väga korralikult maailma tippude vastu. Kui lähek-
sin praeguse vormiga tennises mõne maailma esikahekümne 
mängijaga vastamisi, kaotaksin kiiresti, ent rannatennises on 
rohkem võimalusi ja seis tasavägisem,” rääkis ta.

u n i s t u s  o m a e t t e  s a r j a s t
MM-il sai Eesti rinda pista ka lähinaabritega. Avamatšis võit-
sime Lätit kindlalt 3:0, Leeduga oli rohkem pusimist, ent 2:1 
võit siiski tuli. „Oleme neist sellevõrra ees, et alustasime 
varem, ent tasemelt vaadates on Leedu meist võistkondlikult 
natuke kehvem ja Läti meist kahest rohkem maas,” tutvustas 
Ahonen jõudude vahekorda Baltikumis.
Tasavägist rebimist leedulastega ilmestabki ehk kõige pare-
mini Ahoneni ja Laube tänavused duellid Skirmantas Macins-
kase ja Jurgis Rudgalvisega. MM-il ja kodusel Viljandi turnii-
ril tuli nende paremust tunnistada, Palangas jäid aga peale 
eestlased. Oma samme teevad ka põhjanaabrid, kes käisid 
tänavu Eestis korraldatud turniiridel, ent veel mitte MM-il. 

lätiGa 3:0 (naised 6:1, 6:1; mehed 6:4, 
4:6, 6:3; segapaarismäng 4:2, 4:1)

venetsueelaGa 0:3 (n 4:6, 6:4, 3:6; 
M 2:6, 1:6, s 4:5 (4), 0:4)

unGariGa 2:1 (n 7:6 (2), 5:7, 9:11;  
M 6:2, 6:2; s 6:2, 6:3)

prantsusmaaGa 0:3 (n 1:6, 6:4, 8:10; 
M 3:6, 4:6; s 1:4, 1:4)

leeduGa 2:1 (n 6:4, 4:6, 10:8;  
M 3:6, 2:6; s 4:6, 6:4, 10:3)

mm-i esikolmik: 1. Itaalia, 
2. Brasiilia, 3. Venemaa.

ajalOOlISelT 
KõRge KOHaga
juuli keskel Moskvas toimunud 
võistkondlikul rannatennise MM-il sai eesti 
koondis koosseisus Maret ani, anelle luik, 
ott ahonen ja ainar laube 11. koha.

eeSTlaSTe 

mängud mm-il

eestlased naasid 
rannatennise mm-ilt

m a r e t  a n i  p a n u s
Neile, kes Eesti mõistes suhteliselt uue 
ala peensustega veel kursis pole, teadmi-
seks, et rannatennist mängitakse paaris-

Ahoneni sõnul kogub ala sealgi jõudsalt 
populaarsust, ent praegu ollakse veel 
staadiumis, kus igaüks nokitseb oma 
nurgas ja riiklikul tasandil koordinee-
ritud tegevust ei ole.
Sama probleem kummitab pisut ka 
veel Eestis. Rannatennise pealinn on 
Viljandi, tasapisi on hakanud seltskon-
nad tekkima Tartusse ja Tallinnasse, 
ent suurepäraste võimalustega Pärnus 
ja Võrus on praegu veel vaikus. Hooli-
mata sellest, et seni toimunud kahed 
Eesti meistrivõistlused on peetud just 
suvepealinnas. Ideaalis näeks Ahonen 
analoogi rannavõrkpallis hästi toimiva 
Credit 24 sarjaga, kus suviti igal teisi-
päeval erinevates linnades pall mängu 
pannakse. Tänavu üritas teine suur ran-
natennise eestvedaja Margus Ungerson 
vaikselt ideed ka Viljandis juurutama 
hakata. Tulemusena käis kolmapäevastel 
rannatennise mänguõhtutel igal korral 
mängimas peaaegu poolsada inimest.
Ala kandepinna suurenemise arvelt 
on omakorda võimalik aga ka mängu-
tasemes järgmine samm astuda. Loo-
mulikult on selleks vaja pidevalt käia 
ka rahvusvahelistel turniiridel ja kui 
seni on eestlased peamiselt piirdunud 
madalaima kategooria (G4) mõõduvõt-
tudega, siis nüüd on hakatud kiikama 
juba ka tugevamate turniiride suunas. 
Septembris sõidavadki Eesti mängijad 
Barcelonasse, kus osaletakse nii G4 kui 
ka G3 taseme turniiridel. „Kui tänavu 
korraldasime Eestis kaks G4 tasemega 
turniiri, siis järgmisel aastal soovime 
teha vähemalt ühe G3 kategooria tur-
niiri,” lisas Ahonen.
Kuigi kaunis suvi on Eestis selleks kor-
raks läbi, ei tähenda see, et rannaten-
nis kuude pikusesse talveunne suikuks. 
Kindlasti kohtab mängijaid Viljandis 
rajatud sisehallis ning Nõos. Neist viima-
ses oleks võimalik ka turniire korraldada, 
kuna seal on ruumi mitmele väljakule. eesti koondis võitis MM-il kolm ja kaotas kaks matši.

 anelle luik 
(paremal) ja Maret ani 
koos prantslannade 
Marie-eve ja Mathilde 
Hoarauga, kes 
kuuluvad mõlemad 
maailma esikümnesse. 
eestlannad kaotasid 
neile tasavägise matši 
1:6, 6:4, 8:10.

 pildil vasakult 
ott ahonen, teine 
suur rannatennise 
eestvedaja Margus 
ungerson, ainar laube, 
anelle luik ja 
     Maret ani.
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E esti noorte rahvusvaheliste turnii-
rivõitude arv pole vist kunagi nii 
suur olnud kui sel aastal, ent tiitel 

on ikka tiitel – Euroopa meister kõlab 
hästi. Kui vaatame ajalugu, siis kolm 
noorte EM-tiitlit viimase 14 aasta jook-
sul on väikesele riigile suur saavutus. 
Meenutame, et 2000. aastal tuli üksik-
mängus Euroopa meistriks Kaia Kanepi 
(alistas finaalis hilisema Wimbledoni 
võitja Marion Bartoli!), kolm aastat 
tagasi paarismängus Anett Kontaveit 
ja Tatjana Vorobjova. Kõik esikohad on 
Eesti saanud U16 klassis.

k o o s t ö ö  p a r a n e s  t u r n i i r i 
k ä i G u s
Üksikmängus ei läinud Raismal ja Sii-
maril nii hästi kui nad lootsid. „Ma ei 
olnud soosik, kuid vähemalt veerand- 
või poolfinaali lootsin jõuda,“ tunnis-
tas Raisma. „Kuid 16 hulgas kohtusin  
tugeva prantslase Moutet’ga, kes hil-
jem ka meistriks tuli. Mul oli neli rasket 
nädalat seljataga, ei olnud kerge vaim-
selt ega füüsiliselt end kokku võtta ning 
mängisin hooaja ühe kehvema mängu.“
Siimaril ei vedanud loosiga, teises rin-
gis kohtus ta teisena asetatud kreek-
lase Stefanos Tsitsipasega. Siimar võitis 
esimese seti, aga kaotas mängu. Seega 
oli mõlemal Eesti noormehel võima-
lus täiega paarismänguks keskenduda, 
kuid kumbki ei usu, et just see fakt neid 
võidule aitas.
„Seda me ei saa kunagi teada, kuidas 
meil läinuks paarismängus siis, kui 
ma ka üksikus kaua konkurentsis püsi-
nuks,“ ütles Raisma. „Aga eks mul paa-
rismängus oli sama, et väsimus mõjutas, 
mõni pikem punkt võttis hingeldama. 
Suutsime ikkagi ära võita, sest Mat-
tias mängis hästi ja mina sain ka oma 
taseme lõpuks välja mängida.“
Siimar aga arvas, et tal olnuks paari 
mängida hoopis kindlam, kui tal ka 
üksikus hästi läinuks. „Halb tunne on 
turniiri jätkata, kui oled üksikmängus 
juba audis. Parem olla mõlemas korraga 
sees. Paarismäng ei kuluta ka nii palju 

kenneth raisma 
ja mattias siimar 

eesti 
noortennisistide 

eduka suve tipphetk 
leidis aset juuli 

lõpul Moskvas, kui 
kenneth raisma 
ja Mattias siimar 
võitsid euroopa 

meistrivõistlustel 
u16 vanuseklassi 

kulla paarismängus.

tekst: ants põldoja          
Foto: andres kuhi

energiat, jõuaks küll,“ märkis Siimar. 
Õnneks polnud Moskvas sama suurt 
kuumust nagu juuli lõpul Eestis – ilm 
ei teinud olukorda raskemaks.
Täpselt samamoodi nagu kolm aastat 
tagasi Kontaveit ja Vorobjova, pole ka 
Raisma/Siimar sugugi kokkumänginud 
paar. Kennethil on olnud erinevaid paa-
rilisi, Mattias on peamiselt mänginud 
koos venna Kristoferiga. Mõlemad poi-
sid tunnistasid, et koostöö leidmisega 
läks aega. „Selles mõttes polnud prob-
leeme, et Mattias mängib ka vennaga 
teist kasti ning mina tõrjun alati esi-
mest. Algul olid ka mõned lihtsamad 
vastased, jõudsime teineteisega turniiri 
käigus harjuda,“ ütles Raisma.
„Ta on ikka Kristoferist erinev mängija,“ 
rääkis Siimar Raismast. „Kuid saime 
mängida palju sette ja harjusime ära. 
Kui tulime meistriks, siis järelikult koos-
töö toimis. Aga lihtsaid kohtumisi pol-
nud, Itaalia vastu oli otsustav geim nagu 
mündiviskamine. Meil oli rohkem õnne, 
aga tegime ka vähem vigu kui vastased.“
Septembri algul mängisid Kenneth ja 
Mattias taas koos Praha turniiril, mis oli 
tasemelt EM-võistlustest nõrgem, kuid 
siis langesid välja poolfinaalis. „Me ei 
mänginud seal kehvemini. Andsime edu-
seisu käest ja tuju langes. Otsustav geim 

tõid eestile em-tiitli!

oli jälle nagu loterii, kus seekord kaotasime,“ leidis Mattias.
Lisame ka vendade Siimarite treeneri Ekke Tiidemanni arva-
muse: „Mattias ja Kristofer on hästi sisse mänginud ja edukalt 
toimiv paar, kuid võib-olla vigu teevad kahe peale rohkem. 
Kenneth on stabiilsem – tõrjel peaaegu üldse ei eksi.“

o t s u s t a v a t e  p u n k t i d e  f a k t o r
Milliste vastastega ja kuidas tulevased Euroopa meistrid 
mängisid, seda näete kõrvalolevast tabelist. „Itaalia paar 
mängis kõige paremini, teises setis meil lootusi polnud, aga 
tie-break’is saime paremini minema. Portugali vastu olime 
mõlemas setis taga, esimeses päästsime isegi settpallid. 
Prantslased olid asetuse poolest tugevaimad, kuid mänguliselt 
seda ei ütleks. Kuigi finaalis tulid vastu tšehhid, kes olid ka 
asetamata, oli üks nende poiss turniiri parim paarismängija. 
Tema peale mängides punkte eriti ei võitnud. Õnneks oli paa-
riline natuke nõrgem ja sealt edu tuli,“ võttis Raisma kokku.
Kui küsida poistelt, millised tegurid eelkõige tiitli tõid, siis üht 
rõhutavad mõlemad: tähtsaid punkte võideti tunduvalt roh-
kem kui kaotati. „Seisul 40:40, kui reeglite kohaselt mängitakse 
otsustav punkt, kasutasime teistsuguseid kombinatsioone, et 
vastast üllatada. Taktika tõi mingil määral edu, kuid tõrjusime 
ka kogu turniiri vältel hästi,“ ütles Raisma.
„Üks meie relv oli kindel tagajoonemäng. Võrgus me polnud 
kuigi agressiivsed, täpselt nii palju kui vaja, aga tagajoonelt 
lihtvigu eriti ei teinud,“ lisas Siimar veel ühe võidu võtme.
Mõlemad poisid rõhutavad, et EM-tiitel on neile oluline tähis, 
kuid on teisi saavutusi, millega seda võrrelda. „Moskva 2. 
kategooria turniiri võitmine üksikmängus kuulub tasemelt 
umbes samasse ritta kui EM-kuld paarismängus,“ arvas Ken-
neth. „Kuid tiitli üle olen kindlasti väga õnnelik.“
Siimar mängis eriti hästi suve teisel poolel, jõudis 2. kate-
gooria turniiril Prahas üksikmängu finaali. „Võib-olla Sum-

u16 vanuseklassi paarismäng, moskva. 
1. ring: kenneth raisma/Mattias siimar – bojan 
jankulovski/elvedin pepic (Makedoonia) 6:2, 6:2. 
2. ring: raisma/siimar – Vladislav lobak/artjom 
Vasešnikov (ukraina, 4) 6:3, 7:6, 
3. ring: raisma/siimar – tiago Cacao/Duarte Vale 
(portugal, 13) 7:5, 6:4. 
veerandfinaal: raisma/siimar – riccardo balzerani/
enrico Dalla Valle (itaalia, 7) 6:4, 0:6, 10:6. 
poolfinaal: raisma/siimar – ugo Humbert/Corentin 
Moutet (prantsusmaa, 2) 7:5, 6:3. Finaal: raisma/siimar – 
alessandro ricci/patrik rikl ( tšehhi) 7:6, 6:2.
eesti tennisistid em-il: u14 Maileen nuudi, Maria lota 
kaul, robin erik parts, Daniil glinka, u16 Valeria gorlatš, 
jana kuzovkova, kenneth raisma, Mattias siimar, u18 
birgit burk, Hendrik inno, alan braschinsky. 
parimad saavutused üksikmängus: raisma jõudis 1/8 
finaali, inno 3. ringi.

mer Cupil (sellest turniirist on siin leheküljel põgusalt juttu 
– toim.) olin üksikmängus isegi tugevam,“ ütles Mattias. „Kuid 
mullusest Olümpiapäevade paarismängu hõbemedalist (koos 
Kristoferiga – toim.) seisab EM-tiitel ikka kõrgemal. Samas 
oli noorte olümpia lahedam – palju kaasaelamist. Venemaal 
mängiti kuskil metsa sees ja kaks inimest istus tribüünil. 
Emotsioon võidust oli seetõttu nõrgem. Autasustamist pol-
nud keegi vaatamas, tekkis suhteliselt nukker tunne.“

noorte em-võistlused

E simest korda Eesti noorte 
tennise ajaloos jõudis 
U16 meeskond noorte 

Davis Cupile, mille mängud 
toimuvad ajakirja ilmumise 
päevil Mehhikos. 
Sellise saavutuseni jõudis 
koosseis, kuhu kuulusid 
vennad Mattias ja Kristofer 
Siimar ning Martin Rand-
pere. Sama kolmik osaleb ka 
noorte Davis Cupil. Et jõuda 
nii kõrgele, pidi Eesti kõige-
pealt pääsema Summer Cupi 
alagrupiturniiril kahe parema 
ja finaalturniiril viie parema 
hulka. Mõlemal juhul isegi 
ületati miinimumprogramm 
– Eesti oli alagrupis esimene 
ja finaalis kolmas.
„Mattias Siimar oli mees-
konna peamine tugitala, saa-
vutas kuuest üksikmängust 
viis võitu ja kaotas Euroopa 

eesti jõuDis esMakorDselt noorte davis cupile!
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meistrile Corentin Moutet`le 
vaid 5:7, 4:6. Ta oli suve tei-
sel poolel väga heas vormis,“ 
rääkis treenerina Summer 
Cupile sõitnud Ekke Tiide-
mann. „Kuid muidugi ei saa 
mainimata jätta, et paari 
võitsid Mattias ja Kristofer 
kõigil kordadel, kui seis oli 
pärast üksikmänge 1:1.“
Kahel korral kasutas Eesti huvi-
tavat varianti, mida võimaldas 
tõsiasi, et Tennis Europe edeta-

belis on Randpere Mattias Sii-
marist ees. „Edasipääsu otsus-
tavates kohtumistes Serbia ja 
Ungari vastu panime Rand-
pere esimese numbri kohale, 
et Mattias saaks teise numb-
rina enam-vähem kindla võidu 
tuua,“ selgitas Tiidemann. 
Taktika toimis, sest ettearva-
tud seisu 1:1 järel võitis Eesti 
paarismängu.
„Samas oli Martin Randpere 
ka tubli. Kolmanda koha 
mängus Itaalia vastu sai ta 

jagu väga tugevast Balzera-
nist,“ märkis Tiidemann. 
Rahvakeeli öeldes „pandi 
Randpere tanki“, ehkki Tii-
demann ise sellist väljen-
dit ei kasutanud. Lisame, et 
kolmanda koha kohtumine 
Itaaliaga ei otsustanud enam 
edasipääsu, kuid siis proo-
viti Randperet uuesti ja see-
kord tõi ta esinumbri kohal 
punkti.
Tiidemann lisas, et Summer 
Cupi finaal on mituküm-
mend aastat peetud samas 
kohas, Prantsusmaal Le 
Touquet´s. „Seal on alati suur 
huvi, kui mängisime 
Prantsusmaaga, 
oli tribüünil ligi 
tuhat pealt-
v a a t a j a t , “ 
ütles Tiide-
mann.

TUlemUSeD
alagrupiturniir: 
eesti – portugal 2:1, 
eesti – serbia 2:1, 
eesti – saksamaa 2:1. 
finaalturniir: 
eesti – ungari 2:1, 
eesti – prantsusmaa 0:3, 
eesti – itaalia 3:0.
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V õistluspaiga muutmine ei tähenda 
aga midagi muud, kui et Pärnu 
reageeris esimesena Eesti Tennise 

Liidu kutsele noorte meistrivõistluste 
läbiviimiseks. Põhiliselt peeti mängud 
Pärnu Tenniseklubi väljakutel, mille 
kõrval ka Pärnu Tennisehall. Augusti-
kuiste mahuka programmiga võistluste 
puhul on oluline siseväljakute kasuta-
mise võimalus – vihma korral tuleb seda 
varianti kasutada, muidu läheks ajakava 
lõhki. Kuid mänge peeti ka Pärnu Kalevi 
ja Kesklinna TK platsidel.
Tulemuste osas seekord mingist int-
riigist rääkida ei saa. Mullu oli üks 
põhilisi sündmusi tollal 11-aastase 
Carol Plakki võit U14 klassis, kuigi oma 
vanuseklassis (U12) ta kulda ei saanud. 
Seekord läks nii-öelda õigetpidi: Plakk 
võitis U12 klassi, aga vanemate seas 
pidi poolfinaalis Hella Linda Sepma-
nile alla vanduma. Meistriks tuli aga 
Maileen Nuudi, kes nüüd on samuti 
kahe vanuseklassi Eesti tšempion, 

NOORTe 
meISTRIvõISTlUSTel
jäid üllatused sündimata

traditsiooniliselt peeti eesti noorte meistrivõistlused augusti keskel, kuid võib-olla 
mittetraditsiooniliselt pärnus, sest viimastel aastatel toimus nimetatud turniir 
tallinnas tere tennisekeskuses.

tekst: ants põldoja 
Fotod: marko toomast pärnu, 8.-17. august.

Vanuseklass U12
poiste üksikmäng. poolfinaalid: alexander georg Mändma (eksM) – Mark lajal 
(usta) 6:3, 6:2, oskar erik Hakonen – rain uustalo (mõl. usta) 6:1, 6:1. finaal: 
Mändma – Hakonen 6:4, 6:3. 
tüdrukute üksikmäng. poolfinaalid: Carol plakk (eksM) – lissi kubre (pärnu 
kesklinna tk) 6:4, 6:1, sofia tšeklistova (aotk) – katriin saar (altius tk) 6:4, 6:0. 
finaal: plakk – tšeklistova 6:2, 6:2. 
poiste paarismäng. finaal: Mändma/Hakonen – uustalo/gregor Marius kliimask 
(usta) 6:3, 6:2. 
tüdrukute paarismäng. finaal: plakk/ tšeklistova – kubre/Viktoria kleer 
kliimand (Mk tennis) 6:1, 6:4.

U14
poiste üksikmäng. poolfinaalid: Daniil glinka (usta) – Carl bret parko ( tC 
2000) 6:4, 6:2, robin erik parts (avantage tk) – Mändma 6:0, 6:4. finaal: parts – 
glinka 6:4, 6:3. 
tüdrukute üksikmäng. poolfinaalid: Maileen nuudi (eksM) – Maria lota kaul 
(usta) 6:3, 6:3, Hella linda sepman (eksM) – plakk 7:6, 6:1. finaal: nuudi – 
sepman 6:3, 7:6. 
poiste paarismäng. finaal: parts/johannes seeman (pärnu kalevi tk) – glinka/
parko 5:7, 6:0, 10:7. 
tüdrukute paarismäng. finaal: plakk/ tšeklistova – sepman/kaul 6:3, 2:6, 10:6. 
segapaarismäng. finaal: sepman/parts – nuudi/kristopher karma (aotk) 6:0, 6:0.

U16
noormeeste üksikmäng. poolfinaalid: Martin randpere (aotk) – parts 7:6, 
6:2, kristjan tamm (usta) – Henri nael (pärnu kalevi tk) 6:2, 7:5. finaal: tamm – 
randpere 6:1, 6:2. 
neidude üksikmäng. poolfinaalid: jana kuzovkova (usta) – kaul 6:3, 6:0, 
anette Mäelt (eksM) – nuudi 6:4, 6:0. finaal: kuzovkova – Mäelt 6:2, 6:3. 
noormeeste paarismäng. finaal: tamm/siim troost (usta) – nael/randpere 7:6, 7:6. 
neidude paarismäng. finaal: Mäelt/sepman – kuzovkova/kaul 6:3, 6:2. 
segapaarismäng. finaal: Mäelt/nael – simone pärn (pärnu kalevi tk)/ tamm 
6:3, 4:6, 10:4.

U18
noormeeste üksikmäng. poolfinaalid: Mattias siimar – Christopher robin klettenberg 
(mõl. usta) 6:1, 6:1, tamm – randpere 6:2, 6:4. finaal: siimar – tamm 6:2, 6:0. 
neidude üksikmäng. poolfinaalid: birgit burk (tC 2000/audentes) – kuzovkova 6:3, 
6:3, polina tšernjak (tC 2000) – Mäelt 6:2, 1:6, 6:0. finaal: burk – tšernjak 6:1, 6:1. 
noormeeste paarismäng. finaal: Mattias ja kristofer siimar (usta) – nael/
klettenberg 6:0, 6:3. 
neidude paarismäng. finaal: kuzovkova/kimberly Valgemäe ( tC 2000) – annela 
ja liisa pajumets (eksM) 6:2, 6:0. 
segapaarismäng. finaal: kuzovkova/M. siimar – koonik/klettenberg 6:2, 6:2.

sest võitis omal ajal ka kuni 12-aas-
taste seas. Poiste poolel samuti üllatusi 
polnud. Kristjan Tamme võit U16 klassi 
võiks selleks olla, ent mitmeid tema 
tugevaid rivaale kohal polnud – ven-
nad Mattias ja Kristofer Siimar mängi-
sid kaasa ainult U18 turniiril, Kenneth 
Raisma seekord noorte meistrivõist-
lustel ei osalenud. „Pole mõtet arut-
leda, kes puudusid, igatahes Kristjan 
mängis oma taseme välja ning mul on 
tema üle väga hea meel,“ sõnas Tamme 
treener Oskar Saarne. „Kuldmedal on 

kuuluvad Raisma, vennad Siimarid, 
Tamm ja Martin Randpere.
Jana Kuzovkova ja Birgit Burki edu vas-
tavalt U16 ja U18 klassis oli samuti ette 
aimatav. Seega noorte seas ei  midagi uut 
päikese all – ent samas on ka hea näitaja, 

et parimad oma võimeid tõestasid.
Edasi lugege noorte meistrivõistlus-
test juba tulemuste ja kaheksa värske 
meistri lühiiseloomustuse kaudu. 
Meistrite mängijaomadusi iseloomus-
tavad nende treenerid.

eesti noorte 
meistrivõistlused

eesti 
Noortemeistrid 

2014

Carol plakk
sündinud: 28. veebruar 2002
klubi: eksM
treener: aita põldma
parimad omadused
liigub väljakul väga hästi ning omab 
erakordset võitlustahet. Mitte ühegi 
punkti mängimisel ei anna alla ja suudab 
suruda vastasele oma taktika peale. Hea 
vastupidavus 
võimaldab 
edukalt pidada 
pikki heitlusi.
mida võiks 
esmajoones 
arendada 
(parandada)?
Carol võiks 
löögivalikul 
olla julgem, 
parandamist 
vajab ka 
servitehnika 
ja rabaku 
löömine.

teenitud tasu trennis nähtud vaeva 
eest.“ Alexander Georg Mändma (U12), 
Robin Erik Partsi (U14) ja Mattias Sii-
mari (U18) esikohad tulid väärama-
tult. Neist Parts ja Siimar tulid kolme-
kordseteks võitjateks, saades esikoha 
ka mees- ja segapaarismängus. Aasta 
algul küll räägiti, et Partsi peamine 
rivaal Daniil Glinka on temast tule-
muste põhjal möödumas, kuid suvel 
polnud kahtlust, et valitses Parts.
„Mattias Siimar mängis võimsalt,“ hin-
das nii-öelda põhiklassis Eesti meistriks 
tulnud 16-aastase noormehe mängu 
treener Harri Neppi. „Tempo poolest 
oli ta kõigist üle, füüsiliselt väga heas 
vormis. Eriti muljetavaldav oli tema 6:1, 
6:1 võit Christopher Robin Klettenbergi 
üle poolfinaalis, sest mäng peeti kiire 
põrkega siseväljakul, kus sellist ülekaalu 
pole lihtne saavutada.“
Neppi hindas 1998. aastal sündinud 
poiste vanuseklassi Eesti noorte seas 
vaieldamatult tugevaimaks, sest siia 

alexanDer 
georg 
mändma
sündinud: 1. jaanuar 2002
klubi: eksM
treener: ülle Milk
parimad omadused
oskab mängida väga mitmekülgselt ja 
kasutada efektiivselt erinevaid lööke. 
ta on väga osav tennisist, kes hoiab ka 
piisavalt mängutempot. Hea servitõrje.
mida võiks esmajoones arendada 
(parandada)?
liikumine ei ole veel kõige paremal 
tasemel, pisut jätab soovida 
keskendumine punktiks. löökidest oleks 
esmajoones vaja arendada servi.
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Maileen nuudi
sündinud: 24. mai 2000
klubi: eksM
treenerid: aita põldma, Mihkel koppel
parimad omadused
julge ja osav mängija, kes hoiab kõrget 
mängutempot. löökidest paistab 
esmajoones silma hea servitõrje 
poolest.
mida võiks esmajoones arendada 
(parandada)?
Väljaku sisse liikumine ei toimi vajalikul 
kiirusel, löökidest võiks parandada 
eeskäe ründelööki ja tagakäe lendpalli.

Mattias 
siimar
sündinud: 3. veebruar 1998
klubi: usta/audentes
treener: ekke tiidemann
parimad omadused
kõrge mängutempo ja agressiivne stiil. kuid viimasel 
ajal hakanud ka edukamalt võrgus käima ja parandanud 
kaitsemängu. Väga hea füüsilise ettevalmistusega, pole 
selles osas ühtki nõrka külge.
mida võiks esmajoones arendada (parandada)?
stabiilsust oleks veel juurde vaja. serv on üsna kõikuv ning ühe 
konkreetse mängu jooksul ei suuda vahel ühtlast taset hoida.

robin erik 
parts
sündinud: 22. august 2000
klubi: avantage tk
treener: redt reimal
parimad omadused
loeb hästi mängu, taktikaliselt taiplik ja omab mitmekülgset mängustiili. lisaks 
väga võitluslik, ei anna kunagi alla. on võimeline kaitses väga hästi mängima, 
aga vajadusel ka ründama. serv vastasele ebamugav.
mida võiks esmajoones arendada (parandada)?
rohkem kannatlikkust! selles mõttes, et ta ei kiirustaks igas olukorras. Vahel on 
tema mäng liigagi mitmekülgne, võiks ka lihtsamini hakkama saada. Füüsilise 
ettevalmistuse osas vajaks arendamist mõned kiiruslikud omadused, eelkõige 
reaktsioon, mitte otseselt jalgade kiirus.

jana kuzovkova
sündinud: 15. juuli 1998
klubi: usta
treener: aleksander jürgens
parimad omadused
suurim tugevus on võime uusi asju 
omandada - olgu see tehniline element, 
taktikaline lahendus või mentaalne oskus. 
tegemist on väga andeka neiuga, kellele 
trenni alguses tehtud märkusest piisab, et ta 
hakkaks asjaga iseseisvalt tegelema.
mida võiks esmajoones arendada 
(parandada)?
eelkõige usaldust oma otsuste ja oskuste 
vastu. kui tal mingi asi perfektselt ei 
õnnestu, langeb ka enesekindlus. teadmine, 
et iga sooritus ei pea olema perfektne ja 
vahel piisab, kui asja teha “lihtsalt hästi” 
aitaks janal ülemäärastest pingetest 
vabaneda.

kristjan tamm
sündinud: 16. juuni 1998
klubi: usta
treener: oskar saarne
parimad omadused
Visa treenija, kes paistab silma 
töökuse poolest. Mängib julgelt, parimad löögid on eeskäsi ja serv.
mida võiks esmajoones arendada (parandada)?
liikumisega on kindlasti vaja veel vaeva näha. tehniliselt annab lihvida kõiki 
mänguelemente, ka neid, mis tal paremini välja tulevad.

birgit burk
sündinud: 22. mai 1997
klubi: tC 2000
treener: Harri neppi
parimad omadused
Võitluslik mäng ja liikumine 
väljakul. ületab endaga enam-
vähem võrdseid vastaseid tänu 
vähemale eksimuste arvule ja 
võidutahtele.
mida võiks esmajoones arendada (parandada)?
jõudu oleks juurde vaja ja tehnilist poolt lihvida. loodus pole 
andnud talle silma ja käte koordinatsiooni, kuid seda omadust 
pole lihtne arendada.

Tšempionide eine!

Hea toit on edu pant.
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K orraldus oli muljetavaldav ning nägin väga suuri talente ja väga-väga suuri 
talente. Nägin väga väärikaid ja väga-väga väärikaid emasid-isasid. Kuna sain 
algusest lõpuni võistlusi vaadata, oli aega seda poolt jälgida. Et mis toimub, 

kui pingelised on omavahelised duellid ning kuidas keegi mängib ja käitub. Eesti 
tennis ei pea praegu häbenema noorte taset.

o l l a  k u r s i s  s p o r d i f i l o s o o f i a G a
Mis aga negatiivse poole peale jäi ja millega olen ka varem kokku puutunud, on 
lastevanemate käitumine. See tegi mind päris kurvaks - kui kümme päeva võisin 
jälgida, mis telgitagustes toimub, kuidas keegi oma lapsega suhtleb, mida ooda-
takse ja nõutakse, siis see on väga suur probleem, mis vajaks kiiresti lahendamist.
Sai ka teiste treeneritega omavahel räägitud ning tuli selgelt välja, et ma ei ole 
oma murega üksi.
Noorte tennises ei saa me lastevanematest üle ega ümber. Neid on paratamatult 
vaja nii lastel kui treeneritel, aga lastevanemad ei tunneta seda rolli, kuidas nad 
saaksid lapsele kõige kasulikumad olla. Väga tihti saaks vanemad olla lastele abiks, 
kui nad ei teeks midagi!
Nad töötavad pahatihti lastele vastu. Noortel mängijail pole võimalik iseseisvuse 
suunas pürgida, kui isegi 14-15-aastased poisid-tüdrukud ripuvad veel ema tissi 
otsas ja emad kamandavad, kuhu tohib astuda ja mida teha. Seda on päris kurb 
vaadata, sest tennis on täna ikkagi hobi ja nad tulevad mängima rõõmu pärast. 
Kui lastevanemad sekkuvad nii meeletult, õpetavad ja käituvad valesti, siis võe-
takse see rõõm ära.
Andke võimalus oma lastele kogeda ja liikuda iseseisvuse poole! Proovige roh-
kem leppida, et olenemata kui hästi või halvasti teie lapsed mängivad, tunnete 

lastevanemad, 
Noorte sport 
oN mõeldud 
eelkõige 
lastele!

Võtsin esimest korda 
treenerina eesti noorte 
meistrivõistlustest 
täies mahus osa. 
need toimusid 
pärnus ja olen väga 
positiivselt üllatunud 
nii korraldusest kui 
ka mängutasemest, 
kuid mulle jäid pinnuks 
silma üle motiveeritud 
lapsevanemad, kes 
upitasid ennast sellel 
võistlusel tähtsamaks 
kui lapsed!

tekst: silver karjus, 
tennisetreener
Foto: erakogu

sellest rõõmu! Olge õnnelikud, et nad üldse selle spordialaga 
tegelevad.
On näha, et lastevanemad sekkuvad jõuliselt kogu treeningu-
protsessi. Treenerite metoodika on täpselt sama nagu koolis 
õppeprogramm. Ma pole siiamaani aru saanud, miks vane-
mad ei lähe kooli matemaatika- või bioloogiaõpetajale nõu 
andma, aga väljakule trügivad kõik ja räägivad treeneri eest, 
kuidas peab treenima ja mängima.
Isegi kui lapsevanem on endine tippmängija või tugev har-
rastustennisist, peaks ta mängu õpetamise poole usaldama 
treeneri hooleks. Ka olümpiavõitja Erki Nool vaatas oma poja 
mängu ning temal oleks ka kindlasti midagi tarka öelda, kuid 
just sellepärast, et ta on spordifilosoofiaga hästi kursis, ta 
seda kõva häälega tegema ei hakanud.

p Õ Õ s a  t a G a n t  p i i l u d a  p o l e  n o r m a a l n e
Noorte õpetamine on multidimensionaalne tervik, mis koos-
neb taustajõududest, treeneritest ja mõistlikest vanematest 
ning see sünergia peab toimima - mitte nii, et igaüks kisub 
oma poole ja kõigil on erinev nägemus. Kui laps tuuakse 
trenni, siis tuleb uskuda treeneri metoodikasse ning olla 
rõõmus, et lapsele meeldib tennist mängida.
Mis paistis eredalt silma, on see, kui lapsed ei luba oma vane-
matel käia võistlusi vaatamas. Arvan, et sel juhul on juba 
varem tehtud vanematepoolseid suuri vigu, et asjad nii kau-
gele läinud. Vanemad peavad puu otsast, posti tagant või põõ-
saste vahelt piiluma oma lapse mängu – see ei ole normaalne.
Igal juhul aktsepteerin 100%, et lastevanemad käivad tribüü-
nil mänge vaatamas ja tunnevad huvi, kuidas nende võsu-
kestel läheb. Kuid peavad sel juhul oskama ka väljaku ääres 

Ma ei mõista, miks vanemad ei lähe 
kooli matemaatikaõpetajale nõu 

andma, aga väljakule trügivad kõik 
ja räägivad treeneri eest, kuidas 

peab treenima ja mängima.
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mõistlikult käituda, mitte haarama kahe 
käega peast kinni ja mängu ajal lastele 
midagi arutut kisama või õpetama ja 
sellega neile pinget peale panema.
Selles ringkonnas domineerivad ambit-
sioonikad emad, kes on pealt kullakar-
valised, seest siruviirulised, kuid on ka 
isasid, kes ise on spordist väga kaugel. 
Võib-olla nad jooksevad kilomeetri 11 
minutiga, teevad kaks kätekõverdust ja 
kümnest löögist kolm saavad reketiga 
pallile pihta, aga teavad täpselt, mida 
peaks tennisemängus tegema. Silma 
hakkas ka see pool, et kui lapsed tulevad 
pärast mängu platsilt ära, siis esimesena 
võtavad neil varrukast kinni vanemad ja 
lärmavad, kuidas oleks pidanud män-
gima ja mida teisiti tegema. Treener 
saab võib-olla alles kahe tunni pärast 
oma arvamuse öelda.
Igal pool käib meeletu tõmblemine 
ning ületähtsustatud on tulemuspõ-
hine sporditegemine. Mitte, et mängi-
taks armastusest tennise vastu. Ning see 
saab hukatuslikuks.
Kui kuulen, kuidas lastevanemad tri-
büünil omavahel suhtlevad ja mida nad 
üleolevalt räägivad, siis on päris piinlik. 
Vahel halvustatatakse vastast nii kõva 
häälega, et isegi enda lapsel võib häbi 

taja, kes on lastele eeskuju. Kui toimub 
trenn, siis selle viib läbi treener, mitte 
vanemad ei vehi tribüünilt, kuidas ja 
kuhu peab lööma ning mida tegema. 
Sest treener pole ainult oma ala spet-
sialist, vaid ta õpetab ka suhtlemist, 
eetikat, kellaaegadest kinni pidamist, 
järjekindlust ja palju muud.
Kuid vanemad otsivad tihti vigu tree-
nerist, et tema pärast ei mängi lapsed 
nii hästi nagu peaksid, võib-olla on neil 
õigus! Treener on lastega koos ainult 
paar tundi päevas, enamiku aja veeda-
vad nad vanematega. Ja lapsed on ikkagi 
kodu peegel – oluline, et see keskkond 
poleks närviline, vaid turvaline.
Laps vajab kindlasti vanemate toetust 
– ilma selleta ei saa ka spordis kõrgele 
jõuda. Kuid nad võiksid kodus rääkida 
vähem tennisest, sest lapsel on niikui-
nii treener ja trennikaaslased ning siis 
hakkab üks teema liialt kurnama. Ka ei 
ole vaja last töödelda enne ega pärast 
trenni. Mitte rääkida kodus, et miks sa 
pole naabri-Karlast parem ja kuidas sa 
jälle kaotasid. Et isal on nüüd nii häbi, 
et ei saagi enam naabripoisi isaga õlut 
jooma minna. Ootused, et laps hakkab 
tulevikus miljoneid teenima, tekitavad 
paanikat ja hirme. Rääkida lastega ten-

hakata. Tõenäoliselt räägitakse sama juttu ka kodus ning 
sel juhul on keeruline, et sellest perest kasvaksid eluterve 
psüühikaga lapsed. Nad on ikkagi nii survestatud, et ei tule 
eluaastate mõttes nii varajase pingega toime.
Palun vabandust, kui kellelegi liiga tegin, aga enamik vane-
maid kuulub mainitud kategooriasse. Kindlasti ei ole ka mina 
mingi pühak nii isa kui ka treenerina ning olen teinud väikse-
maid ja suuremaid vigu. Ma ei taha kedagi süüdistada, vaid 
juhin tähelepanu, kus on peidus meeletu positiivne potent-
siaal. Ning ma räägin kõigest: nii tipptasemel kui ka harras-
taja tasemel mängivate laste vanematest. Võtame kõik koos 
korra aja maha ja mõtleme, mida saaksime ühiselt parandada.

m i t t e  v Õ t t a  e n d a l e  t r e e n e r i  r o l l i
Selle asemel, et kulutada tunde trennides passimisega, võiks 
mõelda, kuidas raha teenida, ise trenni teha või lugeda mõni 
huvitav raamat läbi. Leidku endale mõni muu tegevus, sest 
lapse survestamine 24 tundi ööpäevas on kindlasti kehv hobi. 
Mitte elada oma unelmaid laste peal välja. Isegi lapsed ei ole 
vanemate omand, sest kõigil meil on oma elu. Muidu oleks 
nagu okupeeritud lapsepõlv.
Lastevanemad piiravad oma tegutsemisega laste loovust, 
surudes nad väljakul teatud raamidesse. Tennis on meeletult 
loov spordiala, kus tuleks anda rohkem vabadust ning mitte 
olla tulemustes liialt kinni. Tulemused tulevad, kui aeg on 
küps, kuid lapsed peavad saama võimaluse ka vigu teha, aga 
samuti kogema positiivseid õnnestumisi, mille arvelt õppida.
Enamike treenerite arvamus on ühine: lastevanemate roll 
tuleks sirgeks rääkida. Ning ma ei ütle seda mitte põhjusel, et 
treeneril oleks kergem, vaid laste tuleviku nimel tuleks neid 
pingutusi teha. Treener võiks olla väärtuste kandja nagu õpe-

nisest on mõistlik siis, kui nad seda ise soovivad ja neil vane-
matele küsimusi on tekkinud.

s ü d a m e s t  e i  s o o v i  k e e G i  p a h a
Püüdke rohkem aru saada, et laste sporditegemine on mõel-
dud teie armsatele lastele, mitte vanematele. Suures pildis 
on probleemid selleks, et neid lahendada, mitte nende eest 
põgeneda. Survestamine võib anda lühiajalist edu, aga pike-
mas perspektiivis pole lapsed enam võimelised tipptasemel 
tennises edasi minema, kui pinged lähevad liiga suureks. 
Vaimne osa tennises on väga suur ning seda peaksid vane-
mad teadvustama.
Maailma tennises leidub mõningaid näiteid, kus vanemad 
on läbi survestamise suutnud lapsest vormida tippmängija 
– Andre Agassi raamatus on sellest juttu. Kuid ei tahaks siin 
rõhutada neid erandeid, vaid võtta aluseks normaalne kesk-
klass. Pole paslik ennast teistega võrrelda, sest sporditegemine 
on individuaalne.
Protsess peaks toimima nii, et mida väiksemad on lapsed, 
seda rohkem vanemaid asja juures abistamas. Annavad või-
maluse lastel proovida ja on toetavad. Mida vanemaks lapsed 
saavad, siis iga aastaga lastevanemate osa langeb. Lõpuks 
võiksid lapsed 15-16-aastaselt olla spordis täiesti iseseisvad.
Südamest ei soovi keegi paha – küllap valitseb kõigil vanema-
tel hea tahe aidata lastel paremaks mängijaks ja inimeseks 
sirguda. Kuid vale lähenemine töötab paraku vastu. Eriti kahju 
on põhjusel, et nägin Eesti noorte meistrivõistlustel tõelisi 
talente. Probleem on olnud aastaid, aga kartus, et anded või-
dakse rikkuda, pani mind tõsisemalt kui kunagi varem muret-
sema. Tähtis on siiski laste rõõm ja mida lapsed tunnevad, 
vanemate rahulolu on juba boonus!

 kommentaari 
autor silver 
karjus on ise 
üheaegselt nii 
lapsevanem kui 
ka treener ning 
peaks tundma 
mõlemat rolli.
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tekst: 
ants põldoja 

Fotod: 
igor pissarev

Ü llatusi tõesti ei sündinud, seaduspärane oli veel tiit-
likaitsja Eva Paalma jõudmine naiste finaali. Ivanovi 
vastane lõppkohtumises oli pisut lahtisem, lõpuks võttis 

selle koha ja hõbemedali USA-s õppiv Jaan Kononov.

n e l j a  p ä e v a G a  k o l m a n d a  k u l l a n i
Naiste üksikmäng peeti Tere Tennisekeskuse väljakutel nelja 
päevaga, sest Kontaveit pidi sõitma järgmisele turniirile. Nii-
sugune „kiirustatud“ turniir polnud esmakordne – väidetavalt 
korraldati 1959. aastal meeste üksikmäng kahe päevaga, et 
Toomas Leiuse tihedas turniirigraafikus vaba kohta leida.
„Olin nii kaua murul mänginud, et vajasin aega liivatennisega 
harjumiseks,” põhjendas Kontaveit osavõttu. “Ning ainult 
treeningust ei piisa, tahaksin ka võistlusmänge mängida.” Tal 
oli vahepeal plaan mängida Saksamaal 25 000 USD auhinna-
fondiga turniiril, kuid loobus, sest sai Wimbledonis piisavalt 
häid mänge. Rahast Kontaveit ei rääkinud, kuid eks ole tõsi, et 
Eesti meistrina 1000 eurot teenida on lihtsam kui 25-tuhande-
lisel finaali jõuda - vaid sel juhul olnuks auhinnaraha kõrgem.
Naiste poolfinaalide päeval puhus väga tugev tuul. Põne-
vamas poolfinaalis sai Paalma pärast tasavägist algust (3:3) 
kindlalt 6:3, 6:2 jagu Julia Matojanist. „Seekord oligi peamine, 
kuidas tuulega hakkama saada. Püüdsin rohkem lõigata ja 
kindla peale mängida. Tundub, et tulin toime,“ ütles Paalma. 
Kontaveit tegi tuulise ilmaga ohtralt vigu, aga tal polnud ras-
kusi Liisa Pajumetsa 6:2, 6:2 võitmisega.

„Lahe, et saan temaga mängida,“ pol-
nud Paalma kurb, et Kontaveidi otsus 
tegi tal tiitli kaitsmise ülikeeruliseks. 
„Vist kohtusin Anettiga viimati 2010. 
aasta meistrivõistlustel, kuid enam ei 
mäleta tulemust.“
Finaali võitis Kontaveit 6:1, 6:2 ja tee-
nis kolmanda meistritiitli (varem 2009 
ja 2010). Võitja  oli  umbes pooltes gei-
mides selgelt üle, teine pool geime olid 
tasavägised ning kolm neist õnnestus 
Paalmal võita. Parim šanss tekkis Paal-
mal teises setis seisul 2:4, kui ta juhtis 
ka järgmises geimis, aga ei suutnud 
edu hoida.
„Üritasin võita kõiki geime, aga Eva 
mängis hästi,” ütles Kontaveit, kes ei 
tundnud, et oleks pidanud end kodus 
tõestama veel võimsama ülekaaluga. 
“Võit on võit, midagi kripeldama ei jää. 
Meistrivõistlused täitsid eesmärgi, sain 
liival vajaliku hulga võistlusmänge.“
Paalma sõnul oli finaalis põnevat 
mängu rohkem kui numbrid näitavad. 
“Rahul pole ma kunagi, alati tahaks 
rohkemat. Otsustavaid punkte mängis 

mee s t e üksik m ä nG. 
poolf inaalid: Vladimir ivanov – kenneth raisma 6:1, 7:5, 7:5, 
jaan kononov – ker t kilumets 6:1, 6:3, 6:1. 
f inaal: ivanov – kononov 7:5, 6:2, 6:4.

n a is t e üksik m ä nG.
poolf inaalid: anet t kontaveit – l iisa pajumets 6:2, 6:2,
eva paalma – julia Matojan 6:3, 6:2. 
f inaal: kontaveit – paalma 6:1, 6:2.

mee s t e pa a rism ä nG.
f inaal: ivanov/anton pavlov – kononov/raisma 6:4, 6:7, 7:5.

n a is t e pa a rism ä nG. 
f inaal: paalma /Matojan – piret ja kadi ilves 6:1, 6:1.

seG a pa a rism ä nG. 
f inaal: Matojan / ivanov – paalma /Mor ten ritslaid 6:4, 7:5.

tuli, Nägi ja   
        võitis

esimest korda pärast 2010. aastat tegi eesti 
meistrivõistlustel kaasa anett kontaveit. sellega 
oli kulla saatus sisuliselt otsustatud. peaaegu 
samavõrra ette määratud oli ka Vladimir ivanovi 
kolmas järjestikune tiitel.

eesti 
meistrivõistlused 2014

    anett
Kontaveit

Anett paremini ja sellega näitaski, milline on meie taseme-
vahe,” ütles Paalma.

r a i s m a  j a  k o n o n o v 
s u n d i s i d  i v a n o v i  p i n G u t a m a
Meeste üksikmängus oli teel medalimängudele põnevust 
rohkem. Esimeses ringis alistas Eesti karikavõistluste finalist 
Morten Ritslaid vanameister Rene Buschi 7:6, 6:3, kusjuu-
res esimeses setis mängisid mõlemad kordamööda settpalle 
maha, kuni Ritslaid tie-breaki 11:9 võitis. „Ma pole varem 
Buschiga kohtunud,” sõnas Ritslaid. “Kuid mingit pabinat 
või aukartust ei tundnud. Teadsin, et ta pole ründemängijana 
ohtlik ja saan oma mängu üles ehitada.“
Ritslaid lülitas välja ka mulluse finalisti Markus Kerneri, ent 
jäi pidama veerandfinaalis, kus seisul 3:6, 1:4 andis loobumis-
võidu 16-aastasele Kenneth Raismale, kellele ta oli kaotanud 
ka märtsis karikavõistluste finaalis.
„Seekord tuli võit kergemalt, aga mulle sobivad välisväljakud 
paremini. Tundus, et tuuline ilm tuli ka kasuks, sain pare-
mini tingimustega hakkama,“ nentis Raisma. Teine tähtis 
veerandfinaal mängiti tabeli alumisel poolel, kus Kononov 
alistas teisena asetatud Anton Pavlovi 6:2, 6:3.
Kui naiste finaal meelitas rohkesti rahvast Tere väljakutele, 
siis suur huvi valitses ka Ivanovi ja Raisma poolfinaali eel. 
Spetsialistide arvamus erines vaid nii palju, et osa pakkus 
tasavägisemat, osa ühepoolset mängu, aga Ivanovi võidus oldi 
kindlad –  vara veel Raismal maailma 500. mängijat alistada.
„Tegime Kennethiga trenni enne Davis Cupi matši ja kui setti 

mängisime, oli üpris tasavägine. Lisaks sobib liivaväljak talle 
paremini. Tuleb maksimaalselt keskenduda ja ennast moti-
veerida,“ ütles Ivanov veerandfinaali järel. Raisma: „Mingi 
taktika leidub ka tema vastu, ent kui ta mängib parimal tase-
mel, läheb raskeks.“

 Vladimir 
ivanov elas 
finaali algul 
üle ärevaid 
hetki, ent 
üldjoontes tuli 
tema kolmas 
tiitel taas 
kindlalt.

 eva paalma 
ei suutnud 
üksikmängus tiitlit 
kaitsta, kuid tundis 
heameelt, et sai 
anett kontaveidiga 
mängida.

 julia 
Matojan teenis 
kulla kahes 
paarismängus.
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Ivanov võitis 6:1, 7:5, 7:5. Ühepoolne või 
tasavägine? Teises ja kolmandas setis 
jäi Raisma murdega taha, kuid suutis 
viigistada. Ent mõlemal juhul kaotas 
Raisma seisul 5:5 uuesti oma pallingu. 
Mäng kestis 2 tundi ja 40 minutit – selge 
märk pingelisest heitlusest. „Tulemu-
sega jäin rahule, kuid teine ja kolmas 
sett polnud mänguliselt nii head kui 

– toim.) kohtuma,“ muigas Kononov, 
kes korra on Ivanovi võitnud Mastersi 
alagrupiturniiril. „Seepärast usungi, et 
kõike võib juhtuda,“ sõnas Kononov.
Lõppkohtumise algus õigustas Kono-
novi ootusi – ta alustas favoriidi vastu 
tormiliselt, kruttides tagajoonelt palli 
nurgast nurka ja asudes juhtima 5:1. 

„VõiT oN VõiT, Midagi KripeldaMa ei jää.“  
anett Kontaveidi vastus küsimusele, kas ta 

pidanuks võitma tiitli veel ülekaalukamalt.

tahtnuks. Keskendumine kadus, tegin 
vigu,“ tunnistas Ivanov. „Serv polnud 
ka piisavalt hea ning Kenneth kasutas 
selle ära.“
Kononov alistas Kert Kilumetsa 6:1, 6:3, 
6:1 ja mängis Eesti MV finaalis esma-
kordselt. Kuna ta õpib Ameerikas, 
siis Eesti GP-punktide vähesuse tõttu 
kunagi asetust ei oma. Kui eelmistel 
aastatel Kononovi loosiõnn ei soosi-
nud, siis tänavu sattus ta soodsamasse 
tabelipoolde. “Kasutasin loosi ära - ei 
pidanud enne finaali Vovaga (Ivanov 

Võis eeldada, et Ivanov loovutab seti, 
aga siis võtab ennast kätte, kuid see juh-
tus varem. Setti Kononov ei teeninud, 
Ivanov võitis 7:5, 6:2, 6:4.
„Olukord oli ärev,“ tunnistas Ivanov. „Kor-
raks oli 1:5 peal selline tunne, et järsku 
ei suudagi täna seda mängu välja tõm-
mata. Vastane surus pidevalt, varianti 
nagu polnukski. Tundsin, et pean kõvasti 
tööd tegema, et olukorda päästa. Kuid ta 
vajus ise pisut ära ja nii sain seti kätte, aga 
kindlat tunnet polnud.“
Kolm aastat järjest on Ivanov tõestanud, 
et Eesti teine ešelon talle vastu ei saa, 
kuid meister usub, et rivaalide võitmine 
läheb järjest raskemaks. „Eelkõige on 
Kenneth Raisma liival ebamugav vastane. 
Kui ta suudaks agressiivsemalt mängida, 
poleks mul kerge,“ sõnas Ivanov.

v e i d i  p a a r i s m ä n G u d e s t
Naiste paarismängus jäi ajalugu tege-
mata, kui Piret ja Kadi Ilvesel oli või-
malus esimese ema-tütrena tulla Eesti 
meistriks. Kuid Paalma ja Matojan olid 
finaalis selgelt üle 6:1, 6:1.
Tõeline draama leidis aset meeste 
paarismängu finaalis, kus mõlemad 
pooled mängisid maha matšpalle. Iva-
nov/Pavlov võitsid Kononov/Raisma 

vastu esimese seti 
6:4 ja juhtisid teise 
seti tie-break´is 6:4, 
kuid kaotasid selle 
6:8. Otsustavas setis 
oli Pavlovi pallingul 
seis 4:5, 0:40. Nüüd 
omakorda jäi Kono-
novil ja Raismal šanss 
kasutamata. Lõpuks 
said soosikuks pee-
tud Ivanov/Pavlov 
võidu 6:4, 6:7, 7:5.

 16-aastane kenneth raisma teenis üksikmängus 
pronksi, ent eks noormehelt juba selliseid esitusi 
ka oodati.

 liisa pajumets (paremal) võis olla rahul, et võitis 
anett kontaveidi vastu neli geimi.

 ratastoolitennises pole vastast Viljar Villistele.

 eesti tennise liidu president enn pant autasustamas naiste 
üksikmängu võitjat.

 ema-tütar piret ja kadi ilves 
jõudsid paarismängu finaali, aga 
ajaloolisest tiitlist jäi samm puudu.

 jaan kononov 
võitles ennast 
finaalini, kuid 
seal rauges 
tema jõud 
esimese seti 
lõpus.
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E stonian Open oli Eestis ainulaadne 
ka selle poolest, et esimest korda 
toimusid meil meeste ja naiste ITF-i 

turniirid samaaegselt. Kalevi Tenni-
seklubi Herne tänava väljakutel jätkus 
tegevust hommikust hilisõhtuni.

i v a n o v i  s o o l o e t e n d u s
Estonian Openi osavõtjate koosseis ei 
olnud nii tugev kui nädal varem toimu-
nud Nordecon Openil. Nagu ütles tur-
niiri direktor Riho Kallus, on peaaegu 
igal aastal olnud esimene meeste tur-
niir tugevam, sest tollel nädalal ei toimu 
Eesti lähistel nii palju muid samalaad-
seid võistlusi. „Kuid koosseisult nõrge-
mal turniiril on ka oma pluss: annab 
Eesti tennisistidele paremaid võima-
lusi – kellele võitu rünnata, kellele ava-
ringist edast pääseda ja edetabelipunkt 
teenida,“ märkis Kallus.
Ivanov kasutaski hea võimaluse ära. Ta oli 
asetatud kolmandana, kuid turniiri esire-
ket, austraallane Andrew Whittington lan-
ges välja juba avaringis, teisena asetatud 
venelane Ivan Nedelko veerandfinaalis.
Ka Ivanov oli avaringis pisut hädas, alis-

pealkirjas öeldu vajab 
täpsustust: kodus on 
Vladimir ivanov võitnud 
muidugi hulga turniire, 
kuid tänavu jõudis ta 
esmkordselt esikohani 
eestis peetud itF-i   
10 000 dollari suuruse 
auhinnafondiga turniiril, 
mis kandis uhket nime 
estonian open.

võitis 
karjääri 

tekst: ants põldoja     
Fotod: igor pissarev

tades leedulase Lukas Mugeviciuse 6:3, 3:6, 6:3. Kuid hiljem ta 
enam ühtki setti ei loovutanud. Finaalis alistas Ivanov oma-
pärase stsenaariumiga kulgenud kohtumises lätlase Janis 
Podzuse 6:2, 7:6. Mängu algus oli kindlalt Ivanovi kontrolli 
all. Ta ründas tempokamalt, lätlane eksis palju ega suutnud 
kuidagi oma tugevat, ent samas liiga keskele löödud pallin-
gut maksma panna.
Ivanov juhtis juba 6:2, 4:1, kui Podzus sattus järsku hoogu. 
Lätlane läks 5:4 ette ning oli setivõidule palju lähemal kui 
Ivanov, kes päästis kokku 6 settpalli ja võitis tie-break´i 
12:10. Arvestades finaalipäeval valitsenud 30-kraadist 
kuumust, olnuks võimalik otsustav sett tõeline vastupi-
davusproov.
“Seisuni 4:1 teises setis oli mäng minu kontrolli all. Küllap 
vastane arvas, et enam pole midagi kaotada, paar korda viru-
tas ründelöögi täiest jõust, aga õnnestus. Nii see tennis on, et 
üks hakkab natuke paremini mängima ja teine annab kuskil 
järele ning tasemelt ma ju temast nii kõvasti üle polnud, et 
suurelt võita,” arutles Ivanov. “Lõpuks on muidugi hea meel, 
et kodus võitsin - kindlasti oluline tähis karjääris.”
Varem oli Ivanov võitnud kaks ITF-i turniiri Soomes ja ühe 
Kasahstanis, kuid viimasest võidust (2012 august) oli möödas 
peaaegu kaks aastat.

k e r n e r  e d u k a s  p a a r i s m ä n G u s
Vabapääsme alusel said Eesti meestest veel põhiturniirile 
Markus Kerner, Jaan Kononov ja Kert Kilumets, kvalifikat-

vladimirIvanov

21.-26. juuli, kalevi tk, Herne tänava väljakud.

finaalid. 
meeste üksikmäng: Vladimir ivanov (eesti, 3) – janis podzus (läti, 8) 6:2, 7:6. 
teised eestlased: Markus kerner veerandfinaal, jaan kononov, anton pavlov ja kert kilumets 1. ring. 
meeste paarismäng: andrew Whittington (austraalia)/kerner (1) – ivanov/jan sabanin (Venemaa, 2) 6:3, 6:3. 
naiste üksikmäng: Csilla argyelan (ungari, 6) – aleksandra artamonova (Venemaa, 5) 7:6, 2:6, 7:5. 
eestlased: julia Matojan 2. ring, eva paalma, lisanna pihlak ja liisa pajumets 1. ring. 
naiste paarismäng: artamonova/Cornelia lister (rootsi, 1) – paalma/Matojan 6:3, 6:2.

estoNiaN open

siooni läbis edukalt Anton Pavlov. Neist 
jõudis veerandfinaali Kerner, teised lan-
gesid avaringis.
Kuid Kerneri suurim saavutus kodusel 
turniiril oli hoopis paarismängu esi-
koht koos Whittingtoniga. Võimsa ser-
viga paar tegutses kogu turniiri ladusalt. 
Tasub märkida, et näiteks koos soom-
lase Micke Kontineniga ei võitnud 
Whittington varem peetud Nordecon 
Openil – järelikult sobis talle koostöö 
Kerneriga märksa paremini. Finaalis 
alistasid Whittington/Kerner ootama-
tult ühepoolses mängus Ivanovi ja Jan 
Sabanini (Venemaa) 6:3, 6:3.
Kerner võitis karjääris teistkordselt 
ITF-i turniiri paarismängus, mullu oli 
ta Nordecon Openil edukas koos lätlase 
Mikelis Libietisega, kes nüüd on Ker-
neri ülikoolikaaslane USA-s. “Ka juu-
nioride seas olin paarismängus edukam 
kui üksikus,” tunnistas Kerner. “Mul on 
hea palling ja võrgus olen pika mehe 
kohta üsna osav, see annabki eeliseid 
just paarismängus. Poolfinaalis avaldati 
meile tõsisemat vastupanu, kuid finaalis 

võideldes 3:6, 3:6. Eva Paalma kohtus aga kohe esimesena 
asetatud Eleanor Deaniga (Suurbritannia) ja kaotas 2:6, 3:6.
Paarismängus jõudsid Paalma/Matojan finaali. Seal suutsid aga 
turniiri üksikmängu finalist Aleksandra Artamonova (Venemaa) 
ja rootslanna Cornelia Lister Eesti paari alistada 6:3, 6:2. ITF-i 
turniiril lõpeb geim paarismängus otsustava punktiga seisult 
40:40. Paalma ja Matojan kaotasid otsustavaid punkte 8st 7! 
Võite ise arvutada, kuidas kulgenuks mäng, kui need punk-
tid jagunenuks võrdselt 4:4 – pange eestlastele kolm geimi 
juurde ja võtke vastastelt kolm maha. Kuid loomulikult on ka 
otsustavate punktide mängimise oskus taseme näitaja ning 
oletada tegelikult ei tasu.

esimese koduturNiiri

vajus Vova (Ivanov) partner pisut ära. 
Korra tekkis mul ärev moment, kui sei-
sul 4:2 tegin kaks topeltviga. Ent selleski 
geimis polnud vastastel kordagi edu.”

e e s t i  n a i s p a a r  f i n a a l i s
Naiste turniir jääb antud ülevaates pisut 
varju, sest siin ei olnud eestlannadel 
vähemalt üksikmängus suurt sõnaõi-
gust. Julia Matojan jõudis teise ringi, 
kuid läks siis kokku hilisema võitja Csilla 
Argyelaniga (Ungari) ja kaotas visalt 

 paarismängu võitsid 
Markus kerner (paremal) ja 
andrew Whittington.
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K ui võrdleme, et nädal hiljem peetud Estonian Openil oli 
Eesti teine reket Vladimir Ivanov asetatud kolmandana, 
Nordecon Openil aga kaheksandana, siis see näitabki 

turniiride taseme erinevust. Maailma 400 parema seast oli 
kohal neli meest, nende seas ka Eesti esireket Jürgen Zopp, 
kes koduturniiri varem kolm korda võitnud. „Kuna eelmistel 
aastatel on see turniir olnud 15 000 dollari suuruse auhinna-
fondiga, aga koosseis oli tänavu sama esinduslik, siis võib küll 
öelda, et tegemist oli üllatavalt tugeva jõuprooviga,“ märkis 
turniiri direktor Margus Uba.
2012. aastal ei saanud Zopp Tallinnas mängida väga heal 
põhjusel – seisis edetabelis liiga kõrgel ega tohtinud reeglite 

kogus NordecoN 
opeNil vormi

juuli keskel peeti tere tennisekeskuse väljakutel traditsiooniline meeste  
10 000 usa dollari suuruse auhinnafondiga turniir nordecon open, kuhu kogunes  
„kümnetuhandelise“ kohta tugev seltskond.

tekst: ants põldoja 
Foto: vik tor burkivski

14.-19. juuli, tere tennisekeskus.

finaalid. 
meeste üksikmäng: Christian lindell (rootsi, 4) – Markus 
eriksson (rootsi, 2) 3:6, 6:2, 6:2. 
eestlaste kohad: jürgen Zopp (1) poolfinaal, Vladimir ivanov (8) 
ja jaan kononov 2. ring, kert kilumets ja kenneth raisma 1. ring. 
meeste paarismäng: lukas Mugevicius (leedu)/aleksandr 
Vassilenko (Venemaa, 4) – Whittington/Micke kontinen (soome, 
1) 6:7, 6:3, 10:6.

NordecoN open

Zoppjürgen

kohaselt nii „nõrgast“ turniirist osa võtta. Pärast vigastus-
pausi on aga Zopp kahjuks edetabelis taas sellisel kohal, et 
võib kodus mängida (see fakt on iseenesest muidugi tore!). 
Kui Zopp mängis, oli ta järelikult esimesena asetatud, seegi 
on juba traditsioon.
Tegelikult Zopp alles kogus suve keskel vormi – Nordecon 
Open oli seekord talle hüppelaud tugevamatele Challen-
ger-turniiridele, kust ta augusti lõpus punkte kogus. Soom-
lase Micke Kontineni vastu oli Zopp veerandfinaali avasetis 
pisut hädas, aga võitis siis kindlalt 4:6, 6:3, 6:2. Kuid tavapä-
rasest mornima ilmega Zopp tunnistas pärast seda kohtumist 

ausalt: „Kui poolfinaalis Christian Lin-
delli vastu sama halvasti mängin, pole 
lootust.“ Nii oligi: Lindell alistas Zoppi 
6:2, 6:4 ja tuli ka turniiri võitjaks.
Ivanov langes seekord välja teises rin-
gis 4:6, 3:6 kaotusega itaallasele Ivan 
Bassole. „Ma ei mänginud sugugi hal-
vasti, kuid vastasel oli väga hea päev. 
Tal õnnestus kõik ning mul ei tekkinud 
kuigivõrd lootusi,“ tunnistas Ivanov. 
Sama kaugele jõudis ja esimese ATP 
punkti teenis ka Jaan Kononov, kes 
loosi tahtel läks avaringis vastamisi Kert 
Kilumetsaga, keda ta oli kindlalt võitnud 
kaks nädalat varem Eesti meistrivõist-
luste poolfinaalis. Ka seekord oli Kono-
nov selgelt üle 6:3, 6:0, aga kaotas teises 
ringis pärast väga pingelist esimest setti 
soomlasele Micke Kontinenile 6:7, 0:6.
Paarismängus kaotasid Zopp/Ivanov 
poolfinaalis esimesena asetatud And-
rew Whittingtonile (Austraalia) ja  Kon-
tinenile 3:6, 2:6.
„Turniiri korralduslik pool on sujunud 
kenasti ja ilma suuremate tõrgeteta,“ 
ütles Nordecon AS juhatuse esimees 
Jaano Vink. „Taseme ja eestlaste osale-
mise osas tuleb aga tõdeda, et üle oma 
varju ei hüppa. Käesoleval aastal või-
maldati wild card’iga osaleda ka Eesti 
noortel tulevikulootustel, et omandada 
kogemusi ja võrrelda end teistega kodu-
sel turniiril. Selles osas sai eesmärk täi-
detud. Samas ei läinud Zoppil nii hästi 
kui fännid lootsid ja finaalis me kahjuks 
eestlasi taaskord ei näinud.“
Tervikuna jäi Vink turniiriga rahule: 
„Sport on sport ja siin pikalt kindlaid 
saavutusplaane teha ei maksa, nagu elu 
on näidanud. Usun, et kõik huvilised 
said nädala jooksul näha tasemel ten-
nist ja see innustas ka meie noori edasi 
tegutsema.“
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O lete juba teist korda Eestis. Mis on tekitanud sellise huvi?
Eelmisel aastal tulin siia ühe eestlasest sõbra kutsel. Ta 
oli väga vaimustatud ja mainis: kas tahad tulla vaatama, 

meil siin kõik mängivad tennist. Jah, nägin tõesti tennisevai-
mustust ja -huvi.
Tänavu oli natuke teisiti. Mind kutsus tagasi Tiit Nuudi, kes 
tegi ettepaneku töötada teatud mängijatega. Olin kohe nõus. 
Tahtsin näha, kas ikka on tennis siin huvitav ja mängijad, 
keda juhendama hakkasin, pakkusid ka huvi. Ja nii see on, 
teie tennis on endiselt tugev.

Kas olete käinud ka teistes Euroopa riikides?
Hispaanias tegin ükskord sarnast tööd. Treenisin mõne tipp-
mängijaga ja aitasin neil harjutusi teha, füüsilist vormi sättida. 
Teeme siin neidsamu harjutusi, mida Ameerikas. Vaatame, 
milliseid asju tehakse siin ja võib-olla saan oma harjutustega 
aidata, midagi uut näidata ja teha koostööd treeneritega. Ees-
tis on väga head treenerid, kes teevad ka omavahel koostööd. 
Töö käib mängijate arendamise nimel, et neil oleks parem.

Kas USA-s on teistsugused harjutused?
Eesmärk ongi selles, et näha, mis võib-olla Eestis puudub ja mida 
siin tehakse, kuid meil pole kombeks teha. Nii on see mõlema-
poolselt kasulik. Mängijate tehniline pool on Eestis suurepärane, 

ekstreener

tänavu suvel viibis nädala jagu tallinnas 
usa tennisetreener Dave rineberg, kes 
sai tuntuks eelõkõige õdede Williamsite 
juhendajana. tegelikult oli see juba mehe 
teine visiit eestisse, mis näitab nimeka 
treeneri huvi meie noorte tennise vastu.

tekst: ants põldoja     Fotod: vik tor burkivski

HiNdab eesti Noorte 
teNNist kõrgelt

õdede
Williamsite

kõik treenerid oskavad ka seda arendada. Kuid tuleb vaadata 
ka kehalist vormi ja vaimset poolt. Kõiki neid asju teeme koos.

Mida ütlete mängijate taseme kohta?
Mängutase tervikuna ja löögitehnika on hea, kuid mängi-
jad võiksid olla füüsiliselt paremas vormis. Võimsusest jääb 
puudu, vähe leidub tugeva kehaehitusega mängijaid. Kuid 
kordan, tehnika ja oskused on väga heal tasemel.

Arvatakse, et 13-14-aastaselt on veel vara jõuharjutusi teha. 
Või pidasite silmas ka muid füüsilisi omadusi?
Ma ei saa seda öelda üldises plaanis kõigi mängijate kohta, 
pigem on tegemist individuaalsete puudujääkidega. Igal män-
gijal on oma asjad, mille kallal töötada.
Aga mängutase on väga hea. Uus põlvkond on peale kasva-
mas. Näen juba mängijaid, kes võiksid kerkida tippu pärast 
Kaia Kanepit, Jürgen Zoppi ja Anett Kontaveiti. Rohkem olen 
Eestis jälginud just seda vanusegruppi, kes veel ei pea olema 
tipus, kellel on aega. Kunagi võib taas olla mitu Eesti mängijat 
profituuril kaasa rääkimas.

Teil on oma Akadeemia. Kas sellega ei teki probleeme, kui 
lahkute teatud ajaks Ameerikast kaugele?
Kindlasti ei teki. Treenerid töötavad ühtse programmi alusel 
ja annavad edasi minu põhimõtteid. Minu puudumisega ei 
muutu midagi. Akadeemia asub Floridas, mis on USA tennises 
number üks osariik. Sinna kogunevad andekamad mängijad.

Kuidas toimub parimate kogumine Floridasse? Kas klu-
bitreenerid saadavad? Leitakse ikka kõik talendid suurest 
riigist üles?
See on väga ajakohane küsimus, sest alustasin just praegu 
projekti, mille eesmärk on leida USA-st uus maailma esireket. 

Meil on selline konkurss, kus vaatame 
üle igalt poolt kogunenud mängijad ja 
nende oskused.
Ma ei tee otseselt koostööd USA Tenni-
seliiduga, meil on eraakadeemia. Aga 
kui õppeasutuse maine on kõrge, siis 
teatakse ka kaugemates osariikides, 
et sinna tasub saata. See on loomulik 
protsess. Minu akadeemia on etteval-
mistusreas nagu viimane samm enne 
profiks saamist. Võtan enda juurde tur-
niirimängijaid, kel juba olemas teatud 
tulemused. Maast madalast me mängi-
jaid oma Akadeemias ei kasvata.

Kes tasub USA-s noore mängija tenni-
sega seotud kulusid?

See peaks olema ühtne protsess. Aitavad Akadeemiad, ten-
niseliit ja vanemad. Igaüks annab teatud osa. Kõik peaksid 
olema valmis koostööks. Ka treenerid peavad siin andma. 
Nad ei saa ainult raha vastu võtta, vaid ka aitama andeka-
maid. Paremad mängijad saavad stipendiumi ning kui nad 
lõpuks saavutavad suure edu, siis kunagised aitajad võivad 
ka midagi tagasi saada.
Kui mängija saab 18 ja asub ITF-i turniire mängima, siis reeg-
lina teda enam rahaliselt ei toetata. Tippudele ikka raha lei-
dub, aga endiselt kehtib reegel, et kui lähed tuurile, pead 
midagi suutma ka ise välja panna. Olema kannatlik ja kuidagi 
hakkama saama. Kui edu tuleb, oled pääsenud raskustest. 
Eks sama lugu ole kõikjal.

USA meeste tennise seis on praegu pigem halb, naiste seas 
vähemalt on tekkinud teatud noori lootusi. Mis on juhtunud?
Mis juhtus, oligi see, et kõik töötasid omaette. Polnud üht-
set ettevalmistusprogrammi, ei aidatud üksteist. Sellest on 
tekkinud vähemalt kümneaastane tühjus.

Eestis peaks olema teisiti. Meil iga Tallinna treener teab, kes 
on Pärnu või Tartu parimad mängijad, kõik on omavahel 
tegemistega kursis, väike riik ja palju ühiseid turniire. Peaks 
olema lihtsam teha koostööd?
Kindlasti. Nii see ongi. Sellepärast mulle meeldib Eesti, et siin 
suudetakse teha koostööd. Teil on siin nagu suur tennisepere. 
Olen siin näinud, et kui mõni treener arvab, et hea mängija 
kasvatamiseks on vaja soodsamat keskkonda või paremat 
treenerit, saadab ära. Siin see töötab. USA on loomulikult 
liiga suur. Aga minu projekt püüab midagi sellelaadset teha.

Kuidas leidsite Williamsite öed?
1992. aastal isa Richard Williams helistas ja ütles: mul on 
kaks väga andekat tütart ja sooviksin, et sina hakkaksid neid 

„Tema suurus peitub selles, et ta suudab oma teadmisi 
edasi anda kedagi riivamata või halvustamata.“   

Redt Reimal iseloomustab USA tipptreenerit Dave Rinebergi

 niisugune 
seltskond harjutas 
eesti tänavuses 
juulikuumuses nädala 
koos: esireas 
vasakult Dave 
rineberg, robin 
erik parts, polina 
tšernjak ja 
Maileen nuudi, 
tagareas redt 
reimal ja 
Mihkel koppel.
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T iit Nuudilt, kes Dave Rinebergi tänavu suvel Eestisse kut-
sus, oli lihtne küsida algatuseks kõmuajakirjanduse laadi 
küsimus: palju see maksma läks? Nagu arvata oli, vastas 

Nuudi ümber nurga ja numbreid ei öelnud.
„Niisuguste treenerite siiakutsumise puhul pole rahast mõtet 
rääkida. Eelmisel aastal viis ta siin vabatahtlikkuse alusel läbi 
treeninguid, sest tema hea sõber on ettevõtja Andrus Uudmäe, 
kes ise tennist mängib ja aastast umbes pool USA-s elab. Ise 
käisin koos Maileeni ja treener Mihkel Koppeliga talvel Orange 
Bowli ajal tema juures, seal toimus väga kasulik sessioon. Kõige 
tähtsam, et ta analüüsib sügavuti nii võistlusmänge kui ka 
treeninguid. Juba seal arutasime, et ta võiks tulla uuesti. Aga 
pole mõtet kutsuda ühe mängija pärast, tegime väikese grupi. 
Paarismängu harjutamisel osales siin veel teisigi mängijaid.
Tenniseliit teadis Rinebergi tulekust, kuid see oli siiski meie 
projekt. Inimesena on ta niivõrd tore ja mitmekülgsete oskus-
tega, ta on ka kirjanik, teeb tennisefilme. Loomulikult ta ei 
tee kõike ilma rahata, aga saab väga hästi aru, et maailma 
tippmängijatelt küsib teisi summasid. Kui siia tuleb, siis raha-
numbrit nii hoolikalt ei vaata. Kulud maksame muidugi kinni, 
seda ei saa ju vältida, kui ta oma põhitöölt ära tuleb,“ kõlas 
Nuudi pikk vastus.
Nuudi rõhutas, et Rineberg valmistus Eesti treeningtööks põh-
jalikult. „Tal oli programm juba siia saabudes valmis. Ei ole nii, 

et kuulus inimene 
teeb trenni poole 
jõuga. Ta testis lapsi 
ja raportis olid kõik 
tugevused-nõrku-
sed, mida aren-
dada. Kui ta vaa-
tab, et noorel pole 
potentsiaali või 
tahtmist, siis neile 
ta aega ei raiska. Ta 
ei tuleks siia, kui ei 
näeks arengut,“ 
märkis Nuudi.
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treenima. Ta sai infot Chris Evertilt, kes teadis, et olin noore 
treenerina just alustanud ja vajasin uusi õpilasi. Miks õed 
tippu tõusid, on lihtne: nii andekus kui ka tugev töö. Kui mõle-
mad omadused koos, on tulemus garanteeritud. Ei olnud 
kunagi probleeme, kui pikendasime treeningut kolme tunnini, 
alati tegid kõik ülesanded ära. Kehalised võimed olid olemas, 
muud polnud vaja, et nad armastaksid tennist.

Williamsite isa treenis algul tütreid ise. Kas ta teie treenin-
guid ei hakanud kuidagi segama?
Williamsite isa käitus väga õigesti. Kui ta teadis, et nüüd teeb 
tööd professionaalne treener, siis ta astus kõrvale. Ei hakanud 
jagama soovitusi või omapoolseid korrektiive. Ta oli selleks 
piisavalt tark.

USA andmete põhjal on teie akadeemiast võrsunud viimase 
10 aasta jooksul enim WTA tuurile siirdunud mängijaid.
Jah, see on päris pikk nimekiri, ei saagi siin kõiki ette lugeda. 
Varem oli Nick Bolletieri akadeemia esikohal, kuid nüüd 
oleme naismängijate osas meie parimad. Pärast seda, kui 
olin viinud tippu Williamsite õed, jätkasin peamiselt tüdru-
kute treenimisega. Nimi sai tuntuks ja mul oli kerge õpilasi 
enda juurde saada. Polnud vaja reklaamigi teha. Iga kord, kui 
Williams võitis turniiri, helises minu telefon.

Millised on teie praegused suhted Williamsitega?
Need puuduvad. Pole kummagagi rääkinud pärast 2002. 
aastat. Nemad teevad oma tööd, mina jätkan oma, ei näe 
mingit vajadust, et peaks sidet hoidma. Mul olid parimad 
ajad nende treenimisel ja pole mingit kibestumist, et nad 
ise vahel ei soovi kohtuda.

Kas jäi mõni seik veel küsimata seoses Eesti-visiidiga?
Tahaksin mainida, et õnnestus kohtuda teie tenniselegendi 
Toomas Leiusega. Olin temast palju kuulnud ja see oli tore 
sündmus. Kindlasti sooviksin intervjuu lõpus uuesti rõhutada, 
et peamine, mis mulle Eestis meeldib: head treenerid, suurepä-
rane koostöö ja organisatsioon. Kõik on avatud uutele ideedele.
    ***
Olgu siia lisatud, et septembri algul avalikustas Kaia Kanepi: 
ka teda on Rineberg aidanud. Pigem siiski lühaiajalise nõus-
tamise kaudu. Tagasihoidlik Rineberg seda ise ei maininud 
ning juuli keskel tehtud intervjuus ei osanud ka küsida.

Õ p e t a s  k a n n a t l i k k u s t
Eesti treeneritena lõid Dave Rinebergi tänavusel visiidil kaasa 
Redt Reimal kui Robin Erik Partsi ja Polina Tšernjaki juhendaja 
ning Mihkel Koppel kui Maileen Nuudi juhendaja.
„Töö käis nii, et treeninguid viis läbi ikkagi Dave, meie osale-
sime nii sparringuna kui abitreenerina. Muidugi ta kooskõ-
lastas oma plaane meiega, et mille kallal tasub rohkem vaeva 
näha. Kuid ta nägi juba esimesel päeval õpilaste puudused 
kiiresti ära,“ selgitas Reimal.
„Mulle oli see koostöö väga õpetlik. Kõige rohkem õpetas ta 
tohutut kannatlikkust,“ ütles Koppel. „Leian, et erinevate tree-
neritega tulebki koostööd teha, alati on midagi uut õppida. 
Ei tohi olla endas nii kindel, et teen kõike õigesti.“
Reimal lisas, et üks mida Rineberg rõhutas: treener peab alati 
hoidma taset kõrgel: „Kui mul on tuju kehv või kõht valutab, 
siis ei tohi seda välja näidata. Dave ise on alati väga kannatlik, 
mis on just tüdrukutega töötamisel vajalik.“

Nii Reimal kui ka Koppel rõhutasid, et Rineberg mõjus oma 
tuntusele vaatamata lihtsa inimesena, kellega oli kerge koos-
tööd teha. „Ta teeb asjad selgeks küllaltki lihtsalt, rõhub jär-
jekindlusele ja kannatlikkusele. Tema suurus peitub selles, 
et ta suudab oma teadmisi edasi anda kedagi riivamata või 
halvustamata. Aga oskab ka õigel ajal õigele nupule vajutada. 
Näiteks ütleb midagi positiivset ja siis äkki midagi sellist, mis 
vajaks arendamist. Psühholoogiliselt ei jää muljet, et ta kogu 
aega kritiseerib,“ selgitas Reimal.
„Ta tõi kaasa erinevaid meetodeid kuidas treeningut läbi viia, 
näiteks minu jaoks oli uus, kuidas õpetada erinevalt takti-
kat lähtuvalt mängusituatsioonidest,“ sõnas Koppel. „Kuid 
meeldis eelkõige tema imidž – ta ei pane sulle pinget peale, 
suhelda saab vabalt.“

tiit nuudi: selliste 
treenerite kutsuMise puHul 
pole Mõtet raHast rääkiDa

 Dave rineberg koos tema “maaletooja” tiit nuudiga.

LISAB PÕNEVUST
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A udentese Erakooli viiendas klassis 
õppiv Oskar Erik on tennist mängi-
nud neli aastat. Mängu juurde jõu-

dis ta klassivendade eekujul. „Proovisin 
ka ja mulle hakkas meeldima. Lisaks 
mängib mul terve pere – paar aastat 
vanem vend ning isa ja ema, aga nemad 
on pigem harrastajad,” räägib Oskar, 
kelle jaoks muudab tennise iseäranis 
südamelähedaseks see, et  mängus saab 
palju joosta ja pingutada.
Eriti meeldivad talle kolmesetilised pin-
gelised mängud ning tagaajaja rollist 
väljatulemine. Alles hiljuti oli poisil üks 
selline mäng Tšehhimaal. Välismaal on 
Oskar võistelnud enese sõnul juba nii 
palju, et ei suuda kokku lugedagi. Ka 
tulemused pole pahad: omavanuste 

meeldivad 
piNgelised 

mäNgud

oktoobris alles 
12-aastaseks saav 
oskar erik  
Hakonen torkab 
silma kiire 
mõtlemise ja ladusa 
väljendusoskuse 
poolest. kui temalt 
midagi küsite, võite 
olla kindlad, et 
tal on vastus juba 
enne valmis, kui 
küsimusega lõpuni 
jõuate. kuidas 
sellised omadused 
aga tennises 
väljenduvad?

tekst: lauri birkan 
Foto: terje lepp

Oskar erik Hakonenile

sündinud: 
12. oktoober 2002
Õpib: tallinna audentese 
erakooli 5. klass
klubi: usta
treener: tiit kivistik
reket: Yonex

paremad tulemused: 
eesti u12 MV hõbe üksik- ja 
kuld paarismängus (2014), 
eesti u12 gp-turniiri võitja 
(2013 november, 2014 juuni), 
tennis europe u12 turniiri 
paarismängu finalist 
(2 korda), eesti u12 Winter 
Cupi koondise liige O skar on tõsisemalt tenni-

sega tegelenud vaid mõned 
aastad. Seega  pole mõtet 

vaagida tema plusse-miinuseid 
antud hetkel, kuna kõik on alles 
õppimisstaadiumis. Heaks män-
gijaks saamisel on vaja veel aas-
taid täiustada kõiki mänguele-
mente. Tundub, et tööd Oskar ei 
karda, aga keskendumine ja innu-
kus võivad vahel nõrgeneda, kui 
mäng alati ei suju. Kindlasti tuleb 
tõsta keskmist mängutempot. 
Selleks on vaja parandada löö-
gitehnikat ja omada julgust ning 
õigel hetkel riskeerida. Tihti 
kipub ununema tõsiasi, et tree-
ningul pole esmatähtis võitmine, 
vaid oma puudujääkide kal-
lal töötamine. Õige suhtumise 
ning hoolsa treenimise korral on 
Oskaril kindlasti lootust kujuneda 
heaks mängijaks.

TREENER TIIT 
KIVISTIK:
tööD oskar 
ei karDa

tõenäosusega kõrgemale, sest tugeva-
mad poisid kerkivad uude vanuseklassi.

e e s m ä r G i k s  m i t m e k ü l G s u s
Oskarile meeldib rohkem üksikmäng, 
sest seal peab vastutama vaid iseenda 
eest. Analüütilise mõtlemise poolest sil-
matorkavale Oskarile meeldib väljakul 
arutleda. Näiteks kui ta tunneb, et on 
vastasest üle, siis ei hakka kindla peale 
mängima, vaid pigem üritab end eri-
nevates olukordades testida ja rohkem 
riskida. Mõttele sedasi mängida pani 
aluse treener Tiit Kivistik. „Algul, kui ma 
veel hästi mängida ei osanud, olin roh-
kem tagasilööja, hiljem mängisin pigem 
liiga ühtmoodi. Treener arvas, et võiksin 
mitmekülgsemalt mängida,” tunnistab 
Oskar.. „Võrgus on lahedam, aga taga-
joonel olen kindlam, püüan mõlemat 
teha. Trennis üritan muidugi rohkem 
riskida,” märgib ta.
Oma plusse noormees esile tuua ei 
soovi, sest tal olevat veel palju vaja 
õppida. Et paremaks saada, tuleks tal 
enda sõnul näha vaeva kõigi löökide 
kallal. Oskar lisab, et püüab arendada 
ka psüühilist poolt, ehkki alati see ei 
õnnestu ja vahel ikka reket lendab ka. 
„Üritan seda vältida. Korra sain kohtu-
nikult Eesti meistrivõistlustel hoiatuse. 
Eks ma sellest õppisin ja rohkem pole 
nii läinud,” räägib Oskar. Samas tunnis-
tab noormees, et kui tal väljakul midagi 
ei õnnestu, siis ei lähe ta närvi, sest teab, 
et pole lihtsalt hea päev. Ka publikust ei 
lase ta end häirida, isegi siis, kui keegi 
lähedastest elab mängule kaasa.
Trenni teeb Oskar viis korda nädalas, 
millest üks on üldfüüsiline Golden Clu-
bis Arne Arro juures. Lisaks käib ta lau-
päeviti veel sõpradega tennist mängi-
mas. Õppimiseks jääb noormehe sõnul 
aega piisavalt. Seda tõestavad tema hin-
ded, mis eranditult viied. Oskari lem-
mikained on lisaks kehalisele kasvatu-
sele inglise keel ja ajalugu. „Põnev on ju 
saada teada kõike, mis vanasti juhtus,” 
põhjendab ta. „Inglise keelt läheb aga 
igal pool maailmas vaja.” Kehalise tun-
nis meeldib Oskarile enim jooksmine, 
iseäranis pikemad distantsid. „60 meetri 
jooksus ma nii hea ei ole (rekord 9,0), 
aga 400 meetrit olen jooksnud 1.15-ga. 
Pallivise tuleb ka hästi välja, olen visa-
nud 49 meetrit,” räägib noormees.

m e e l d i b  v ä l i s m a a l  v Õ i s t e l d a
Omavanuste Eesti koondisesse kuuluv 
Oskar varustuse eest enam väga muret-
sema ei pea, sest selle saab ta tasuta, ka 

Euroopa turniiridel on ta paarismän-
gus jõudnud kaks korda finaali ja pool-
finaali. Parimateks saavutusteks peab 
Oskar aga käesoleva aasta Eesti meist-
rivõistluste üksikmängu finaalipääsu 
ja paarismängu võitu. Lisaks jõudis ta 
14-aastaste poiste paarismängus pool-
finaali. 
Omavanuste Eesti teisena nendib 
noormees tasakaalukalt, et U12 vanu-
serühma saavutused ei tähenda veel 
midagi: palju vahet pole, kas oled esi-
mene või teine. Ta lisab, et isegi 14-aas-
taste poiste hulgas pole midagi teisiti, 
sest ehkki Oskar on hetkel vanemate 
arvestuses üheksas, tõuseb ta suure 

neli võistlusreisi aastas maksab koondis 
kinni. „Mulle meeldib rohkem välismaal 
võistelda, sest siis saab erinevate vas-
tastega mängida,” nendib Oskar, kellele 
enim sobivad liivaväljakud. Kõvakat-
tega väljak on tema arvates liiga tava-
line, aga liivaväljakul libistamine palju 
huvitavam.
Kaugemast tulevikust Oskar veel rääkida 
ei soovi. Ütleb vaid lühidalt, et soovib 
tippu jõuda. Ka tippudele meeldib talle 
väga kaasa elada, iseäranis kui telerist 
näidatakse suure slämmi turniiri. Oskari 
lemmikmängija on David Goffin, keda 
tal õnnestus oma silmaga näha Eestis 
peetud Davis Cupil. Iidolilt sai ka auto-
gramm küsitud. Oma lemmiku valikut 
põhjendab Oskar järgmiselt: „Ta on hästi 
rahulik, mõtleb rohkem peaga ja pole 
selline lahmija.” 
Oskarile meeldib vabal ajal sõpradega 
koos olla või koeraga õues jalgpalli män-
gida. „Mina löön palli ja tema toob ära,” 
selgitab noormees.

oskar erik 
Hakonen
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Helene (14) on tennist mänginud 
kuus aastat. Nagu paljud tei-
sedki eakaaslased, sattus neiu 

tennisetrenni vanemate initsiatii-
vil ning suurem huvi mängu vastu 
tekkis juba mängu käigus: „Mida 
rohkem trenni tegin, seda rohkem 
tahtsin juba mängida ja paremaks 
saada,” tunnistab Helene. 
Vestlusse sekkub tema isa Hjalmar, 
kelle sõnul on tütar alati kuulunud 
TC2000 klubisse (Rene Buschi ten-
nisekool). „Esimene treener oli Birgit 
Mardi, hiljem on klubisiseselt tree-
nerid küll vahetunud, kuid alati on 
Helene arengut jälginud ja suunanud 
tennisekooli peatreener Rene Busch,” 
räägib härra Liivik. „Lisaks on Helenet 
mitu aastat nõustanud Harri Neppi ja 
praegusel ajal aitab USTAs treenerina 
tegutsev Märt Kivirähk.”

Helene  liivik:

tekst: lauri birkan
Foto: vik tor burkivski

ründav mängustiil, emotsionaalsus, pigem 
tegutseb võrgus kui tagajoonel – kõik see 
on omane 14-aastaste neidude hulgas eesti 
paremikku kuuluvale Helene liivikule. 

Helenele meeldib tennise juures enim 
võistlemine ning turniirile läheb ta enda 
sõnul alati enesekindlalt „Mulle meel-
dib väga võidutunne, aga kui kaotan, 
siis olen väga kuri... enda peale,” sõnab 
Helene naerdes ja lisab, et päris teadma-
tuses ta kunagi kellegi vastu ei lähe. Nii et 
võistlusele eelneb alati korralik kodutöö? 
„Jaa,” vastab Helene.
„Ei, nii professionaalne ta veel pole,” 
torkab isa lõbusalt vahele. Ka Helene 
hakkab naerma, andes mõista, et tegi 
siiski nalja.

s e r v i s t  j a  v Õ r G u m ä n G u s t
Oma plussideks peab Helene servi ja 
võrgumängu. „Oskan erinevaid pallin-
guid. Teist servi löön kas kick’i või lõi-
kega,” selgitab neiu. Helene eelistab rün-
davat mängu ja talle meeldib väga võrku 
joosta, selle asemel, et tagajoonel tegut-
seda. Miks mitte turvaline tagajoon?
„Ma eksin seal tihti,” põhjendab neiu. 
„Ma ei suuda seal mängides palli kaua 
mängus hoida – kui ise kohe ära ei löö, 
siis eksin või lüüakse mulle ära. Parem 
lahendan olukorra juba võrgus. Lisaks 
olen  väga emotsionaalne ja lähen välja-
kul kiiresti närvi – kui eksin mitu korda 
järjest, siis vahel ikka peksan reketit ka.”
„Ei peksa, see on juba välja juuritud!” 
väidab isa.
„Aga kisada võin väljakul küll,” jätkab 
Helene, kuid nendib, et päris hoiatust 
pole ta veel kohtunikult seepärast saa-
nud. Spetsiaalset oma psühholoogi-
list poolt Helene treeninud pole, kuid 
ta loodab seda üha enam tugevdada. 
Teine äärmus on neiu sõnul aga see, kui 
mäng hästi sujub – siis tekib tunne, et 
kõik tuleb uskumatult kergesti välja.
Lisaks tagajoonemängule näeb Helene 
arenguruumi jalgade töö parandamises. 
„Nad võiksid rohkem liikuda (naerab),” 
sõnab ta konkreetselt. „Teen selle nimel 
trennis palju erinevaid jooksuharjutusi.”
Tütre arengus soovib isa nimetada ka 
Michael Auksi panuse, kes Helenele vii-
mased pool aastat üldfüüsilist trenni 
andnud. Auksi ise on Eesti-Odžibvei 
(üks Kanada põlisrahvastest) juurtega 
Torontos sündinud kanadalane, kes 
juhendab praegu Eesti hokimängijaid. 
Värvika taustaga välis-eestlasega kohtus 
Helene tänu oma nooremale vennale, 
kes hokitrennis käib.
Saksa keele kallakuga Tallinna Õismäe 
gümnaasiumis neljadele-viitele õppiv 
Helene treenib iga päev, suvel oli mõnel 
päeval ka kaks trenni. „Ainus puhkepäev 
on mul pühapäev, siis ma õpin,” sõnab 

Helene naerdes, kuid lisab, et vaba aega 
jääb tal siiski piisavalt, et sõprade-sõb-
rannadega koos olla. Koolisõbrad on 
olnud alati väga mõistvad, kui ta tennise 
tõttu nendega igal ajal aega veeta ei saa.
Vaatamata korralikule treeningukoor-
musele teeb Helene ka kooli kehalise 
tunnis kõike täiega kaasa. Lisaks tenni-
sele naudib neiu kergejõustikku. „Mulle 
meeldib väga pikamaajooks,” ütleb 
Helene, kes suutnud kilomeetri täpselt 
kolme minutiga läbida. Hästi õnnestub 
tal ka pallivise, kus rekord üle 50 meetri. 
Lisaks kehalisele kasvatusele meeldib 
Helenele ka füüsika. Olümpiaadil ta veel 
käinud pole, kuid juba õpitut kodus ise 
katsetanud. „Mulle meeldib väga päike-
sesüsteemi teema,” täpsustab ta oma 
huvi suunda.

e e s k u j u  a z a r e n k a
Küllap just parema võrgumängu tõttu 
on Helenel õnnestunud seni rohkem 
paaris-, kui üksikmängud. Paarismän-
gus on Helene isegi kaks Euroopa tur-
niiri võitnud. Individuaalis on parim 
saavutus kevadine Eesti GP-turniiri võit. 
Erinevalt paljudest noormängijatest 
tunnistab Helene, et teda ei häiri, kui 
ema-isa võistlusi pealt vaatavad. „Ma 
ei pane neid tähelegi,” sõnab ta. „Kui 
isa päris küsima hakkab, et mis teed, 
siis lähen veidi närvi, aga muidu mitte.”
Isa tunnistab, et on varasemast palju 
passiivsemaks jäänud. Veel mõned 
aastad tagasi sekkus ta rohkem keset 
võistlust tütre tegemistesse, nüüd aga 
mõistab, et kolmnurk tütar-treener-lap-
sevanem võistlustel head endaga kaasa 
ei too. „Las pigem professionaalid tege-
levad asjaga,” arvab Hjalmar. See-eest on 
ta tütre suurim sponsor, sest mujalt min-
geid toetussummasid oodata veel pole.
Kuulsuste mänge meeldib Helenel väga 
telerist vaadata, kui võimalus tekib. 
Oma silmaga on ta näinud Stockholmi 
ATP-turniiri, kus mängis Gael Monfils. 
„Päris võimas oli oma silmaga ässasid 

Olen Helenega praeguseks koos 
töötanud pool aastat ja seda 
ka eratundide näol. Kui teda  

tennisistina iseloomustada, siis 
talle meeldib mängida väga agres-
siivset tennist ning sellest tulene-
valt esineb ka tihti ebastabiilsust. 
Tema trump on kindlasti hea 
serv ja võrgumäng. Üldiselt võib 
öelda, et Helene löögiarsenal on 
väga korralik. Probleemsem koht 
on vaimne pool ja pingetaluvus. 
Seda võib muidugi seletada vähese 
võistluspraktikaga. Eelolevaks tal-
veperioodiks on Helenele loodud 
supertingimused ning grupitren-
nis saab ta käia oma vanuste Eesti 
parimatega, milleks seni võimalus 
puudus. Arvan, et juba selle baasil 
peaks toimuma arenguhüpe. Tööd 
meeldib Helenele teha ning nüüd 
sõltub kõik temast endast.

näha,” märgib Helene, kelle lemmik 
on valgevenelanna Viktoria Azarenka. 
„Mulle meeldib, et ta lööb kogu aeg 
tugevalt ja ründab,” tõmbab neiu enda 
ja eeskuju vahele paralleeli. 
Tulevikku vaadates jääb Helene pigem 
tagasihoidlikuks ning sõnab, et eesmärk 
on kindlasti tipu suunas liikuda, kuid 
oleks rahul, kui saaks kunagi välisklubi 
eestki mängida. „Praegu tahan tänada 
vanemaid ja treenereid, kes on minuga 
viitsinud tegeleda. Ma võin päris raske 
õpilane olla. Vahel olen liiga laisk,” tun-
nistab Helene.

sündinud: 3. august 2000
Õpib: tallinna õismäe gümnaasium, 8. klass
klubi: tC 2000
treenerid: Märt kivirähk, rene busch, Mihkel koppel
paremad tulemused: eesti u12 MV paarismängu hõbe (2012), 
eesti u14 gp-turniiri võitja paaris- ja üksikmängus (2014), tennis 
europe turniiri võitja paarismängus
reket: Wilson

treener MÄRT 
KIVIRÄHKI 
arVaMus

HeleNe 
liiVik
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Värskes rubriigis „Mängija luubi all“ on seekord peategelane eesti meeste edetabeli neljas 
mängija ja Davis Cupi koondise liige anton pavlov, kelle suurimaks saavutuseks võib pidada itF-i 
turniirivõitu paarismängus. kommentaare jagab Davis Cupi tiimi kapten peeter lamp.
tekst ants põldoja Foto igor pissarev
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1pingetaluVus, närVid
rasketes seisudes hakkab ta kiirustama. 

tavaliselt paremad mängumehed võtavad siis 
õigeid otsuseid vastu. kui öeldakse, et seitse 

korda mõõda, ükskord lõika, siis tema läheb 
pabinasse ning lõikab seitse korda ja üks kord 

mõõdab. samas ta pole iseloomult närviline 
mängija, kuid pingetaluvusega asjad nii head pole.7

mängutarkus ja
taktikaline taip 

kahjuks ta ei kasuta mängus ära kõiki tugevamaid külgi, 
ei suuda oma mängu vastasele peale suruda. löökide taset 

arvestades peaks ta mängima vähemalt nii hästi, et isegi 
Vladimir ivanov jääks pisut hätta. samuti on ta liiga kärsitu. 

see näitab, et mängutaibu ja taktika osas jääb puudu.

3
24

5
6löögiteHnika,

tagajoonemäng
tehniliselt pole löökide kohta midagi ette 
heita, nii ees- kui tagakäsi on korralikud. 
tagajoonemängus tempo hoidmine vähemalt 
enda tugevusega vastaste vastu pole talle 
üldse mingi küsimus.

Võrgumäng
eeskäevolle on tal väga hea, 
kuid tagakäe lendpalli võiks 
lüüa tehniliselt paremini. 
üldiselt on ta näiteks 
paarismängus siiski võrgu ees 
väga taibukas, liigub hästi ja 
läheb õigel ajal vahele.

liikumine
ta on olemuselt kiire, kuid võiks rasketelt positsioonidelt 
liikumise pealt paremini mängida. Mingeid probleeme ei ole tal ka 
liikumise õigeaegse alustamise või stardikiirendusega.

ÜldfÜÜsiline
etteValmistus

tal on kõik füüsilised omadused 
päris head ning on tähtis, et ta 

ka tegeleb pidevalt kehalise 
ettevalmistusega. tema 

mängus füüsiliste võimete taha 
küll midagi ei jää.

serV
serv on tehniliselt päris ok. kuid 

selleks, et meeste klassis mängida, 
peaks serv olema märgatavalt 

stabiilsem. tal on iseenesest kiire 
käsi, võib servi päris tugevalt lüüa, 
aga see ei too alati kasu. teine serv 

pole viga, sellega ära ei vaju.
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s e e n i o r i D e  t e n n i s  s e e n i o r i D e  t e n n i s

P eab ütlema, et noorseenioride tulek 
Pärnusse tõi kaasa tuulepuhangu, 
kus oli tunda nooruslikku opti-

mismi ja kirge, võitlusjanu ning graat-
siat ja tuletas vanematele osavõtjatele 
meelde, kuidas nad omal ajal hästi ja 
innustunult mängisid.

e r i n e v  n i m e k u j u  t e k i t a s 
p a i G u t a m i s e l  s e G a d u s i
Pärnu ajagraafik on vaatamata mitme 
Pärnu tennisekeskuse kasutamisele 
muutunud uute vanuseklasside lisami-
sega nii tihedaks, et ilmselt peab tule-
vikus mängudega alustama juba nelja-
päeva hommikul. Peamine mängude 
venimise põhjus on asjaolu, et enamik 
võistlejaid osaleb kolmes mänguliigis 
ja paremate hulka jõuavad enamasti 
ühed ja samad edukad mängijad. Näi-
teks pidid Kristjan Pakk ja Leelo Kalju 
viimasel päeval mängima neli kohtu-
mist. Mis siis veel saaks, kui igas vanu-
seklassis oleks 16 osavõtjaga tabel nagu 
kord ja kohus? Leelo Kalju ning ka Piret 
Ilves ja Kristina Grünberg tulidki kolme-
kordseteks  meistriteks.
Tabelid, nagu ikka, koostati elektroo-
niliselt Londonis ITF peakorteris, alu-
seks paigutused mängijate poolt eelne-
val aastal teenitud punktide põhjal. Ja 
siis selgus, et midagi on mäda. Eelmise 
aasta MD60+ meistrivõistluste poolfi-
naalis dramaatilise heitluse pidanud 
Reigo Anderson – Villem Lapimaa ja 
tollased hilisemad meistrid Tõnu Kaa-
relson – Alari Purju läksid kokku juba 
avaringis. Sama juhtus ka MS65+ esime-
ses ringis, kus kokku läksid kauaaegsed 
finaalivastased Sven Eving  ja Ants Sepp. 
Ka Sven Johannsoni paigutus ei vasta-
nud mehe eelnevatele saavutustele. Mil-

Seeniorid
tänavused eesti seenioride meistrivõistlused peeti traditsiooniliselt juulikuises pärnus. 
seekord toimus samas ka 35+ klassi turniir, mida seni on eraldi peetud tallinnas või 
rakveres. tänu 35-aastaste osavõtule püstitati pärnus meistrivõistluste kõigi aegade 
osavõturekord – 132 seeniortennisisti.

tekst: 
heino raivet 
Fotod: 
pärnu 
kesklinna 
tk, markko 
sojonen

pärnu, 17.-20. juuli 2014.
35+ vanuseklass. meeste üksikmäng: finaal kristjan pakk 
– kurmo annus 6:1, 6:3, 3.-4. Markko sojonen ja silver karjus. 
naiste üksikmäng: 1. piret ilves, 2. Helen tälli, 3. jaanika ots 
(siin ja edaspidi: kui finaali pole märgitud, peeti ringturniir). 
meeste paarismäng: finaal pakk/sojonen – annus/raido 
rätsep 6:3, 6:2. 
naiste paarismäng: 1. ilves/Helina lill, 2. jaana Helm/agne 
kinks. 
segapaarismäng: finaal ilves/annus – ene tuul/pakk 6:4, 4:6, 10:5.

40+. meeste üksikmäng: finaal aare Vahimets – erlend pakk 
6:2, 6:3, 3.-4. janno toming ja ivar puusepp. 
meeste paarismäng: finaal urmas Mardi/ tarmo uustalu – 
pakk/ toming 5:7, 6:1, 10:7.

45+. meeste üksikmäng: finaal sixten raikkerus – urmas 
Mardi 7:5, 6:3, 3.-4. sulev alajõe ja erki jaanson. 
naiste üksikmäng: 1. kristina grünberg, 2. Marika laane, 3. 
Mai kõvatomas. 
meeste paarismäng: 1. raikkerus/Vahimets, 2. andres 
kuum/pavo Zopp. 
naiste paarismäng: finaal grünberg/kaja kirspuu – anu 
kaasik/ülle kirsimägi 6:1, 6:0. 
segapaarismäng: finaal grünberg/alajõe – kirspuu/andres 
aarelaid 6:1, 6:2.

50+. meeste üksikmäng: finaal Viktor tjukavkin (Venemaa) 
– Madis aben 6:1, 3:6, 7:5, 3.-4. Zopp ja kuum.

55+. meeste üksikmäng: 1. sven johannson,  
2. Margus Metsanurm, 3. andres aarelaid. 
naiste üksikmäng: 1. riina raig, 2. reet ainsoo,  
3. ülle Heinsalu. 
meeste paarismäng: 1. johannson/jaanus otsa,  
2. Metsanurm/robert staak. 
naiste paarismäng: 1. leelo kalju/raig, 2. kersti kraas/sirje 
õismets. 
segapaarismäng: finaal kalju/Valdo kütt – raig/ tõnu 
kaarelson 6:3, 7:5.

60+. meeste üksikmäng: finaal reigo anderson – tiit 
lehtmets 6:3, 6:7, 6:2, 3.-4. alari purju ja tõnis kukk. 
meeste paarismäng finaal kütt/ülo Vatsk – anderson/Villem 
lapimaa 6:3, 6:3.

65+. meeste üksikmäng: finaal ants sepp – kalju aigro 6:2, 
6:0, 3.-4. Voldemar tusis ja peeter Valle. 
naiste üksikmäng: 1. kalju, 2. Helle Meressoo, 3. krista 
tammeaid. 
meeste paarismäng: finaal aigro/sven eving – sepp/ tiit 
raukas 6:1, 6:3.

75+. meeste üksikmäng: finaal pekka olkkonen (soome) – 
toomas karu 6:0, 6:0, 3.-4. aavi Dobrõš ja leev kuum. 
naiste üksikmäng: 1. liia kukk, 2. evi juns, 3. aino issak.

les asi? Kas Londonis aeti kõik segamini? Ei, kindlasti mitte. 
Võin öelda, et Londoni edetabeli koostamise põhimõtteid ei 
saa Eestist kuidagi mõjutada.
Vastused tekkinud probleemidele on sedapuhku lihtsamad, 
kui arvata võiks. Selgus, et mitmete mängijate poolt teeni-
tud punktid olid jagunenud mitme erineva nimekuju vahel 
(mängija või ITF-i võistluse korraldaja oli teinud mängijale 
erineva nimekujuga mitu IPIN-i), seega tippmängijast, kes 
oleks pidanud saama paigutuse, oli tehtud mitu paigutuseta 
keskmise tasemega mängijat, igaüks eri nimekujuga (Johann-
son, Johansson jne). 
Teisel heal  mängijal oli hooaeg vigastuse tõttu vahele jäänud 
ja punktid kadunud. Kolmandal aga punktid jaotunud tema 
eesnime ja perekonnanime vahel. Võistluste peakohtunikul 
oleks olnud õigus erandlike asjaolude ilmnemisel taotleda 
tabeli ümbertegemist, kui mängijad oleksid erinevatest nime-
kujudest eelnevalt teada andnud.

t i p p t e G i j a i d  j ä i  e e m a l e
Võistlused olid pingelised, kuigi mitme tipptegija eemale-
jäämine vähendas konkurentsi.  Nii pidi Sven Eving südame-

eesti seenioride 
MeistriVõistluseDpüstitasid meistrivõistluste 

osavõturekordi

häda tõttu andma loobumisvõidu juba esimeses ringis.  
Alar Milk võitleb juba pikka aega jalavigastusega, Rein 
Karolini vaevab käevigastus. Mitmesugustel muudel 
põhjustel puudusid Rene Busch, Jüri Vellerand, Andzej 
Toom, Marko Moring,  Kersti Orek,  Katrin Tammaru 
jt.. Seda loetelu võiks jätkata, aga siin artiklis on parem 
esile tõsta võitjaid.
 See-eest naasesid  pärast vigastuspausi võimsalt Aare 
Vahimets ja Sven Johannson, saades kumbki kaks meist-
ritiitlit. Vahimets võitis klass nooremas  M40+ kindlalt 
üksikmängu ja koos Sixten Raikkerusega ka paarismängu 
MD45+. Põnevaim finaal peeti aga M60+ üksikmängus, 
kus Reigo Anderson oli algul selgelt juhtimas, aga Tiit 
Lehtmets tuli teises setis kaotuseisust välja. Siis hakkas 
vihma sadama, mäng jätkus siseväljakul ja otsustava seti 
võitis Anderson uuesti kindlalt. Ei tea, mis juhtunuks 
siis, kui mäng väljas jätkunuks...
Oli veel rõõmustavat, osavõtjate hulka oli lisandunud 
mitmeid endisi tippmängijaid, kes  kaunistasid Pärnu 
turniiri ja said ka mitu medalit kaela: näiteks Helina 
Lill (kuld koos Ilvesega WD35+ ja pronks koos Raido 
Rätsepaga XD35+) ja Ülo Vatsk (kuld koos Valdo Kütiga 
MD60+).
Võistlejate hulgas oli ka meie legendaarne seeniorten-
nisist Aino Issak, kuid kesksuvine palavus oli  vanema-
tele mängijatele liiast ja WS75+ tuli meistriks Liia Kukk .
Võistluste korraldaja Pärnu Kesklinna Tenniseklubi oli 
tavapäraselt näinud tublisti vaeva, et võistluste korral-
dus sujuks.  Võistlejate pidulik õhtusöök toimus seekord 
sealsamas tenniseväljakute ruumides ja terrassil.

 kristjan 
pakk oli parim 

nooremate 
seenioride seas.

 teenekas leelo kalju 
kannatas hästi välja 
suure koormuse ja võitis 
kolmes mänguliigis.
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tommy 
robredo

32-aastane 
hispaanlane tommy 
robredo elab praegu 
tenniseväljakutel läbi 
oma teist noorust. 
Veel kaks aastat 
tagasi tundus, et 
tema parimad päevad 
tennisistina on 
jäädavalt möödas, 
atp edetabelis asus 
robredo viiendas sajas 
ning ta püüdis raskest 
vigastusest võitu 
saada.

tekst: kristjan leppik 
Fotod: scanpix

T ommy Robredo on üks tipptennisistidest, kellel on olnud hea, kuid mitte hiil-
gav karjäär. Ta pole mängija, kes võidab Suure Slämmi turniire, isegi veerand-
finaalist (7 korda!) kaugemale pole jõudnud. Mastersi tasemel on ta võitnud 

ainult 2006. aasta Hamburgi turniiri. Robredo teeb ilma vaid madalama tasemega 
ATP turniiridel, neid võite on tal kogunenud lausa 11. 
Robredol on kirjas ka kolm Davis Cupi võitu, kuid neis on ta pigem osalenud 
peamiselt paarismängijana. Siiski innustab Robredo paljusid endasuguseid noori 
tennisiste, kellel puuduvad arsenalis mõjusad relvad nagu Nadali võimas tagajoo-
nemäng või Isneri pommserv. Robredo on tõestanud, et ka südikus, võitlustahe 
ja otsustavus aitavad tennises kõrgele jõuda. Just tänu neile omadustele suutis ta 
ületada kaks aastat tagasi teda tabanud raske jalavigastuse. Arvati, et see vigastus 
lõpetab tema karjääri, kuid Robredo mitte ainult ei naasnud väljakutele, vaid leidis 
ka vigastuse ajal uue hingamise.

t h e  W h o  r o c k o o p e r  „ t o m m y “
Tommy Robredo Garces sündis 1. mail 1982 Kataloonias asuvas Hostalrici linnas. 
Mitte just hispaaniapärase eesnime pani talle isa, kes on kuulsa inglise rockbändi 

The Who andunud fänn. Nimelt oli ansambli neljanda albumi 
ja rockooperi nimi “Tommy.“ 
Robredo mõlemad vanemad, isa Angel ja ema Dolores, olid 
tihedalt seotud tennisega - isa kohaliku tenniseklubi juht ja 
ema abitreener. Seetõttu pole ime, et tennist hakkas Tommy 
isa käe all mängima juba viieaastaselt. Koostöö isaga kestis 
1996. aastani, siis jäi andekas noormees silma Hispaania Ten-
nise Liidu talendiküttidele ning siirdus treenima kuulsasse 
treeningukeskusesse Centre d’Alt Rendiment, kust on mitmed 
tänased Hispaania tippmängijad läbi käinud. 
Märgatavalt professionaalsema ja tulemuslikuma treeningu 
edusammud ei lasknud ennast kaua oodata, kaks aastat hil-
jem võitis Robredo U16 vanuseklassi Orange Bowli nii üksik-
mängus kui ka paarismängus (koos Marc Lopeziga). Ka Suure 
Slämmi noorteturniiridel hakkas ta edu saavutama, algatuseks 
jõudis 1999. aasta Prantsusmaa lahtiste poolfinaali ning järg-
misel aastal finaali, kus pidi alla vanduma prantslasele Paul-
Henri Mathieule. Lohutuseks võitis ta French Openil koos 
sõbra Lopeziga noormeeste paarismängu. Kuna ka Australian 
Openil oli ta paarismängu võitnud koos Nicolas Mahutiga, 
hakkas tunduma, et Robredost saab tulevikus pigem edukas 
paarismängija. Noortekarjääri lõpetuseks jäi Robredo pari-
maks ITF-i edetabelis 8. koht (paarismängus 5.).

h e a ,  k u i d  m i t t e  h i i l G a v  k a r j ä ä r
Juba karjääri esimesel ATP turniiril, 1999. aastal koduses 
Barcelonas, üllatas Robredo tennisemaailma, kui alistas tollal 
juba tippude hulka kuulunud venelase Marat Safini. Sellega 
oli loodud alus edukaks karjääriks ning edaspidine edu ei 
andnud ennast kaua oodata. 2001. aastal jõudis Robredo 
oma karjääri mitme olulise tähiseni. Alustuseks mängis ta 
Casablancas esimest korda ATP turniiri finaalis ning tõusis 
tänu sellele maailma edetabeli esisajasse. Juulis võitis Rob-
redo Sopotis oma esimese ATP turniiri.
Suure slämmi veerandfinaali jõudis Robredo esmakordselt 
2003. aastal Pariisi. French Open ongi läbi Robredo karjääri 
tema edukaim slämmiturniir, veerandfinaali on ta pääse-
nud viiel korral, kuid mitte kunagi kaugemale. Lõpliku läbi-
murde maailma paremiku hulka tegi Robredo 2004. aastal, 

teine  
noorus

tommy robredo garces

1. mail 1982
180 cm, 75 kilo
karim perona
stefan edberg
at p Mastersi turniirivõit Hamburgis 
ning 11 at p World touri turniirivõitu

2 2.
veerandfinaal ( 7 korda )
11 665 78 4 usD (8. september)
Dunlop biomimetic M6.0 
erke ja asics
eeskäsi
golf, jalgpall, seiklus spor t, 
jalgrat tasõit ja ratsutamine.

sündinud
pik kus ja k a a l

t reener
ee skuju t ennise s

pa rim a d sa avu t used

koh t m a a ilm a ede ta belis 
(8. sep t embri seisuG a )

pa rim koh t suure sl ä mmi t urniiril
k a r jä ä ri auhinn a r a h a

rek e t
riie t us ja ja l a nÕud

lemmik löök
hobid

kui ta võitis kodulinnas Barcelonas ATP 
turniiri ja lõpetas hooaja edetabeli 13. 
kohal. Robredo karjääri siiamaani parim 
hooaeg oli 2006. aastal, kui ta saavutas 
elu suurima võidu Hamburgi Mastersil, 
võitis Rootsi lahtised Båstadis ning 28. 
augustil jõudis seni kõrgeima viienda 
kohani ATP edetabelis. Aasta lõpetas 
ta 7. kohal.
Järgnevatel aastatel püsis Robredo pari-
mate meestennisistide hulgas, võites 
mitmeid madalama tasemega turniire 
ja olles edetabelis stabiilselt TOP20 seas, 
kuni raske jalavigastus 2011. aastal ta 
edasise karjääri ohtu seadis. Mais 2012, 



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e48

M e i s t r i k l a s s

T ommy Robredo pole ainult tipptennisist, 
vaid ka suure südamega inimene. 2009. 
aastal asutas ta Tommy Robredo Siht-

asutuse, mis peamiselt organiseerib sport-
likke üritusi puuetega inimestele. Üldisemalt 
püüab sihtasutus suurendada ühiskonna 
teadlikkust spordi kasulikkusest vaimsele 
ja füüsilisele tervisele ning inimese üldise-
male heaolule.
Sihtasutuse peamine üritus on iga-aastane 
rahvusvaheline  ratastoolitennise turniir 
Santi Silvas Open. See võistlus on pühen-
datud Tommy Robredo lähedasele sõbrale 
Santi Silvasele, kes raske autoõnnetuse taga-
järjel jäi ratastooli ning suri 2008. aastal. Just 
tema sõbra kauaaegne unistus oli taolise tur-
niiri korraldamine. Tänaseks on Santi Silvas 
Openist kujunenud oluline turniir maailma 
ratastoolitennise kalendris ning sellest võta-
vad osa maailma parimad mängijad.
“Tänu Santist maha jäänud märkmetele ja 
kontaktidele õnnestus mul üldse organisee-
rida turniir ja teha tema unistus teoks,“  ütleb 
Robredo. “Arvan, et oleme saavutanud edu 
tänu mängijatele, sponsoritele ja vabatahtli-
kele ning eelkõige publikule, kes nii innukalt 
kaasa elab. Olen täiesti kindel, et kui Santi 
näeks, milliseks turniir on kujunenud, oleks 
ta selle üle väga õnnelik.“ 

kui Robredo taas mängima hakkas, oli ta edetabelis lange-
nud 470. kohale ning paljud eksperdid uskusid, et arvestades 
tema vanust, vaevalt ta enam tagasi tippu jõuab. Robredo aga 
tõestas neile, et suudab seda. Tänaseks on ta naasnud TOP 
20 sisse ning mullu Casablancas ja Umagis saadud turniiri-
võidud ning vägiteod Wimbledonis kinnitavad seda.

k o r d a s  h e n r i  c o c h e t ´  i G i v a n a  r e k o r d i t
Mullu Prantsusmaa lahtistel sai Robredo hakkama millegi sel-
lisega, mida oli juhtunud tennises varem vaid korra ja sedagi 
lausa 86 aastat tagasi. Nimelt võitis ta suure slämmi turniiril 
kolm mängu järjest settidega 0:2 kaotusseisust. Taolisel viisil 
alistas Robredo kõigepealt 2. ringis hollandlase Igor Sijslingi 
ja seejärel prantslase Gael Monfilsi. Kaheksandikfinaal kaas-
maalase Nicolas Almagro vastu algas sarnaselt - olles kao-
tanud kaks setti, leidis Robredo endas jõudu pöörata matš 
enda kasuks ja võita 6:7, 3:6, 6:4, 6:4, 6:4. Pärast mängu langes 
Robredo põlvili ja puhkes nutma ning vaimustunud publik 
skandeeris: “Tommy, Tommy!“ 
“Teate, mitte keegi ei unista sellisest rekordist. Tahtsin vaid 
jõuda veerandfinaali, kuid mitte läbi sellise õuduka, nagu see 
matš oli. See, millega hakkama sain, oli uskumatult keeru-
line,“ ütles Robredo pärast matši. “Mulle meeldib, kui pub-
lik elab matšile tormiliselt kaasa. Sellega nad motiveerivad 

ja toetavad mängijaid. Lõpuks otsustas pigem vaimujõud 
kui füüsiline vastupidavus.“ Ka Robredo vastane Almagro 
tunnustas teda: “Arvan, et Tommy mängis täna tähelepanu-
väärset ja imelist tennist. Austan väga seda, millega ta täna 
hakkama sai.“
Ainus mängija, kes sarnaselt Robredoga kolm mängu järjest 
0:2 seisult võitnud, oli prantslane Henri Cochet. Üks neljast 
kuulsast tennisemusketärist tegi seda 1927. aastal Wimbledo-
nis, kui ta võitis veerandfinaali, poolfinaali ja finaali, jäädes 
kõigis matšides 0:2 taha.

korralDab 
ratastoolitennise 
turniiri sÕbra 
mälestuseks

 sel fotol ongi tommy 
robredo pärast rekordit 
kordavat võitu nicolas 
almagro üle.

ainus mängija, kes 
sarnaselt robredoga kolm 
mängu järjest 0:2 seisult 
võitnud, oli prantslane 

Henri Cochet 1927. aastal.

Philips tõi turule 
Androidiga  telerid!

55”  LED-teler Philips
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48”  LED-teler Philips
48PFS8109/12 

SUURIM VALIK PHILIPSI TELEREID ON EURONCISI KAUPLUSTES › www.euronics.ee

1549 €

2099 €

Olgu siin valgus!
Saa tuttavaks uue 
Philips Ambilight TVga – 
Powered by Android
Uhiuued 2014 Philips 8000 Ambilight telerid -
powered by Android - ühendavad endas unikaalse 
Ambilight tehnoloogia jõu  ja Google Play™  sisu 
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tennisekollektsioonid 
sportland tennise 
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Särk 47,95 / PK 45,55
Püksid 74,95 / PK 71,20
Jalatsid 169,95 / PK 161,45
Reket HEAD SPEED 199,95 / PK 119,97

Nokats 22,95 / PK* 21,80
Särk 47,95 / PK 45,55
Seelik 64,95 / PK 61,70
Jalatsid 149,95 / PK 142,95
Reket HEAD INSTINCT 159,95 / PK 95,97

* PK – püsikliendi pakkumine

Kleit 114,95 / PK 109,20
Jalatsid 149,95 / PK 142,45

Särk 74,95 / PK 71,20 
Püksid 74,95 / PK 71,20 
Jalatsid 149,95 / PK 142,45

Särk 59,95 / PK 56,95
Püksid 59,95 / PK 56,95
Jalatsid 169,95/ PK 161,95

Jakk 114,95 / 109,20
Särk 47,95 / PK 45,55
Püksid 74,95 / PK 71,20
Jalatsid 169,95 / PK 161,45

Topp 59,95 / PK 56,95 
Püksid 59,95 / PK 56,95 
Jalatsid 149,95 / PK 142,95

Modellid: Kätlin Suviste ja Auris Mikk
Fotod: Terje Lepp
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Š afarova mängib üheksandat aastat WTA turniiridel ning 
tänavuste Austraalia lahtiste meistrivõistluste eel luges ta 
ühest väljaandest, kuidas tema kohta seda sõna kasutati. 

„Kui seda nägin, olin imestunud – nad ütlesid minu kohta 
veteran!” rääkis Šafarova Austraalia lahtiste ajal. „Minu aru-

tekst: maarja 
vär v, err-i 

spordiportaal 
Fotod: scanpix

lucie Šafarova on profikarussellil 
tiirelnud juba kümme aastat ning suure 
kogemustepagasi tõttu võiks teda 
nimetada ka tenniseveteraniks, kuid tänavu 
justkui uue hingamise leidnud tšehhitar ise 
selle sõnaga nõustuda ei tahaks.

arglik tšehhitar,  
   kes unistab

 SUURe SlämmI 

 võIDUST

Šafarova nauDib Võistkonnatunnet

L ucie Šafarova on ka arvestatav paarismängija – ta on kõikidel suure 
slämmi turniiridel peale US Openi jõudnud veerandfinaali, paaris-
mängu maailma edetabelis on tema parim koht 15. Tänavuse hooaja 

alguses sai ta esimest korda koos ungarlanna Timea Babosiga mängides 
Sydney turniiril paarismängus esikoha. 
Šafarova selgitas, et pea aasta kestev pingeline hooaeg võib aeg-ajalt män-
guisu ära võtta, kuid tänu paarismängule suudab ta tennist rohkem nautida. 
„Üksikmäng on mõistagi minu prioriteet, aga naudin ka paarismängu,” 
rääkis ta. „Mulle meeldib see võistkonnatunne. Tennis on nii individuaalne 
spordiala, kus sa oled üksinda väljakul, see on nii tore, et saab ka kellegagi 
koos mängida. Mulle meeldib suhtlus.”
Šafarova sõnul võlgneb ta vähemalt mingi osa edust paarismängus sellele, et 
Tšehhis oli juunioridele paarismäng kohustuslik ja seetõttu pidi ta juba noo-
rena neid oskusi lihvima, sest paarismäng läks edetabeli koostamisel arvesse.
Kahel korral on Šafarova Tšehhi naiskonna koosseisus tulnud ka FedCupi 
turniir võitjaks – 2011. aastal alistati finaalis Venemaa ning aasta hiljem 
Serbia. „Meil on hea võistkond, oleme kõik head sõbrad,” sõnas Šafarova. 
„2012. aasta finaal, kui mängisime kodus 14 000 inimese ees, oli vapustav 
kogemus. See oli minu üks suuremaid võite.”

saama kohaselt on veteran keegi, kes 
käib kepiga ega saa eriti kõndida.”

t e i s m e l i s e n a  t Š e h h i  p a r i m
Tennise mõistes pole see sõna aga 
sugugi ülekohtune. Veebruaris 27-aas-
taseks saanud Šafarova tegi tenni-
sega tutvust kolmeaastasena, soovi-
des matkida kümme aastat vanemat 
õde Veronikat. Pisikest piigat hakkas 
juhendama tema isa Milan, kes töötab 
tennisetreenerina. Šafarova tõusis juu-
nioride seas Tšehhi esinumbriks ning 
teismelisena hakkas ta mängima ITF-i 
noorteturniiridel, tänu edule jõudis 
ta juunioride maailma edetabelis esi-
kümnesse ja liikumine proffide sekka 
oli loogiline jätk. 
Kuna teismeline Šafarova oli Tšehhi 
parim naistennisist, toetas kohalik ala-
liit tema püüdlusi tipu suunas. „Ilma 
abita poleks ma läbi löönud, kuna pere 
poleks suutnud kõige eest maksta,” on 
Šafarova rääkinud. „Isa oli küll treener, 
aga kõik on ju nii kallis.”
Šafarova kuulub nende tippude hulka, 
kes ei soovi eriti eraelust rääkida. Tõsi, 

tšehhitar oli avameelsem, kui tal oli 
suhe kaasmaalasest tennisetähe Tomaš 
Berdychiga, ent pärast seda, kui nende 
kooselu 2011. aastal lõppes, on Šafarova 
isiklikke asju rohkem enda teada hoid-
nud. „Olen tegelikult pisut arglik, ma 
pole inimene, kes tahab tähelepanu,” 
tunnistas ta. „Lähen vaikselt enda rada 
mööda.”

l ä b i m u r r e t  e i  j ä r G n e n u d
Šafarova võitis esimese WTA tiitli 2005. 
aasta kevadel, olles 18-aastane. 19. sün-
nipäevaks oli tal juba kolm WTA turnii-
rivõitu ning 20-aastaselt jõudis ta Aust-
raalia lahtistel veerandfinaali. Suuremat 
läbimurret aga ei järgnenud. Tšehhitar 
on viimasest kaheksast hooajast seitse 
lõpetanud maailma edetabelis 50 
parema seas ning jõudnud ka igal aas-
tal vähemalt korra WTA turniiril finaali, 
aga tennisistide jaoks tähtsaimatel ehk 
suure slämmi turniiridel piirdus ta vii-
mastel aastatel varajaste staadiumitega, 
jõudes parimal juhul kolmandasse ringi. 
Kõik muutus aga tänavustel Austraalia 
lahtistel – kolmandas ringis pidas Šafa-
rova maha tõelise lahingu hiinlanna Na 
Li’ga ning tal oli ka matšpall, ent kaotas 
lõpuks 6:1, 6:7 (2), 3:6. Kaotusest hoo-
limata sai Šafarova turniiri hilisemale 
võitjale allajäämisest kindlust juurde. 
„Ta sai aru, kui lähedal ta enda võimete 
realiseerimisele on, ta hakkas endasse 
uskuma. Jäime pärast seda kaotust veel 
paariks päevaks Melbourne’i, Li muud-
kui võitis ja võitis ning teenis ka tiitli. 
See saatis Luciele signaali, et ta kuulub 
maailma parimate sekka,” rääkis ala-
tes mullusest aastast Šafarovat treeniv 
kanadalane Rob Steckley. „Ta on pikka 
aega olnud TOP 20 lähedal, aga nüüd 
ta usub, et saab sealt üha kõrgemale 
liikuda ja jõuda esikümnesse, ehk ka 
esiviisikusse. Minu arvates pole just 
saladus, et mänguliselt on tal kõik juba 
ammu olemas olnud.”

W i m b l e d o n i  p o o l f i n a a l i s
Prantsusmaa lahtistel üllatas Šafa-
rova 11. asetusega Ana Ivanovici, olles 
serblannast üle 6:3, 6:3. See oli märgi-
lise tähendusega võit – seitsmeaastase 
vaheaja järel jõudis ta suure slämmi tur-
niiril kaheksandikfinaali. Wimbledonis 
jõudis Šafarova esimest korda slämmi-
turniiri poolfinaali, kus pidi tunnistama 
kaasmaalanna Petra Kvitova paremust. 
Augusti keskel tõusis Šafarova maa-
ilma edetabelis karjääri kõrgeimale, 15. 
kohale. Lisaks edetabelikoha paranda-

sündinud: 4. veebruaril 1987
pikkus: 177 cm
mänGib: vasakukäeline
teenitud auhinnaraha 
(auGust 2014): 5 344 550 dollarit
karjääri vÕidud-kaotused: 
344-244
kÕrGeim edetabelikoht: 
15. (18. august 2014)
saavutused: viis W ta, seitse itF-i 
turniirivõitu, tulnud kahel korral tšehhi 
naiskonna koosseisus FedCupi võitjaks
parim saavutus suure slämmi turniiridel: 
poolfinaal (Wimbledon 2014)

lucie Šafarova

 lucie Šafarova (paremal) tõi FedCupi finaalis otsustava 
punkti ja jookseb auringil koos naiskonnakaaslastega.



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e54

M e i s t r i k l a s s

ŠaFaroVa õppis LAPSEPõLVEKALLIMAST 
LAHKUMINEKU JÄREL ENNAST TUNDMA
Karjääri algusaastatel teati Lucie Šafarovat aeg-ajalt rohkem 
Tomaš Berdychi tüdruksõbrana kui tema enda tennisemängu 
pärast. Kaheksa aastat kestnud armulugu sai aga 2011. aastal 
üsna avaliku lõpu.
„Me kasvasime koos üles, mängisime mõlemad Prostejovis 
samas tenniseklubis,” rääkis Šafarova, kuidas nende suhe 
alguse sai. „Oleme üksteist lapsest saadik tundnud.”
Berdych, kelle esimene suurem läbimurre oli 2004. aasta 
Ateena olümpial, kui ta alistas toonase maailma esireketi 
Roger Federeri, tunnistas ajakirjandusele, et suhe aitab neil 
mõlemal karjääris kõrgemale liikuda. „Muidugi on sellel 
suhtel omad eelised, tunneme üksteist väga hästi, reisime 
ja treenime koos, kindlasti tuleb see meile mõlemale kasuks,” 
mõtiskles Berdych. 
2011. aastal otsustas aga paar eraldi teid pidi jätkata. „See oli 
esimene armastus, mis on alati tugev. Aga jõudsime sellisesse 
kohta, et me ei tundnud enam koos hästi, meie iseloomud olid 
nii erinevaks muutunud,” rääkis Šafarova tänavu jaanuaris 

lahkuminekust. „Selliseid asju ikka juhtub. 
Meil oli väga normaalne lahkuminek, me ei 
tülitsenud ega midagi sellist.”
Šafarova sõnul elas ta küll suhte lõppu ras-
kelt üle, samas aga muutis see tema vaate-
nurka elule ja aitas tal rohkem enda kar-
jäärile keskenduda. „Õppisin end rohkem 
tundma, see oli väga tore,” meenutas ta. 
„Alates 15. eluaastast jagasin kõike ühe ini-

mesega ja ühtäkki olin üksi. Alguses oli see väga hirmuäratav, 
aga tore oli õppida, mis mulle endale meeldib ja mida ma 
ise teha tahan.”
Pärast lahkuminekut keskendus Šafarova rohkem enda ten-
nisekarjäärile ning 2012. aasta kujunes talle väga edukaks ja 
ta tõusis esimest korda maailma edetabelis 20 parema sekka.
Nüüd on Šafaroval uus kallim, endine tennisist ja praegu 
USA-s treenerina töötav Troy Hahn.

misele on Šafaroval suuremgi eesmärk – 
ta unistab suure slämmi turniiri võidust. 
„See tunne, kui hoiad karikat tohutu 
rahvamassi ees enda pea kohal, on ilm-
selt uskumatu,” unistas Šafarova, kelle 
sõnul on suure slämmi võit tema jaoks 
tähtsam kui edetabeli esikoht. 
Šafarova tõdes, et kui peaks karjääri 
lõpetama ilma eesmärki saavutamata, 
jääks ta siiski rahule. „Olen õnnelik, et 
mängin sellisel tasemel tennist ja saan 
elatist teenida millegagi, mida armas-
tan. Kõik muu on boonus,” kinnitas 
ta. „Mulle meeldib sammhaaval edasi 
liikuda. Usun, et kui keskendun enda 
mängule ja suudan samamoodi edasi 
areneda, õnnestub mul enda soovid 
täita.”
„Eesmärgid ja unistused viivad mind 
küll edasi, kuid minu õnn ei sõltu nende 
saavutamisest,” lisas Šafarova. 

kolm lemmikturniiri: Quebec, brisbane, rooma
kolm lemmikkohta puhkamiseks: Mauritius, 
Dubai, Veneetsia 
kolm lemmiksööki: kana korma, tai karri, tšehhi 
stiilis ema tehtud kana
kolm lemmikjooki: õunamahl gaseeritud veega, 
valge vein, Corona õlu
kolm lemmikraamatut: „söö, palveta, 
armasta”, stieg larssoni Millenniumi triloogia, 
„eragon”
lemmiktennisistid: steffi graf ja lindsay 
Davenport
lemmikspordialad lisaks tennisele: 
korvpall, lauatennis, ujumine
lemmiknäitleja: angelina jolie

lucie lemmikud

Kodu aitab osta

Angelina Ilizina
Tel: +372 53 002 550
angelina@astlanda.ee

Luksus, privaatsus, rahu, loodus, modernsus – need ja 
paljud teised märksõnad iseloomustavad hästi meie uut 
projekti Nõmmel, Männimetsa roheluse ja värske õhu 
keskel.

Särje 28 Särje 28 korterelamud on justkui eramud, mille kallal 
oleme tööd ja vaeva näinud kogu oma meeskonnaga, 
läbi käinud iga pisemagi detaili, juskui eramaja omanik, 
kes ehitab omale kodu.

Oleme uhOleme uhked tulemuse üle ja soovime Teile pakkuda 
luksuslikke kortereid linna piiril, rohelise ja puhta 
looduse keskel kuid siiski piisavalt lähedal linna 
tuiksoonele.

Särje 28 korterelamud on parim valik Sulle, kes Sa otsid 
omale kodu, kuid ei soovi seda ise ehitada ega elada 
eramus. Samas hindad kõrgelt privaatsust ja avarust.

Majade juuMajade juurest kulgeb pikalt asfalteeritud jalgratta-, 
rulluisurada. Läheduses asuv mets pakub tervisespordi 
ja ajaveetmis rõõme kogu perele.

Särje 28 Särje 28 kompleks koosneb 2 majast kokku 21 korterit, 
mis on looduskaunilt metsaga ümbritsetud.  Territoo-
rium on lastesõbralik ja piiratud haljastatud aiaga. 
Majade viimistlus on valitud võimalikult looduslähe-
dane, et sobituda ideaalselt keskkonnaga.

Olenevalt korteri suurusest kuulub sinna juurde kas 
lodža või terrass. Oleme kriitiliselt üle vaadanud iga 
korteri planeeringu ja usume, et suudame Teile pakkuda 
kodu, millest olete unistanud.

Tule ja veendu ise!

SÄRJE 28 KORTERELAMUTE VALMIMISAEG ON
OKTOOBER 2014A.

ROHKEM INFROHKEM INFOT KODULEHELT www.astalanda.ee/sarje

kodu keset männimetsa
Särje ,Nõmme28
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www.valio.ee

Üllata end Valio 
Gefilus maitsekeefiritega!
Valio Gefilus üllatab sel sügisel täiesti uudsete, Eestis ainulaadsete 
maitsekeefiritega. Lisaks klassikalisele keefirile on nüüd saadaval ka 
cappuccino- ja mustikakeefir. Tervislikud LGG piimhappebakterit ja vajalikku 
D-vitamiini sisaldavad keefirid on valmistatud 100% eestimaisest piimast ning 
müügil mugavates 300-grammistes pudelites, mida on mugav janu või nälja 
kustutamiseks kaasa haarata.

W imbedonist on möödas üle kahe 
kuu, seega pole mõtet üksikasja-
liselt mängudel peatuda. Küll aga 

iseloomulikel arengusuundadel. Profiten-
nise organisatsioonid WTA ja ATP peavad 
arvutiajastul kõikvõimalikke rekorditabe-
leid. Näiteks lõid lehemehed pärast John 
Isneri neljanda ringi kaotust hispaanla-
sele Feliciano Lopezile käsi kokku: lüüa 52 
serviässa mängus ja ikka kaotada!
Ometi pole see rekord. Rekord on aga 
fakt, et Wimbledonis 2014 ei jäänud 
pärast Isneri kaotust enam konkurentsi 
– teisisõnu, ei pääsenud 16 parema 
hulka – ühtki ameeriklast ei meeste 
ega naiste turniiril. Wimbledoni and-
mebaas ütleb, et viimati läks ameerik-
lastel tennise Mekas nii sandisti 1911. 
aastal, enam kui sajand tagasi. Ja siis 
polnud see suur ime, sest välismaalasi 
sattus tollal osavõtjate sekka harva. Kes 
siis ikka tahtis pärast ligi nädalast lae-
vareisi väljakule minna...

s e r e n a  W i l l i a m s  p a t u o i n a k s
Isner ameeriklaste laeva põhja ei aja-
nud. Jänkidel puudub pärast Pete 
Samprase ja Andre Agassi loobumist 
absoluutsest tippklassist meesmän-
gija. Aga neil on ometi naiste maailma 
esireket Serena Williams!
Serena tõusis mullu veebruaris kuuen-
dat korda karjääri jooksul naiste tennise 
liidriks ja on esinumber tänase päevani. 
Noorem Williamsi õdedest on ainsa 

esmakordselt 103 aasta jooksul 
ei pääsenud ükski ameeriklane 
Wimbledonis 16 parema sekka.

tekst: 
jaan jürine 

Fotod: 
scanpix

USa   

naismängijana teeninud auhinnarahasid üle 50 miljoni, kuigi 
jääb kogutuludelt Maria Šarapovale alla. Serena võitis mullu 
neljast tippturniirist kaks ja näitas naiste tennises tipptaset.
Tänavu... Australian Openil kaotas Serena 4. ringis, French 
Openil teises, Wimbledonis kolmandas ringis. Kuid tema kar-
jääris on varemgi ette tulnud ränki langusi, pikki vigastuspe-
rioode ja hullu motivatsioonipuudust.
Pärast kaotust prantslannale Alize Cornet´le andsid õed Wil-
liamsid paarismängus loobumise, viidates Serena haigusele. 
See vallandas kuulujutte: Serena olevat Sjögreni sündroomi uus 
ohver, ta loobuvat tipptennisest nagu seda tegi Rootsi esinumber 
Robin Söderling ja pidi äärepealt tegema tema vanem õde Venus.
Esmakordselt sai Serena Williamsist maailma esireket 12 
aastat tagasi, nüüd on ta 32 eluaastaga aegade vanim ede-
tabelijuht. Võib vaielda, kui väärikalt Serena naiste tennise 
liidrirolli täidab. Ent tuleb nõustuda, pinget loob noorem 
Williamsi tüdruk alati.
Vist ka kõige kergeusklikum Eesti tennisesõber ei usu järg-
nevuste rida: Cornet võitis Williamsi, Anett Kontaveit pärast 
Wimbledoni Båstadis Cornet´d, järelikult on Eesti tüdruk 
kõige parem.
Tänavuse Wimbledoni võitis kuuenda asetusega tšehhi-
tar Petra Kvitova, kes lõi finaalis Kanada suurlootust, alles 
20-aastast Eugenie Bouchardi 6:3, 6:0. Kvitova võit polnud 
juhuslik, ta on Wimbledonis ennegi võitnud. „Petra väärib 
täit tunnustust. Minu pani ta kiiresti paika. Loodan, et suu-

finaalid. 
naised: petra kvitova 
( tšehhimaa, 6) – eugenie 
bouchard (kanada, 13) 6:0,6:3; 
mehed: Dovak Djokovic (serbia, 
1) – roger Federer (Šveits, 4) 6:7, 
6:4, 7:6. 5:7, 6:4; 
naispaar: sara errani – roberta 
Vinci (itaalia, 2) – timea babos 
(ungari)/kristina Mladenovic 
(prantsusmaa, 14) 6:1, 6:3; 
meespaar: Vašek pospišil 
( tšehhimaa)/jack sock (usa) 
– Mike ja bob bryan (usa, 1) 7:6, 
6:7, 6:4, 3:6, 7:5; 
segapaar: nenad Zimonjic 
(serbia, 15)/samantha stosur 
(austraalia) – Max Mirnõi 
(Valgevene, 14)/Hao-Ching Chan 
( taivan) 6:4, 6:2.

Wimbledonis
krahh

tennise
WimbledoN 
2014

dan sellest mängust ka midagi õppida,“ 
hindas finaali kaotaja. 
Meeste lõppkohtumine andis põnevus-
võidu serblasele Novak Djokovicile, kes 
oli viiesetilises mängus üle mineviku-
suurusest Roger Federerist. Juba mõnda 
aastat on räägitud, et Federeri, rekordi-
lise 17 slämmiturniiri võitja ajad on läbi. 
Näib, et poolik tõde. Vana ja väsinud 
võitleja, Serena eakaaslane, ei jõuaks 
ju tippturniiri finaali. Või kuidas?

v Õ t t i s  v a l e  t r e e n e r i
Esimese asetusega hispaanlane Rafael 
Nadal langes 4. ringis, lööjaks noor aust-
raallane Nick Kyrgios, kes omakorda 
kaotas järgmises ringis Milos Raonicile. 
Brittide jaoks tähtsam oli juhtunud ring 
varem, kuuendat aastat järjest vähemalt 
poolfinaalis olnud Andy Murray kaotas 
kolmes setis Grigor Dimitrovile. 
Kus Murray silmad olid, kui ta vahetas 
oma treeneri Ivan Lendli Prantsusmaa 
ekstähe Amelie Mauresmo vastu? Tree-
neriks prantslane ja veel naine, see ei 
lähe inglasliku mõtteviisiga kokku! „Kui 
ma Murray treenerivahetusest kuulsin, 
mõtlesin, et see on pila,“ tunnistas Virgi-
nia Wade, 1977. aasta Wimbledoni võitja.

e e s t l a s e d  p i l d i l
Kaia Kanepi sai põhiturniiri avaringis 
väärt võidu, lüües esikümnesse kuu-
luvat Jelena Jankovici 6:3, 6:2. “Mulle 
tuli endalegi üllatusena, et suutsin 
algusest lõpuni nii hästi mängida,  just 
seetõttu, et viimasel ajal ei ole mul head 
hoogu olnud. Kui mu serv töötab, nagu 
täna, siis sobib muru mu mängustiiliga 
hästi,“ kommenteeris Kanepi. 
Teises ringis kaotas Kanepi nagu Indian 
Wellsis Kasahstani esindajale Jaroslava 
Švedovale 3:6, 7:6, 2:6. Kahju, et Kanepi 

tiim ei pea vajalikuks oma poolehoid-
jaid Kanepi probleemidega – neid on! 
– kursis hoida...
Kontaveit mängis end kolme võiduga 
valikturniiril põhitabelisse. 18-aastaselt 
tüdrukult hinnatav saavutus! Järjest lan-
gesid Saisai Zheng 6:2, 6:1, Sesil Kara-
tantševa 6:2, 2:6, 6:2 ja Ashleigh Barty 
6:7, 6:3, 6:4. Samas, kõik on suhteline, 
Karatantševat peeti ju omal ajal peaaegu 
et imelapseks.
Põhiturniiril kaotas Kontaveit Barty paa-
rismängupartnerile Casey Dellacquale 
6:3, 6:7, 3:6, kuigi omas üht matšpalli. 
Iga mängija on mõne mängu matšpalli-
delt kaotanud, see on lihtsalt kooliraha! 
Nii hindas asja Kontaveit isegi, hinnates 
oma esitust Wimbledonis heaks.
 Meestest kaotas Eesti esireket Jürgen 
Zopp avaringis French Openil furoori 
tekitanud lätlasele Ernests Gulbisele 
kõvas mängus 6:7, 5:7, 6:7. Oma pari-
mat tennist Zopp veel ei mängi, kuid nii 
temale kui Kanepile või Kontaveitile pole 
midagi ette ei heita. Oldi pildil.
Ent asjal on ka teine mõõde. Eesti 
noorte tennis polnud Wimbledonis 
esindatud. Võitis aga neidudest Jelena 
Ostapenko Lätist, kes tõusis maailma 
noorte edetabelis viiendaks. Kas kriibib 
kuidagi hinge...

 kaia kanepi ei jõudnud Wimbledonis 
kaugele, kuid teenis väärt võidu jelena 
jankovici üle.

 lõunanaabrite suur edu: jelena ostapenko tõi 
lätile esikoha neidude turniiril.
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Williams
aasta viimasel slämmiturniiril, us openil, polnud vastast serena Williamsil ja... Marin 
Čilicil. oleksin tahtnud punktide asemel kirjutada esinumbri novak Djokovici või suure 
autoriteedi roger Federeri nime, kuid võta näpust. Čilic võitis poolfinaalis kolmes setis 
Federeri ja kei nishikori neljas setis Djokovici.

tekst: 
jaan jürine 
Fotod: 
scanpix

V äljakujunenud hierarhia meeste turniiril ei pidanud. 
Huvitav, kas mõnes kihlveokontoris panustati horvaa-
dile või jaapanlasele?

Serena Williams võttis New Yorgis karjääri 18. suurturniiri 
võidu. Kui meestest pole sellise numbrini jõudnud keegi, siis 
naiste seas võrdsustas Williams seisu Martina Navratilova ja 
Chris Evertiga. Rohkem esikohti üksikmängus on Margaret 
Courtil (24), Steffi Grafil (22) ja Helen Willsil (võimutses 19 
esikohaga eelmise sajandi 20-ndail).
Kadusid oli juba enne turniiri. Maailma paremuselt teine, 
tiitlikaitsja Rafael Nadal ei tulnud vigastuse tõttu välja, kõrvale 
pidi jääma ka naiste teine Na Li. Nadalile on ilmselt hooaeg 
läbi, Na Li teatas koguni karjääri lõpust. Nagu ikka, pidid 
mitmed suurused (Agnieszka Radwanska, Simona Halep, 
Petra Kvitova) reketid pakkima juba avaringides, nagu ikka, 
pakuvad suurturniirid ka mõne rabava üllatuse. Nüüdselt US 
Openil oli selleks 15-aastase ameeriklanna Catherine Bellise 
(WTA 1208!) võit avaringis 12. asetusega Dominika Cibulkova 
üle. Bellis on alles amatöör ega saanud seetõttu vastu võtta 

finaalid.
mehed: Marin Čilic (Horvaatia, 14) – kei nishikori 
( jaapan, 10) 6:3, 6:3, 6:3;
naised: serena Williams (usa, 1) – Caroline Wozniacki 
( taani, 10) 6:3, 6:3;
meespaarid: bob ja Mike bryan (usa, 
1) – Marcel granollers/Marc lopez 
(Hispaania, 11) 6:3, 6:4;
naispaarid: jekaterina Makarova/
jelena Vesnina (Venemaa, 4) – Martina 
Hingis (Šveits, pildil)/Flavia pennetta 
(itaalia) 6:2, 3:6, 6:2;
segapaarid: sania Mirza (india)/bruno soares 
(brasiilia, 1) – abigail spears (usa)/santiago 
gonzalez (Mehhiko) 6:1, 2:6, 11:9.

45 880 dollarit auhinnaraha. “Kavatsen amatöörina jätkata, 
sest tahan õpingute suhtes oma võimalused lahti hoida. Ma 
ei mõtle praegu auhinnarahale, vaid keskendun tennisele,” 
sõnas Bellis Reutersi vahendusel.
Koduperenaised tundsid US Openil kindlasti suurt huvi Mar-
tina Hingise (33) käekäigu vastu. Mitmel korral tipptennisest 
loobunud Šveitsi staar osales vaid paarismängus, kus jõudis 
koos Flavia Pennettaga finaali. Seal jäädi alla maailma pare-
muselt kolmandale paarile Vesninale ja Makarovale. Paar 
korda abielus olnud ja kolm-neli korda kihlunud Hingis pidas 
end illikukusti üleval ja näitas paarismängus taset.
Viimati mängis Hingis paarismängus slämmiturniiri finaalis 
12 aastat tagasi Australian Openil, mille ta võitis koos Anna 
Kurnikovaga.

l e G e n d i d e  h u l G a s
Serena Williams polnud tema jaoks lahjal aastal veel ühtki 
slämmiturniiri võinud. Aga US Openi tiitli jättis ta kindlalt 
koju, loovutamata turniiri jooksul settigi. Poolfinaalis ja 

finaalis Jekaterina Makarova ja Caro-
lina Wozniacki eriti ei proovinudki Wil-
liamsile vastu hakata.
Kaia Kanepi, kes jõudude vahekordi hästi 
tunneb, märkis, et kui Williamsil kõik kla-
pib, ei saa talle praegu maailmas keegi 
tõsiselt vastu. Kanepi ise kaotas kahek-
sandikfinaalis Williamsile sama tulemu-
sega, kui finaalis Wozniacki. NB! Kaia 
Kanepi mängudest New Yorgis on see-
kord eraldi lugu järgmistel lehekülgedel!
Järjekordne võit Flushing Meadows pani 
noorema Williamsi õdedest heldima. 
„18. esikoht on kõige tähtsam, sellega 
tõusin Chrissy ja Martinaga ühele pul-
gale. Ma pole kunagi uskunud, et jõuan 
selle kaliibriga mängijate hulka. Nüüd 
märgitakse mind nende legendide hul-
gas...“ tunnistas pisarates suur staar.
„Serena vaim oli väljakul ja väljaspool 
seda valmis. Ta teenis oma võidu täie-
likult. Ta mängis minust paremini,“ 
avameelitses Wozniacki. Enesekindlust 
tõstis esile ka võitja. „Mul oli turniiri-
võit all ja enesekindlus üleval. Nii on 
hea mängida,“ kiitis Serena, kellel on 

niacki 4. ringi mängu. Kahe kaunitari 
kohtumist ilmestasid pikad ja põne-
vad pallirallid, kus kumbki otsis rün-
nakuvõimalust. Juhtub harva, et publik 
tõuseb mängu ajal püsti ja aplodeerib. 
Wozniacki sellise aplausi kord sai!

t r e e n e r  t u n t u m  k u i  Õ p i l a n e
Üks kolmest suurest – Federer, Djoko-
vic ja Nadal – on viimasel 38 slämmi-
turniiril alati finaalis olnud. Enam kui 
9 aastat väldanud tava sai New Yorgis 
lõpu. Finaali murdsid küll eliidi hulka 
kuuluvad (Nishikoril 10., Čilicil 14. pai-
gutus) mehed, kes pole siiski võrrelda-
vad parimatega.
Ei horvaat ega jaapanlane pole kunagi 
varem ühtki slämmiturniiri võitnud. 
Nende treenerid on nimekamad kui 
õpilased. Čilici eelkäija Horvaatia tenni-
ses Goran Ivanisevic võitis Wimbledoni 
aastal 2001, olles siiani ainus asetamata 
mängija, kes sellega hakkama saanud. 
Čilicit teame kaudselt. Mullusel US Ope-

nil ei saanud ta osaleda, sest kandis sel 
ajal neljakuulist dopingukaristust.
Esimese Aasia meesmängijana släm-
miturniiril finaali saanud Nishikori 
harjutab Michael Changi juhendami-
sel. Changi ju mäletame: nooruk võitis 
1989. aastal 17 aasta ja nelja kuu vanu-
sena aegade noorimana French Openi.
Muidugi pole Čilic ega Nishikori papist 
poisid. Horvaat on võitnud 12 ATP tur-
niiri, jaapanlane viis. Mänguliselt mee-
nutavad mõlemad oma treenerit. Ligi 
kahemeetrine (198 cm) Čilic on suure 
servi ja võimsa löögiga, Nishikori oma-
korda visa tagajoonemängija.
Finaalis ei andnud suurem väiksemale 
mingit sõnaõigust: Čilic võitis 6:3, 6:3, 6:3.
Teel finaali võitis Nishikori mitu pikka 
mängu järjest, viimasena langes pool-
finaalis Djokovic. Allajäämist kom-
menteeris esireket nii: „Ma arvan, et ta 
mängis nendes tingimustes paremini 
kui mina,” rääkis serblane, kes kaotas 
suures kuumuses ja niiskuses matši 4:6, 
6:1, 6:7, 3:6. „Mu mäng polnud tasakaa-
lus. Palju oli lihtvigu. Kui teine sett välja 
jätta, siis mu äng polnud ligilähedalgi 
sellele, mida ma tahtsin. Ma polnud väl-
jakul mina ise.”
Čilic nägi palju vaeva kolmandas ringis 
Gilles Simoniga, kuni ületas poolfinaalis 
lihtsalt ja labaselt kolmes setis kunin-
gas Rogeri (Federeri), kes peitis kaotuse 
mõrkja naeratuse varju.
Kiire ja lihtne oli ka finaal, mis jätab lah-
tiseks küsimuse, kas see on nüüd Čilici 
ja Nishikori jaoks juhuslik sähvatus või 
millegi suure algus.
Čilic saab kuu lõpus 26, Nishikori on 
aasta noorem. Kuidagi paljuvõitu...

us opeN 
2014

möödanikukuulsuste seas eelis: tema 
karjäär pole veel lõppenud. Williams 
võitis US Openi kuuendat korda.
US Openi naiste turniiri ei ehtinud 
finaal. Turniiri parimaks kohtumiseks 
võib hinnata Maria Šarapova ja Woz-

suurturNiiri võidu!

Serena
võttis 18. 

 legendid: nüüd on Martina 
navratiloval (vasakult), 
serena Williamsil ja Chris 
evertil võrdselt 18 esikohta 
slämmiturniiride üksikmängus.

 Caroline Wozniacki murdis 
üle pika aja end peaaegu tippu, 
aga slämmiturniiri võidust jäi 
taas samm puudu.

 Marin Cilic võitis esmakordselt, kuid võiduhetke 
emotsioon oli justkui vanadelt fotodelt tuttav.

Serena Williams: 
„18. esikoht on kõige 

tähtsam, sellega tõusin 
Chrissy ja Martinaga 

ühele pulgale.”
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T änavu on rahvusvaheline tennisemeedia nimetanud Kaia 
Kanepit esmakordselt veteraniks. Üle aegade edukaim 
Eesti tennisist saab järgmisel suvel 30-aastaseks. Kodu-

maine ajakirjandus on Kanepit veterani nimetusest säästnud.
Alles see oli, kui Kanepi oli noor ja andekas... Pisut kurb on 
vaadata kunagiste kuulsuste vaikset hääbumist. Seekordsel 
US Openil pidasid iseenda ja ajaga kahevõitlust kunagised 
maailma esireketid Venus Williams ja Lleyton Hewitt, kellest 
kümmekond aastat  nooremad hakkavad armutult üle käima.
Kaks superkuulsust ei taha saatusele alla jääda. Eelmist küm-
nendit maailma tennises valitsenud Roger Federer sai augus-
tis 33, selle kuu lõpus löövad samad numbrid ette Serena 
Williamsile, kes jätkuvalt naiste liidermängija. Mõlemad 
mängivad peaaegu sama hästi, kui oma paremail päeval. 
Rõhutame udust määratlust „peaaegu“. Tea, kas Kanepi on 
ka peaaegu sama hea, kui ta jõudis viiel korral slämmiturniiri 
veerandfinaali, viimati mullu Wimbledonis?
Nüüdsel US Openil jäi tal oma laest puudu ainult üks sam-
muke. Tõsi, selle sammukese nimi kaheksandikfinaalis oli 

Serena Williams, vägevatest vägevaim. 
Ent kõigest järjekorras.

k o l m  v Õ i t u  j ä r j e s t
Kaia, kes WTA edetabelis kukkunud 
poolesajanda koha piirimaile, US 
Openil paigutust ei saanud. Loosiõnn 
oli talle armuline, esimeseks vastaseks 
tuli prantslanna Pauline Parmentier 
(WTA 74.), vana ja visa võitleja. Kirju-
tasin vana küll ülekantud tähenduses 
– tegelikult on Parmentier Kaiast pool 
aastat noorem.
Tasavägise alguse järel murdus prants-
lanna otsustavas setis: Kanepi võit 7:6, 

silt endalt. „Kui Williams saab oma esi-
mese servi väljakule, siis on teda sisuli-
selt võimatu murda. Tema servi oli raske 
lugeda. Teises setis tegi ta mõned topelt-
vead ega saanud esimest servi sisse. Siis 
suutsin ma teda kahel korral murda,“ 
kommenteeris Kanepi, lisades, et vähe-
malt servi poolest on Williams parem, 
kui aastaid tagasi.
Kompliment tuli ka kuulsalt vastaselt: 
„Ta (Kanepi) mängis väga hästi ja lõi 
imeliselt tugevaid lööke. Samuti suutis 
ta palli mängus hoida ja erinevatesse 
nurkadesse lüüa. Ma ütlesin endale, et 
Serena, ükskõik, mis juhtub, jääb sulle 
veel paarismäng!”
Kokkuvõttes leidis Kanepi US Openi 
kohta, et ta mängis mitu head matši. 
„Mängisin agressiivselt. Ma ei läinud 
väljakul endast välja ja suutsin kõiki-
des mängudes rahulikuks jääda. Mulle 
meeldis väljakul olla.” Kanepi märkis, 
et Wimbledonist peale annab talle 
kohati nõu Williamsi-õdede kunagine 
löögitreener Dave Rineberg, kes juulis 
käis Eestiski.

i k k a  p a r i m !
Mängigu Kanepi järgevatel turniiri-
del kuidas tahab, on ta ikka meie kõigi 
aegade parim. Iseasi, kas ta „parim 

3:6, 6:1. „Tundsin ennast algusest peale füüsiliselt hästi. Täna 
oli väga palav ilm ja võib-olla seetõttu kadus teises setis mul 
korraks energia täiesti ära. Tegin siis palju lihtvigu ja olin 
kärsitu. Otsustavas setis mängisin ise hästi ja tundus, et vas-
tane oli rohkem väsinud,“ selgitas Kanepi oma kodulehel 
internetis.
Teises ringis langes kunagine esikümne mängija ja kolme 
aasta tagune US Openi võitja Samantha Stosur. Austraallanna, 
maailma paremaid paarismängijaid,  on Kanepist veel aasta 
võrra vanem. Välja tuli raske heitlus, Kanepi võitis 3:6, 6:3, 7:6. 
Seejuures oli Stosuril otsustava seti kiires lõpus kaks matšpalli!
Kaia oma sõnadega: “Kokkuvõttes oli hea mäng. Alguses oli 
üsna harjumatu, ta pallid lendasid nii kiiresti ja tugeva top-
siga, serv oli ka üsna kiire. Eks ma olin ise alguses natuke 
närvis ka. Teises setis rahunesin ja olin vabam. Seepärast ser-
visin paremini ja mängisin julgemalt. Proovisin teda liikuma 
saada, aga enamus punktid olid lühikesed ja otsustas paar 
esimest lööki. Rütmi selles mängus ei saanud. Lõpus oli kind-
lasti minul õnne rohkem, mängisin julgelt ja õnnestunult.” 
Mängijad teavad, kui õnnestav on võita vastase matšpalli-
delt. Teab Kanepigi, kes nagu teisedki ässad on samal moel 
ise mänge kaotanud.
Kolmandas ringis langes Kanepi ees maailma edetabeli teise 
kümne mängija Carla Suarez Navarro. Hispaanlanna pani 
vastu vaid esimeses setis, teises andis alla. 5:7, 0:6 kaotaja poo-
lelt vaadatuna. „Kaotusseisus olles ei sattunud ma paanikasse, 
mõtlesin, et kui ka kaotan esimese seti, siis võimalusi mul on 
ikkagi. Mingi hetk esimeses setis sain ennast käima ja pärast 
seda oli väga hea ja kindel tunne mängida,“ hindas Kanepi.
16 parema seas sai eestlanna 3:6, 3:6 kaotuse Serena William-

enne“ on läbi. Arvatavasti on. Tennises 
kipub olema nii, et pärast kolmeküm-
met su tase üksikmängus enam ei tõuse. 
Paarismängus küll! Miks ei võiks Kaiagi 
rohkem paari mängida?
Pärast kannaoperatsiooni ennustas arst 
Kanepile, et ta võib väga hästi mängida 
veel kolm aastat. Kui noorema Wil-
liamsi kohta ütlevad kommentaato-
rid, et ameeriklanna hooaeg on olnud 
tumultuous (ärev, rahutu), siis see ise-
loomustus sobib hästi ka Kanepi kohta. 
Ikka heitlikult, ikka üles-alla, ikka nagu 
Ameerika raudtee  – nagu kogu Kanepi 
karjäär ta oma sõnade järgi.
US Open teadvustas veel kord, kui tähtis 
mänguelement on Kanepile serv. Seegi 
on ülimalt heitlik, aga ka õpitav. Kui 
teaks, mitmel hommikul käib Kanepi, 
pallikorv näpus, servi harjutamas...
Kanepit võiksid takistada oma karjääri 
edukalt lõpetamast ju ainult kaks asja. 
Füüsiline ja vaimne tervis. Kanepi ütleb, 
et kannad teevad talle valu ainult ühelt 
väljakukattelt teisele minnes. Psüühi-
kaga, kogu motivatsiooniga on lood 
keerulisemad. Olles pühendunud ten-
nisele lapsest saati, läheb Kanepil selle 
pühendumuse motiveerimisega üha 
raskemaks.
Pea veel vastu, Kaia!

eesti esimängija kaia kanepi oli tänavu 
us openil meie ainus mängija. anett 
kontaveit polnud turniiri alguseks 
viirushaigusest veel päris paranenud. 
jürgen Zopp peab end atp edetabeli 
kolmanda saja lõpust üles töötama, 
et esmalt kas või tippturniiride 
valiktsüklisse pääseda.

tekst: jaan jürine       Fotod: scanpix

„parim enne“ on möödas?
kaia kanepikas

 Väljakul on kaia kanepi (servimas) ja 
serena Williams.
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P ole siis ime, et paljud tenniseeksperdid üksmeelselt Kyr-
giosele kiidulaulu laulavad, nende arvates on ta plah-
vatusliku iseloomu ja suure potentsiaaliga atleet, kelle 

sarnast pole juba mõnda aega meeste tennises olnud. Lisaks 
kiidetakse tema tipptasemel eeskätt, võimast servi, erakord-
seid instinkte ja vaimset tugevust. 
Kiidulaul on pannud tema noortele õlgadele ootustekoorma, 
mida Kyrgios ise analüüsib nii: “Ma valetaksin, kui ütlek-
sin, et ei tunne mingit pinget. Mulle korrutatakse seda kõike 
päris tihti. See on lihtsalt asi, millega pean toime tulema ja 
need mõtted peast välja heitma. Pean endale lihtsalt meelde 
tuletama, miks valisin tennise – armastusest mängu vastu.“

t e n n i s  v Õ i  k o r v p a l l ?
Nick Kyrgios oli juba noorteklassis väga edukas, näiteks võitis 
ta 2013. aasta Austraalia lahtiste noorteturniiri, oli maailma 
juunioride edetabeli esinumber ning lõpetas eduka noorte-
karjääri üksikmängus skooriga 105 võitu ja 39 kaotust (paa-
rismängus 81-35).
Huvitav, et see kõik võinuks vabalt olemata olla. Nimelt oli 193 
cm pikkune Kyrgios ka andekas korvpallur ning 14-aastaselt 
oli sunnitud tegema raske otsuse, kas pühenduda täielikult 
tennisele või korvpallile. “See on mu elus seni raskeim otsus. 
Mu pere oli täiesti kindel, et peaksin valima tennise,“ meenutab 
NBA klubi Boston Celticsi tulihingeline fänn Kyrgios. “Lõpuks 
polnud aga täielikult tennisele pühendumine siiski nii raske 
kui arvasin ning ma pole pidanud toonast valikut kahetsema.“ 
Noorena pidas Krygios oma eeskujudeks kaasmaalasi Pat 

 - teismeliNe 
tulevikutäHt

tänavu sündis Wimbledoni 1/8 finaalis 
suurüllatus, kui laiemale avalikkusele 
vähetuntud 19-aastane nicholas Hilmy 
“nick“ kyrgios alistas tollase maailma 
esireketi rafael nadali. kohe hakati 
kreeka-Malaisia juurtega austraalia 
tennisistist rääkima kui ühest suurimast 
tulevikutähest.

Cashi, Patrick Rafterit ja Lleyton Hewittit, kuid ta suurim iidol 
oli siiski Roger Federer, keda ta peab noore tennisisti täiusli-
kuks eeskujuks. “Federer on täiuslik tennisist ja härrasmees. 
Ta on tagasihoidlik nii väljakul kui tavaelus.“

W i m b l e d o n  2 0 1 4
Vaatamata edukale noortekarjäärile oli Nick Kyrgios enne 
tänavust Wimbledoni turniiri suure tulevikutähe staatuses 
vaid kodusel kängurumaal. Kõik muutus ühe hetkega, kui 
kolmandat Wimbledoni võitu jahtiv Rafael Nadal pidi 4. 
ringi mängus tunnistama noore austraallase paremust. 
7:6, 5:7, 7:6, 6:3. 
Terve matši vältel näitas austraallane kindlat mängu ja nõelas 
mõne fenomenaalse löögiga. Tollal ATP edetabelis alles 144. 
kohal olnud Kyrgios lõi koguni 37 ässa, lisaks näitas armutut 
kiirust ja suurepärast tehnikat. Matš kestis 2 tundi ja 58 minu-
tit. Kyrgiose võit Nadali üle oli igas mõttes ajalooline. Viimati 
võitis ATP edetabelis esisajast väljas asuv tennisist maailma 
esinumbrit 1992. aastal ning teismeline suutis maailma esi-
reketi viimati alistada 2005. aastal. 
Pärast mängu kiitis tenniselegend John McEnroe Kyrgiost 
taevani. “Oleme oodanud kedagi sellist pikka aega. Pidevalt 
küsib meedia järgmise superstaari kohta. Usun, et leidsime 
nüüd selle mehe,” ütles McEnroe. Ta võrdles Kyrgiost teiste 
tennisemaailma suurkujudega. “Ta käitub nahaalselt, nagu ta 
suudaks võita kogu turniiri. Viimane mees, kes käitus sama-
moodi, oli Boris Becker. Ta ei kartnud samuti noorena mitte 
kedagi,” lausus McEnroe. “Kas te nägite, mida ta tegi Nadaliga? 
Kuidas ta võitis punkte, kontrollis matši tempot? See mees 
on erakordne,” lisas ta. Vaid ühe võiduga keeras Kyrgios kogu 
tennisemaailma pea peale..  

v a a d a t e s  t u l e v i k k u
Kyrgiose arvates on matšid suurtel turniiridel maailma pari-
mate mängijate vastu teinud teda veel võidujanulisemaks 
ning edaspidi peab ta prioriteediks vastupidavuse paranda-
mist. “Töötan igapäevaselt, et saaksin tugevamaks, vastupi-
davamaks ning omandaksin lisaks kogemusi. Igatahes annan 
endast tulevikus parima.“ Lisaks ei karda Kyrgios meedia ja 
publiku suurt tähelepanu, vaid võtab seda loomuliku osana 
tennisemaailmast.
Vaadates tulevikku on Nick Kyrgiosel kindel eesmärk. “Tahan 
saada maailma esinumbriks.“ Arvestades tema tugevat võit-
lusvaimu ning sõdalase mentaliteeti annab ta endast kindlasti 
parima, et seda eesmärki saavutada.

tekst: kristjan leppik 
Foto: scanpix

KyrgiosNick

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.01.2015 või kuni kaupa jätkub!

PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!
XTR ALUSPESU TÖÖTAMISEKS JA SPORTIMISEKS

KLIENDI 
KOMMENTAAR:

Olen maratone jooksnud 33 
aastat! Uskuge mind – selle 
aja vältel olen kasutanud 
väga erinevat spordivarus-
tust. Snickers Workwear 
pesukomplekt ei tundunud 
mulle esmalt just enesest-
mõistetav valik, kuid piisa-
valt huvitav, et proovida. 

Minu kogemus ütleb, 
et see aluspesu on seljas 
oluliselt mõnusam, kui tun-
tud spordibrändide tehni-
line pesu: ülimalt pehme, 
mugav ja ihusõbralik. Märja 
nahaga oli allatuult Snickersi 
pesuga lausa jahutav joosta. 

Lisaks funktsionaalsusele on 
pesu minu meelest ka väga 
kena disainiga. 

Vaid üks küsimus, miks on pesu 
nimetus Snickers WORKwear, 

mitte aga Snickers SPORTSwear, 
mida see minu hinnangul küll 

100% väärt oleks.

SEB Tallinna Maraton (42,2 km) 
 2011 - 20. koht, 2012 - 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km) 
 2011 – VI koht , 2012 – III koht
 38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks 
 (42,2 km) - 16. koht 
Raasiku Rahvajooks (5,8 km) 
 2014 – I koht, 2010 - I koht;
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et see aluspesu on seljas 
oluliselt mõnusam, kui tun-
tud spordibrändide tehni-
line pesu: ülimalt pehme, 
mugav ja ihusõbralik. Märja 
nahaga oli allatuult Snickersi 
pesuga lausa jahutav joosta. 

Lisaks funktsionaalsusele on 
pesu minu meelest ka väga 
kena disainiga. 
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nimetus Snickers WORKwear, 
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Snickers Workwear
pikkade varrukatega soe alussärk

art 9430/0418 

HIND 56.- €

Snickers Workwear
lühikeste varrukatega 

soe alussärk
art 9432/0418

HIND 47.- €

Snickers Workwear
pikad aluspüksid 

art 9431/0418 

HIND 50.- €

    Ostad komplekti, 
(särk + püksid)

  saad TASUTA 
SW WoolMix 
 sokid art 9202/0418 

    (väärtus 17.- €) 

Ostad komplekti, 
(särk + püksid)

  saad TASUTA 

art 9202/0418 

(väärtus 17.- €) 

Snickers Workwear
XTR bokserid 

art 9433/0418 

HIND 27.- €

Urmas 
Põldre (48) 

Isiklik rekord maratonis: 
2:25.39

Snickers WorkwearSnickers Workwear

Uue põlvkonna sooja aluspesu loomisel 
on kasutatud parimaid materjale ja uusimat tehnoloogiat. Soe aluspesu 

hoiab sind kuiva ja värskena, on mugav 
ning juhib higi ja niiskuse kehapinnalt 
eemale. Pakub kaitset, isoleerib ja ventileerib just õigeid kehapiirkondi. Materjal: kõrgtehnoloogiline AVS kangas (56% polüamiid, 40% polüpropüleen, 4% elastaan, 

200g/m²).
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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 tee 2a

PAIDE
Pikk 2

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

p õ n e V  t e a D a  p õ n e V  t e a D a

T änavu suvel on kilbile tõusnud prob-
leem, mida teha tennistidega, kes 
nii-öelda tapavad mängu, võttes 

endale punktide vahel lisaaega. Eriti 
serviks valmistumisel. „Mis sa molutad, 
löö!“ hüüavad mängijad mõttes, nähes, 
kuidas vastasmängija sekundeid kulutab.
Probleemi ei tohiks ju olla. „Eelmisel 
aastal saatis ITF rahvuslikele tennise-
liitudele laiali ringkirja, milles teata-
takse, et pärast punkti mängimist on 
ATP turniiridel järgmise servini aega 
25 sekundit. Seda aega on pukikohtu-
nikul võimalik mõõta puldiga, selleks 
pole eraldi servikella vaja,“ kinnitab 
Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

k o h t u n i k e  d i l e m m a
„Kohtunikul on ajaviitjate suhtes mõju-
tusvõimalused. Esiteks hoiatus, teiseks 
esimese servi lugemine veaks,“ lisab 
Hint. Kena, kas keegi on teleriekraa-
nil kunagi näinud, et mõnda mängi-
jat molutamise eest karistatakse? Veel 
enam, tahtliku ajaviitmise eest...
„Üks asi on reegel, teine asi praktika,“ 
võtab Hint, kes ise mainekas pukikohtu-
nik olnud, asja kokku. „Šarapovat ümber 
ei kasvata. Kui ässad aega tahavad viita, 

siis nad seda ka teevad. Kohtunikud on inimesed, kellel süda 
rinnus. Nad pole soovinud juuksekarva lõhestada. Kui män-
gitakse Austraalias 40-kraadises palavuses, siis mina kohtu-
nikuna ei pahandaks mängija peale, kui see pisut venitab ja 
nõnda hetkelise hingetõmbepausi saab,“ märgib Hint.
Teise iseseisvuse ajal on olnud Eesti kohtunikel võimalust 
asjade käiku oma otsustega korrigeerida. Praegu mitte, sest 
hetkel pole ükski eestlane profiturniiridel pukikohtunikuks 
käimas. Joonekohtunikuna tegutsetakse küll. 
Üks eestlastest, kes tippturniiridel, ka slämmiturniiridel pukis 
istunud, on Eesti kunagine tippmees Ants Juhvelt. „Kas oled 
mängijaile tahtliku aja venitamise eest hoiatuse andnud?“ 
uurin Juhveltilt. „Olen, kui on võimalik kindlalt vahet teha, 
kas aja venitamine oli ikka tahtlik. Raskus selles ongi. Koh-
tunikku on kerge süüdistada. Pukis istuja seda teab, ja teeb 
sedasorti otsuseid ettevaatlikult. Mõni aasta tagasi põrgatas 
praegune esireket Novak Djokovic enne esimest servi palli üle 
20 korra. See oli ilmne määruste rikkumine. Nüüd põrgatab 
serblane tosin korda ja on puhas poiss,“ toob Juhvelt näite.
Tennisesõbrad ju teavad: Rafael Nadalil on kombeks enne 
servi pükse näppida, enim teeniv naissportlane Maria 

roger Federer:  
„Me ei taha vaatajaid kaotada 

lihtsalt sellepärast, et mängime 
liiga aeglaselt.“

Mis põhjusel võtavad 
tenniseässad endale lisaaega 
serviks valmistumisel?  
kõik võidu nimel!

Šarapova põrgatab palli seeriate kaupa, tehes vahele paar-
kolm pausi. Inglise keeles on aja venitamise taktika kohta 
isegi spetsiaalne nimetus: turtle time (kilpkonnaaeg).
Omaette nähtus tipptennises on Šarapova. Tal on kombeks 
pärast iga lööki äge karjatus kuuldavale tuua. 2009. aasta 
Wimbledonis mõõdeti Venemaa kaunitari karjatusel detsibelle 
105. Nende numbrite ligidale on mõõdetud eksesireketi Vikto-
ria Azarenka hääletugevust (98 detsibelli). Eriti naismängijate 
seas on hele kisa väljakul tavaline. (Remargiks: Eestis ei tohi 
sotsiaalministri käskkirjaga spordirajatistes  kosta suuremat 
müra kui 50dB!)
Tarvitses prantslannal Marion Bartolil tuua rahva ette imi-
tatsiooniharjutused, mida ta harrastas mängupauside ajal, 
leidis ta innuka järgija Šarapova näol. Bartoli täiuslikkuseni 
vastasmängija segamisel pole venelanna küll veel jõudnud. 
Ent pole kahtlust, et mängu venitamise alal on ta üks tippe. 
Miks tal lastakse on trikke teha? Ikka sellepärast, et Šarapova 
on täht ka tähtede hulgas.

„ m e  p e l e t a m e  p u b l i k u t ! “
Vähemad vennad võivad vigiseda. Kui staarid sõna võtavad, 
siis neid kuulatakse. Roger Federeri suvist pöördumist tsitee-
riti kõikjal. “Oleks vajalik, et me mängijatena tempot üleval 
hoiaksime ega ajalimiidist üle läheks, kuna me ei taha vaata-
jaid kaotada lihtsalt sellepärast, et mängime liiga aeglaselt,” 
ütles Federer.

servi!
tekst: jaan jürine          

 Fotod: scanpix
usu ka siinkirjutaja, et „kilpkonnatenni-
sel“ on üllad või süütud eesmärgid. Nii 
röökimisel, imitatsiooniharjutustel kui 
ajaviitmisel saab olla vaid üks eesmärk: 
segada vastast keskendumisel. Seega 
otsene psühholoogiline surve.
Kunagine tippmängija, nüüdne nimekas 
treener Brad Gilbert väidab oma raama-
tus „Võita inetult“, et mängijad võtavad 
ajaviitmise kasutusele enamasti kaotus-

seisus olles. Gilbert meenutab ühte oma 
kaotatud mängu Ivan Lendli vastu, kus 
vastane hakkas „kilpkonna aega“ kasu-
tama (palli põrgatamine, higi pühkimine 
jne) just raskes seisus olles. Ja suutis 
mängu pöörde tuua, tunnistab Gilbert.
Mõni aasta tagasi küsisin Kaia Kanepilt, 
kas teda häirivad vastasmängija karja-
tused. „Võivad segada küll. Aga keegi ei 
tohi kunagi välja näidata, et segavad. 
Peab rahu säilitama!“ näitas Kanepi 
vasturohtu venitamise taktikale. Eesti 
esimängija ei kuulu ise nende hulka, kes 
vastasele venitamise trikkidega tüli val-
mistaks. Tema on „jäänaine“. Aga tun-
nistagem, ka see on taktika!
Kui autoriteetsed mängijad venita-
mise taktika vastu sõna võtavad, võib 
ITF järele anda. Võimalik, et servikellad 
tõesti kasutusele tulevad.

“Järgmise uuendusena näeme servikella. Arutasime seda. 
Arvasime, et sellel ei saa lasta väga kaugele minna. Ma ei 
imestaks, kui see juhtuks juba varsti,” lisas kuningas Roger, 
kelle hoiatuse kõrval mõjub veelgi tõsisemalt oht, kui raha 
(=sponsorid) pöörduvad mängust ära.
Eksesireket Caroline Wozniacki kaebas Wimbledonis pärast 
kaotust tšehhitarile Barbora Zahlavova-Strycovale: „Mulle 
tundus, et ta oli väga aeglane. Aga ma usun, et kohtunik mõõ-
dab seda aega. Kui ta mahtus lubatud aega, on vist kõik OK,” 
ütles taanlanna, kelle arvates oleks servikell hea mõte.
Šveitslane Stanislas Wawrinka märgib, et paljud mängijad 
pääsevad venitamisega puhtalt: “Mängijad võtavad liiga palju 
aega ega saa kohtunikult mingit hoiatust. Ning kui neile ka 
midagi öeldakse, tulevad nad pressikonverentsile ja kaebavad 
kohtuniku peale.” Tšehh Lukaš Rosol kaebas pärast teise ringi 
kaotust Rafael Nadalile, et hispaanlasele on lubatud rohkem 
kui teistele. “Kõikidel mängijatel peaks olema punktide vahel 
sama palju aega. Kuid alati võtab see nendel rohkem aega 
kui tavalistel mängijatel ning keegi ei ütle neile midagi. Ma 
ei tea, miks,” imestas Rosol.

m i k s  s i i s  i k k a G i ?
Miks mängijad ikkagi aega „maha löövad“? Vanad ajakirja-
nikud muutuvad küüniliseks, nad ei usu enam illusioone. Ei 

 Maria Šarapova ajab vastast endast 
välja nii pikkade põrgatuste kui ka 
karjumisega.

 novak Djokovic 
on ennast 
pärast ajalimiidi 
kehtestamist 
parandanud: ei 
põrgata palli enam 
20 korda.
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väljaspool
platsi

väljaspool
platsi

_1
_2

_4

_5

_3

_6

 _1 alati elegantne Maria Šarapova järjekordsel 
heategevusüritusel.

 _2 Vaevalt jõudsid serena Williams ja Caroline 
Wozniacki lõpetada omavahelise finaali us 
openil, kui nad juba ülejärgmisel päeval kohtusid 
moenädalal serena 2015. aasta kevadkollektsiooni 
esitlusel.

 _3 novak Djokovic ja jelena ristic oli tennisepaar, 
kes septembris sai enim tähelepanu osaliseks, sest 
sündimas oli nende esiklaps.

 _4 sporditoodete firma Wilson tähistas augustis 
new Yorgis 100. aastapäeva. selle puhul kutsuti 
külalistena kohale ka Wilsoni reketiga mängivad 
tennisitid: vasakult Madison keys, roger Federer, 
simona Halep, grigor Dimitrov ja Milos raonic. 

 _5 sõbrannad agnieszka radwanska (vasakul) ja 
Viktoria azarenka us openi eelsel seltskonnapeol.

 _6 tennisekaunitar ana ivanovic koos teise 
serbia sportlase, ujuja Miroslava najdanovskiga 
külastamas new Yorgi Metropolitani 
kunstimuuseumit.
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Treeni targalt!

Liitu Online!
Liitumisel

kaasa 
tasuta

spordikott!

Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.
Valikus kolm värvi.
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r e k e t i t e s t  r e k e t i t e s t

U ued Wilson Pro Staff seeria reketid 
on Wilson Sporting Goods Co. ja 
17kordse Grand Slami võitja Roger 

Federeri kolme aasta pikkuse tiheda 
koostöö tulemus. Vaevalt oskasid asja-
osalised ka ise arvata, et sellest nii pikk 
protsess kujuneb. 
2013. aasta juulis, kui Federer alustas 
uue reketi võistlusoludes testimist, oli 
tal valida 15 erineva prototüübi vahel. 
Sellest kujunes üks pikemaid testimisi 
maailma tenniseajaloos ja kindlasti ka 
üks avalikumaid. Nimelt jäi Federeri 

põHjalik testiseeria

uued Wilson pro staff  seeria reketid on arendatud silmas 
pidades ründava stiiliga tennisistide vajadusi ning kes oleks 
veel parem osalema reketi väljatöötamisel, kui mitte kõigi 
aegade parim ründava stiiliga tennisist roger Federer.

tekst: 
kristjan 
leppik
Foto: 
scanpix

ROgeR FeDeReRI 

uue generatsiooni reketit

aitasWilsonilluua

müstiline must reket mitmetel turnii-
ridel tennisesõpradele silma, reketit 
ümbritsev salapära aga andis oma-
korda alust paljudele spekulatsiooni-
dele ja kuulujuttudele. Kogu selle aja 
vältel tegi Federer tihedat koostööd Wil-
son Labi arendustiimiga, et põhjalikult 
viimistleda uue reketi iga aspekti. Rää-
gitakse, et vähemalt 25 erinevat reketi 
prototüübi varianti liikus edasi-tagasi 
Federeri ja Wilsoni arendustiimi vahel, 
kuni lõpuks jõuti lõpliku variandini.
Uue põlvkonna Wilson Pro Staff reketite 
arenduses pole üheski pisiasjas järele 
antud. Uutel Pro Staff reketitel on eel-
mise põlvkonna omadega võrreldes 26% 
võrra laiem reketi pea, mis annab olu-
liselt võimsust löökidesse juurde, nel-

jast uuest mudelist kolmel on 97 tolli 
suurune reketipea. Reketites kasutatud 
grafiit ja kevlar säilitavad mängijatele 
tervikliku pallitunnetuse, mida tennisis-
tid on Wilsoni Pro Staffi reketeid kasu-
tades kõrgelt hindama hakanud. Uue 
generatsiooni Pro Staff reketid said ka 
uue punase-musta värvilahendusega 
disaini, mis annab reketitele värske ja 
noorusliku välisilme. Uut värvilahen-
dust ei valitud juhuslikult, punane on 
värv, millel tihedad sidemed nii Federeri 
kui ka Wilsoniga ning must on omane 
eelnevatele Pro Staff seeria reketitele.
Lisaks tootis Wilson mitmest episoo-
dist koosneva videoseeria, et tõsta esile 
ainulaadsest ja unikaalset sidet, mis neil 
on Roger Federeriga, neid videoklippe 
saab vaadata internetis aadressilt  www.
wilson.com/betterer.

W i l s o n  p r o  s t a f f 
r f  9 7  a u t o G r a p h
Uue generatsiooni Wilson Pro Staff 
seeria reketite lipulaevaks on Wilson 
Pro Staff RF 97 Autograph reket. Uut 
nimelist Autograph reketit on tenni-
sesõbrad pidanud ootama peaaegu 40 
aastat, viimati esitleti Autograph reketit 
1976. aastal, kui sellleks oli Chris Evert 

Autograph. Autograph reketite populaarsusest annab aimu 
fakt, et Jack Kramer Autograph, esmatutvustatud 1949. aastal, 
on siiani enimmüüdud tennisereket maailmas. Nimelised 
Autograph reketid on reserveeritud ainult tenniselegendi-
dele ja keegi ei vääri omanimelist reketit rohkem kui Roger 
Federer, keda peetakse õigustatult üheks kõigi aegade pari-
maks tennisistiks. 
Uus Wilson Pro Staff 97 Autograph reket on oma puna-
se-musta värvilahendusega nooruslikult moderne lugupi-
damisavaldus kuulsusrikka ajalooga Pro Staff seeriale. Kui 
reketi graafiline kavand esitati kinnitamiseks Federerile, võttis 
ta selle kohe omaks. “Kui Wilson tutvustas mulle uue reketi 
kavandeid, teadsin ma kohe, et just see on reketi disain, mis 
jääb esindama minu pärandit koostööst Wilsoniga,” ütles 
Federer. “Disain on nooruslik ja kaasaegne, aga samas klassi-
kalise hõnguga. See on sobilik väljanägemine järgmise gene-
ratsiooni Pro Staff reketitele.” Lisaks uuele ägedale graafikale 
on Federeri uuel RF 97 Autographil reketi pea, võrreldes tema 
eelmise Wilson Tour 90 reketiga, 7% võrra suurem. Selle tule-
musena on uuel reketil palli optimaalse tabamise ala 10% 
võrra suurem kui eelmisel.

Uus Wilson pro Staff rF 97 autograph reket peaks jõudma 
müügile 1. oktoobrist 2014.

testimisel kasutatud prototüüp-reketeid – 127
127 prototüüp-reketisse puuritud aukude arv – 9398
testimisel kasutatud reketikeelte kogupikkus 
meetrites – 1509,4
testimisel kasutatud Wilsoni pro over gripi kogupikkus 
meetrites – 154,84
testimisel kasutatud nahast power pade – 381
prototüüp reketi poolt testimisel läbitud vahemaa 
miilides – 85 701
roger Federeri poolt reketi testimisel põletatud 
kilokalorid – 29 512
127 prototüüp reketi kogukaal kilogrammides – 43,817
127 prototüüp reketi tootmisel osalenud inimeste 
koguarv – 23

roger federeri statistika võrdlus 2013 (tour 90 reket) 
ja 2014 (ps rf 97 reket):
(2014. aastat puudutav statistika on esimese 
seitsme kuu põhjal)
Wimbledoni turniiri esimese servi keskmine kiirus – 2013. 
aastal 181,92 km/h ning 2014. aastal 185,19 km/h 
Federeri on tänavu võitnud 4% rohkem oma servigeime 
kui mullu
Federer on päästnud 6% rohkem murdepalle kui mullu
2013 lõi Federer kokku 399 ässa, 2014 on ta siiamaani 
löönud 511 ässa
atp edetabelis oli Federer aasta alguses 8. kohal, 
tänane koht on 3.

lõpetuseks ka muu fakt federeri kohta:
reketi testiperioodil sündinud laste arv – 2.

reketid 
   ja testimiNe:

10%
Bigger 
Sweet 
Spot

26%
Wider Beam
for More
Power

#betterer

PURE CLASSIC  FEEL

Designed for attackers, 
made betterer by Federer.

© 2014 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of 
Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners. 13-1910
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g o l D e n  C l u b   g o l D e n  C l u b

Ü ldfüüsiline jõutreening on oluline 
kõigi spordialade harrastajaile, sest 
sportliku vormi saavutamiseks ja 

selle hoidmiseks tuleb kasuks mitme-
kesisus. Just lihased saavad suurima 
koormuse ning tulemuste saavutami-
seks on tähtis osata lihasjõudu koguda 
ja seda oskuslikult rakendada. Tenni-
sesT pakub Tere Tennisekeskuses ten-
nisehuvilistele võimalust regulaarselt 
osaleda spetsiaalselt neile välja tööta-
tud üldkehalise ettevalmistuse trennis, 
mis toimub ringtreeningu põhimõttel. 
Tennisemängus ei piisa pelgalt reketiga 
vehkimisest - enne on tähtis aimu saada 
ka erialasest ettevalmistusest jõusaa-
lis ja siinkohal tuleb appi personaal-ja 
rühmatreeningute treener ning toitu-
misnõustaja Katrin Pärt.

“TennisesTi ÜKE ehk tennisistide üld-
füüsilise ettevalmistuse parandamiseks 
suunatud ringtreening toimub Golden 
Clubis juba teist aastat. Mõte tekkis kui 
hakkasin mõned aastad tagasi tennisega 
ise hobikorras tegelema ning nägin, et 
harrastustennisistidel puudub erialane 
ettevalmistus, seega hakkasime koos-
töös TennisesT treeneritega läbi viima 
just harrastustennisistidele mõeldud 

Tennisemängijat 

edukaks tennisemänguks 
ei piisa vaid kiirest 
reaktsioonist ja 
vastupidavusest - kindel 
roll on mitmekesisel 
üldfüüsilisel treeningul. 
Funktsionaalsed 
jõuharjutused toetavad 
tennisetreeningut, 
arendavad ja muudavad 
tennisisti mänguoskusi 
kõvasti paremaks. 

tekst: kerstin kotkas 
Fotod: vik tor burkivski

areNdavad jõuHarjutused
ringtreeninguid,” ütleb Katrin ja lisab, 
et regulaarne üldfüüsiline trenn on ten-
nisistidele väga oluline kuna aitab tree-
nida süvalihaseid, tasakaalu, arendada 
kiirust ja jõudu ning vältida vigastusi. 
Idee täideviimine ei võtnud kaua aega, 
kuna kõik eelpool mainitu on tennise-
mängu juures ülioluline, seda nii tree-
ningutel ja võistlustel vastupidamiseks 
kui ka eduka soorituse tagamiseks. 
Oma keha tundmine ja teadmine, mil-
line harjutus ja milleks on vajalik, aitab 
toime tulla igas mänguolukorras. Katrin 
soovitab nii harrastajal kui edasijõudnul 
toetada oma mänguoskusi üldfüüsilise 
trenniga kaks kuni kolm korda nädalas. 

r i n G t r e e n i n G u l  i G a v  e i  h a k k a
Ringtreening on vaheldusrikas ja mit-
mekesine, parandades ka aeroobset 
vastupidavust. Kes selle trennitüü-
biga veel kokku puutunud pole, peab 
teadma, et kogu vilgas tegevus toimub 
spetsiaalses treeningusaalis ja teatud 
intervallide tagant liigutakse treeneri 
märguande (vile) peale edasi järgmise 
harjutuse juurde. See omakorda tähen-
dab, et üht harjust sooritab näiteks ühe 
minuti vältel korraga maksimaalselt 
üks-kaks inimest. 

Treeneril on kindel ülevaade kõigi osale-
jate panusest, vajadusel suunates ja kor-
rigeerides sooritustehnikat. Ringtree-
ningu pikkus on 90 minutit, trenn 
lõppeb venitustega. “Tennisemängu 
toetavas üldfüüsilises treeningus tuleks 
treenida kõiki lihaseid, kiirust, koordi-
natsiooni ja tasakaalu. Kuna tennises 
saab üks kehapool rohkem koormust, 
tuleks harjutuste valikul ja sooritami-
sel keskenduda just teise kehapoole nö 
järeleaitamisele,” nõustab Katrin. 
Tennisistide tüüpilised vigastused või-
vad tekkida hüppe-, randme-, õla- ja 
küünarliigestes, tihti on probleemsed 
kohad alaselg või põlveliigesed. “Kõiki 
neid vigastusi saab ära hoida soojen-
dusharjutustega ja pärast trenni/võist-
lust korralikult lihaseid lõdvestades või 
vahurulliga rullides. ÜKE parandab 
kogu keha liikumise tehnikat ja aitab 
seeläbi kaasa vigastuste vältimisele.”

TennisesTi ÜKEst võivad osa võtta kõik 
tennisehuvilised, nii noored kui täiskas-
vanud. Treeningud toimuvad kaks korda 
nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 
19 Tere Tennisekeskuses asuvas Golden 
Clubis (Sõjakooli 10). Lisainfo on kät-
tesaadav TennisesTi Facebooki lehelt. 
Tuleb arvestada, et treeningule mahub 
maksimaalselt 20 treenijat, seega olu-
line on etteregistreerimine.

 tennisistide üldkehaline ringtreening golden 
Clubis toetab mänguoskusi ja annab jõudu

 soojendus-ja 
kiirusharjutused 
on tähtsad nii 
treeningu-ja 
võistluseelse 
ettevalmistuse võtmes 
kui aeroobse põhja 
ja koordinatsiooni 
arendamisel

 lendamine pallil hantliteGa.  toeta pea ja 
ülaselg pallile, kõverda veidi küünarnukke ja lükka puusad 
maksimaalsele kõrgusele. lennuta hantleid rinna kohalt 
külgedele ja tagasi algasendisse. 

 topispalli visked 
- arendab küljelihaseid 
ja kere stabiliseerimist 
löögiajal.

 kükk ühel jalal, hantlid 
ees. algasend: seisa ühel jalal, 

hoia hantleid ees õlgade kõrgusel 
ja istu taha kükki. Hoia selg 

maksimaalselt sirgena.  

 staatiline kükk ja ülaseljalihaste treenimine kummilindi abil.  Harjutust saab sooritada nii üksi 
kui paarilise abil. eesmärgiks liigeste stabilisatsioon ja tasakaalu arendamine, ülaseljalihaste tugevdamine.

 puusatÕsted pallil - tugevdab reie tagaosa 
ja alaselga.

 plankasendist käe ülesviimine  - arendab 
kere süvalihaseid ja kogu keha.

71



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e72
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Tennis
kui tervise edeNdaja 
     ja Haiguste eNNetaja

regulaarse ja mõõduka füüsilise aktiivsuse positiivne 
mõju tervisele on ammu teada. enam tähelepanu on 
pälvinud jooksmine, ujumine ja jalgrattasport. kuid tennis 
on üks maailma  populaarsemaid spordialasid, mida 
harrastavad miljonid inimesed ja mis on ideaalne inimeste 
füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. 

tekst: egle türk, 
ter viseteaduse magister 
(tü), toitumisnõusta ja (t tü) 
Fotod: scanpix

T ennis treenib nii keha kui aju, tennist võib mängida igas 
vanuses ja erineva treenituse tasemel. Tennisel on tervi-
sele mitmeid kasutegureid ja seda võib harrastada igas 

vanuses ja igal tasemel. Võimalusel võib see olla üks liiku-
misharrastus.

t e n n i s e l  o n  m i t m e i d  k a s u t e G u r e i d  t e r v i s e l e :
•	 Aeroobne võimekus
•	 Madalam keha rasvaprotsent
•	 Tasakaalus vererasvade sisaldus
•	 Vähenenud risk haigestuda kardiovaskulaarsetesse hai-

gustesse 
•	 Hea luutihedus, mis ennetab osteoporoosi haigestumist
•	 Hea vaimne tervis
•	 Kiirem reaktsioon
•	 5-15 % parem motoorne ja kognitiivne võimekus, koor-

dinatsiooni paranemine
•	 Sotsiaalne aktiivsus
•	 Mehed võivad põletada 600 kalorit tunniajalise üksik-

mängu käigus (paarismängus 425 kalorit) ja naised 420 
kalorit (paarismängus 330 kalorit)

•	 Paraneb liikuvus, mis aitab ennetada vigastusi ja vähen-
dada lihaspinget

•	 Hoiab aju loova, soodustades planeerimist, mõtlemist, 
õppimist, sotsiaalseid oskusi

•	 Tennis võib olla hea stressi maandaja, kuid profispordis 
põhjustada ise stressi

•	 Ärevuse juhtimine

r i s k i d e  e n n e t a m i n e
Tennise harrastamine ei ole päris riskivaba. Kauaaegne ten-
nisega tegelemine võib põhjustada vigastusi randmetele, 
õlgadele, Achilleuse kõõlusele; soodustada osteoartriiti, 
bursiiti, tendoniiti, põrutusi, luumurde ja tõsta nahavähki 
haigestumise riski ning silmaprobleeme. Mitmeid eelpool 
nimetatud probleeme saab ennetada või vähendada riske 

kasutades: reketeid, mis vähendavad 
kahjulikku mõju ja vibratsiooni käsivar-
tele; kaitsvaid spordi randmetoetajaid; 
päikeseprille; toetavaid jalatseid; välti-
des ülekoormust.
Tennisistidel on sageli täheldatud selja-
valusid. Fassettliigeste artropaatiat on 
leitud 70% noortel asümptomaatilis-
tel tennisistidel ja spondülolisteesi 6% 
sportlastel. Seljavalude tekke enneta-
miseks:
•	 Õige asend väldib selja vigastuste 

tekkimist
•	 Tennisest vabal ajal kaitseb selga 

ergonoomika
•	 Seljaprobleemide korral võib ten-

nise mängu ajal kanda spetsiaalset 
seljavööd

•	 Palli löögi ajaks soovitatakse sisse-
hingamise ajal kõht sisse tõmmata  
lülisamba poole, see toetab lüli-
sammast

 seljavigastus on 
tennises tüüpiline, 
kuid seda on võimalik 
ennetada.
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•	 Kui väljaku pinda on võimalik 
valida, siis vältida muru, mille poolt 
tekitatav kiirus avaldab survet lüli-
sambale

•	 Treenitud kõhu-ja seljalihased väl-
divad liigset koormust lülisambale

s t r e s s i  j u h t i m i n e
Edukaks stressi juhtimiseks on vaja 
osata ära tunda stressi sümptomid ja 
stressi tekke algus. Negatiivne stress 
takistab võitu. 

Füüsilised sümptomid:
•	 Lihaspinge
•	 Pulsisageduse tõus, südamepeks-

lemine
•	 Hingamissageduse tõus

Kognitiivsed, emotsionaalsed 
sümptomid:
•	 Negatiivsed mõtted
•	 Keskendumisraskused
•	 Raske lõõgastuda ja muretsemist 

lõpetada

Stressi juhtimine enne ja 
võistluste ajal:
•	 Ettevalmistus – jälgi vastasmängi-

jat ja mängu keskkonda. Valmistu 
mänguks.

•	 Väldi pinget – enne võistlust keskendu rahulikus kesk-
konnas või kuula muusikat.

•	 Loe – päev enne mängu loe head raamatut, et õhtul rahu-
likult uinuda.

•	 Hinga – soojenduse ajal keskendu väljahingamisele.
•	 Ära lase stressireaktsioonil tekkida – õpi oma reaktsioone 

juhtima, vaata olukorda kõrvaltvaatajana.

Kuidas võita vastasmängijat:
•	 Pööra tähelepanu vastase mängustiilile
•	 Mõtle valmis mitu varuplaani
•	 Jälgi, kuhu maandub pall, sest see näitab löögi valikut
•	 Pane tähele, kus vastane väljakul seisab
•	 Milline on mängutempo
•	 Kehakeel – tasub tähele panna, mida välja lugeda enda 

ja vastase kehakeelest (näiteks väsimus, ärrituvus jne), 
see võib mõjutada mängu tulemust.

t o i t u m i n e
•	 Tennise mängimiseks vajalik kalorite arv sõltub vanusest, 

soost, treeningukoormusest ja -kestvusest ning võistluste 
ajakavast.

•	 Süsivesikuid on soovitav tarbida päevas 6 grammi keha-
kaalu kilogrammi kohta. Kui olla väljakul mitu tundi päe-
vas, siis on süsivesikute vajadus suurem - 7-10 grammi/
kg/päevas.

•	 Võistluste ajal söö 100 grammi süsivesikuterikast toitu 
30 minutit enne võistlust ja 50 grammi iga 2 tunni järel.

•	 Head süsivesikute allikad on täisteratooted, puu-ja köö-
giviljad.

•	 Energiabatoonidest eelistada tooteid, mis sisaldavad 
rohkem süsivesikuid kui rasva või valku.

•	 Tennisemängija vajab 1,2-1,7 grammi valku keha kilo-
grammi kohta päevas. Sellest suurem kogus ei paranda 
mängu tulemust ja koormab liigselt organismi.

•	 Valguallikateks võib valida kala, kana, kalkun, väheras-
vasem (2,5%) piim või juust (10-25%), jogurt, munad, 
pähklid ja sojatooted (tofu, sojapähklid jne).

•	 Pikemate võistluste ajal põletab keha rasva energia saa-
miseks. Rasva on soovitav tarbida 1 gramm/kg/päevas. 
Südamesõbralikud rasvad on rapsiõli, oliiviõli, linaseem-
neõli, pähklid, seemned, oliivid, avokaado, rasvane kala.

•	 Vedelikku tarbida regulaarselt. Joo 2 tassi vett või spor-
dijooki 2 tundi enne treeningut või võistlust.

•	 Kuuma, niiske ilmaga vali spordijook. Kui pärast mängu 
tekivad lihaskrambid, on vaja enam vedelikku ja naat-
riumi. Kui krambid tekivad sageli võib 1 l spordijoogile 
lisada pool teelusikat soola.

•	 Vajadusel saab spordijoogi ise valmistada: võta üheliit-
rine kaanega pudel, lisa pool liitrit vett, pool liitrit värs-
ket tsitruse mahla, pool teelusikat soola, pool teelusikat 
mett või agaavi siirupit. Sulge pudel kaanega ja raputa 
koostisained segi. Joo pärast rasket füüsilist koormust, 
haigust või kuuma ilmaga. Teine võimalus: l liiter vett, 
pool teelusikat söögisoodat, 2 teelusikat agaavi nektarit 
või siirupit, pool teelusikat meresoola.

 rafael nadali 
spordijook on 
ise segatud ja 
sisaldab vajalikku 
tsitrusemahla.

n ä g e M i n e  

tugev päikesekiirgus on meie suvel tavaline ning ei sega meid sportimast. Vahel 
vajame abi, et kaitsta silmi ilma kapriiside eest. selleks on välja töötatud spetsiaalsed 
spordiprilliraamid ja klaasid ning vastavalt spordialadele ka nende toonid.

Sport
   prillid

Silmatera Optika 
Pronksi 7/9, Tallinn

PRILLIDE
SOODUSKUPONG -20%
Nägemiskontrollile etteregistreerimine vajalik 

Tel +372 59 12 9640 või sinu2silma@gmail.com

ja

tekst:  jaanika kriisk, msc optometrist        
Fotod: silmatera optika, internet, scanpix

K ogemuste najal võin 
väita, et prilliklaasid 
on väga head ja vastu-

pidavad, kuid ohutuse sei-
sukohast on oluline valida 
õige raam vastavalt spor-
dialale. Kukkumise korral 
ei purune mitte klaas, vaid 
teie ise ning paranemine 
võib võtta aega ning halvi-
mal juhul võib saada püsiva 
vigastuse. Ekstreemspordi puhul peab 
kasutama täis-, mitte alt lahtist raami. 
Parema vaatevälja tagavad just need 
prillid, mis on optilise klaasiga, mitte 
sisemise raamiga. See moodustab vaid 
väikese osa sellest, millele peate mõt-
lema, kui hakkate endale sportimiseks 
prille soetama. Sportprillilääts on polü-
karbonaadist toonitud lääts, mida on 
võimalik valida kuues toonis ja millest 
kaks tooni on polariseeriva filtriga. Sel-
liseid prille kasutades saame parema 
nägemisteravuse, mis on spordis tule-
muste saavutamiseks oluline, samuti 
saame optimaalse kontrasti, mis on olu-
lisim osa nägemisest. Klaasidel on 100% 
UV-kaitse ja läätsed on kohandatud just 
selle spordiala jaoks, millega tegelete. 
Keskealistele on vajalikud progres-
seeruvad läätsed, neid on neli värvi-
tooni. Paljud standardsed progres-
seeruvad läätsed ei sobi sportimiseks, 
kuid kuna sport on meie igapäevaelus 
olulisel kohal, on tootja leiutanud 
esimese läätse, mille disainimisel on 
arvesse võetud erinevate spordialade 
vajadusi – et läätse ääreala moonu-
tus oleks väike, samuti on laiad selged 
nägemisalad välistingimustes ning 

objekti terav nägemine. Kõik see 
tagab kiire ligipääsu keskalale ja 
stabiliseeritud lähiala. Kõigil on 
spetsiaalne “blue light filter”, mis 
neutraliseerib sinise värvi spektri 
ja muudab vaadatava pildi väga 
teravaks. Sinine valgus on meie 
silmadele kõige kahjulikum.
Spordiprillide puhul on soovita-
tav kasutada sellist pinda, et klaas 
ei läheks uduseks, samuti sisemi-

sele küljele peegedumisvastast pinda. Standardis on lääts 
kaetud kõva pinnaga, mis tagab vastupidavuse kriimus-
tustele – nii kergetele hõõrdumistele kui ka sügavamatele 
täketele. Kõva pinna tõttu ei vaja läätsed erilist hoolitsust. 
Kuid samas tuleks ikkagi vältida puhastamist särgisaba 
või salliga, prillide laualejätmist läätsed allapoole või liiga 
kuuma kohta asetamist. Parimaks kaitseks päikese eest on 
peegeldusvastane kate, mis on spetsiaalselt disainitud päi-
keseprillidele – kaitseb sinu silmi nii tugeva valguse kui ka 
UV-kiirguse eest. Parima tulemuse saab siis, kui kasutada 
seda polariseeritud klaaside puhul.

Lisainfot saab küsida ja tutvuda toodetega Silmatera Opti-
kas Tallinnas, Pronksi 7/9.
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tartu ülikooli spordipsühholoogia õppejõud ja peatreener oü psüühikatreener aave 
Hannus räägib ajakirja tennis psühholoogi rubriigi kolmandas osas enesekindlusest ja 
sellest, mis hädad enesekindlusega kaasas käivad. 

p s ü H H o l o o g i a p s ü H H o l o o g i a  

„K õige tavalisem on see, et sport-
lane tuleb spordipsühholoogi 
juurde ja kurdab, et trennis 

õnnestub olla väga enesekindel ja rahu-
lik, kõik tuleb välja, aga võistlema min-
nes ei suuda enam rahu säilitada. Rahu 
kadumise põhjus on see, et ei suudeta 
enesekindlust tahtlikult luua või kont-
rollida ja seetõttu tundubki inimestele, 
et enesekindlus on väga eriline ja tähtis 
asi,” selgitas Hannus.

v a i m n e  m ä n G ?
Enesekindlusest räägitakse palju mitte 
ainult tennise, vaid ka teiste spordialade 
puhul. Internetist võib leida sadu artik-
leid selle kohta, kuidas enesekindlus on 
edu võti, ilma selleta tippu ei jõua. Ten-
nise puhul rõhutatakse aga eriti, et kuna 
tegemist on niivõrd vaimse mänguga, 
on enesekindlusel väga suur roll.
„Põhjus, miks rõhutatakse, et tennis on 
vaimne mäng, tuleneb ilmselt sellest, et 
tennises on palju nö surnud aega, kui 

Kui keskendun nendele asjadele, milles saan 
kindel olla, millega ei käi kahtlust kaasas, saan 

julgelt mängida ja oma võimed realiseerida.

ära sae oksa, 
e n e s e k i n d l u s  m u u t u b  e b a -
k i n d l u s e k s
Seega mängu jooksul saab inimene 
pidevalt justkui kinnitusi enda teooria 
paikapidavuse või mitte paikapidavuse 
kohta. „Lähen enesekindlalt mängule, 
aga siis teen topeltvea, varsti teise veel 
ja siis see minu ennustus, et võidan 
mängu, hakkab kohe kõikuma,” seletas 
Hannus. „Kui inimene üritab enesekind-
lust saada läbi mõtte, et tal läheb hästi 
või ta mängib oma parimat tennist, 
kui ta üritab leida kindlustunnet posi-
tiivsest mõtlemisest, siis automaatselt 
käib ikkagi kaasas võimalus, et ta ei saa 
seda tulemust, kuna vastane mängib 
paremini. See võimalus tiksub kogu aeg 
kuklas, tõrju seda, palju tahad, vigade 
tegemisel annab tiksumine endast ikka 
märku. Enesekindlus ja ebakindlus on 
ühe mündi kaks poolt.”
Ehk, nagu öeldakse – ära sae oksa, mil-
lel istud. Hannus tõi elulise näite: „Võin 
hommikul kodust välja minnes mõelda, 
et ma ei jää auto alla, olla hästi enese-
kindel, et seda ei juhtu. Aga ma ei saa 
seda garanteerida. Samamoodi võib 
mängija minna mängule ja mõelda, et 
ta võidab selle mängu, aga ka tema ei 
saa seda garanteerida, sest see ei sõltu 
ainult temast, vaid ka vastasest.”
„Kui hakkan hommikul kodust välja 
minema ja jõuan esimesele ristmikule, 
võin teha kahte asja – jääda lootma, et 
ma ei jää auto alla või keskenduda sel-
lele, et lähen ainult valgusfoori või seb-
raga üle tee, olen ettevaatlik. Saan olla 
enesekindel selles, et kui sõidutee tuleb, 

vaatan paremale ja vasakule,” jätkas Hannus. „Samamoodi saab 
tennisist minna mängule ja keskenduda sellele, kuidas servida, 
kuidas lüüa eeskätt, kuidas tagakätt. Kindlus selles suhtes, mida 
saan teha, on see enesekindlus, millest tegelikult on ka kasu ja 
millega ei käi kaasas ebakindluse tiksumist.”
Ehk lahendus seisneb selles, et keskenduda tuleks väikestele 
asjadele, mille kohta inimene teab, et need on teostatavad. „See 
on see enesekindlus, millega ei käi kahtlust kaasas. Kui hakkan 
mõtlema, et võidan vastast, siis tegelikult ju ei tea, kas võidan 
või ei võida,” nentis Hannus. „Kui keskendun nendele asjadele, 
milles saan kindel olla, millega ei käi kahtlust kaasas, saan julgelt 
mängida ja oma võimed realiseerida.”

t s o o n i s e i s u n d
Siinkohal oleks paslik rääkida ka tsooniseisundist. Tennisefänni-
del on ilmselt eredalt meeles, kui 2009. aastal alistas Eesti nais-
kond Tallinnas FedCupi Euro-Aafrika tsooni esiliiga play-off’is 
Valgevene, tagades koha Maailmaliiga ülemängudele. Vajaliku 
võidupunkti tõi Eestile Kaia Kanepi, alistades toona maailma 
edetabelis 15. kohal paiknenud Viktoria Azarenka. 
Pärast kohtumist rääkis võidueufoorias Kanepi, et viibis mängu 
ajal täiesti tsoonis. „Tsooni all peetakse silmas teadvuse seisun-

mäng seisab ja seetõttu tundub, et tennis on eriliselt vaimne, 
aga tegelikult pole teised spordialad vähem vaimsed,” lausus 
Hannus. „Mängitakse ju tennist, mitte enesekindlust. Need 
on tennisevõistlused, mitte enesekindlusevõistlused. Aga kui 
inimeste juttu kuulata, jääb mulje, et kõige tähtsam on ene-
sekindlus. Iga tennisemängija teab, et oskused on ka tähtsad, 
aga võistluste juures tundub see enesekindlus veelgi olulisem.”
„Siin on iva olemas – enesekindluse tunne võimaldab meil 
säilitada füsioloogilist seisundit, mille juures suudame rea-
liseerida enda tehnilised oskused ja kehalised võimed ning 
teha mõistlikke otsuseid,” tõdes ta.
Hannus selgitas, et enesekindlus on oluline, kuid sageli kasu-
tatakse selle loomiseks meetodeid, mis tekitavad hoopis auto-
maatselt ebakindlust ning piltlikult öeldes, tulistatakse endale 
jalga. „See, mida inimesed sageli enesekindluse loomiseks 
teevad, on lootus või teooria – selle kohta, et mul läheb hästi, 
ma võidan selle matši,” rääkis Hannus. „Tennises teeb asja 
keeruliseks see, et mäng lõpeb alati ühe võidu ja teise kao-
tusega, mängitakse nii kaua, kuni üks kaotab. Ujumises on 
lihtne, bassein saab otsa, kellad pannakse kinni ja kogu lugu. 
Aga üle võrgu mängitavatel aladel on võidu või kaotuse eri-
nevus veelgi ilmsem. Pukis istub kogu aeg kohtunik, räägib 
sulle, mis seis on. Kõik käibki kogu aeg selle ümber, et üks 
on ees ja teine taga.”

millel istud

tekst: maarja vär v, 
err-i spordiportaal 

Fotod: internet

dit, kus kogu tähelepanu on suunatud tegevusele, muud asjad 
ei pääse tähelepanuvälja sisse. Tegevus tundub lihtne ja kerge, 
hoolimata sellest, et see on füüsiliselt raske. Tippsooritused 
tehakse enamasti tsooniseisundis,” sõnas Hannus. „Tsoonisei-
sundi teadlik saavutamine on psühholoogilise treeningu ees-
märk spordipsühholoogias. Kui raske või kerge see on, sõltub 
inimesest ja tema oskustest.”
Tennisemängu ajal võib tihtipeale näha, kuidas sportlased punkti 
järel rusikat vibutavad ja erinevaid rõõmuhüüdeid kuuldavale 
toovad. Kas sellisel üleskütmisel on mängule mõju? „Kuna tenni-
ses on aega seda teha ja see tekitab hea enesetunde, siis tennisis-
tid teevad seda, aga puhtalt psühhofüsioloogilisest seisukohast 
ei ole sellel suurt mõtet,” avaldas Hannus, lisades muiates: „Kui 
tennisistid või vehklejad teevad „Jess!”, on see sama sisutu kui 
sõudja teeks ühe hea tõmbe, siis korra „Jess!” ja sõuaks edasi. 
Kindlam on keskenduda oma tegevusele ja „Jess!” teha siis, kui 
mäng on läbi ja sa võid sellega rahul olla. See on tihtipeale roh-
kem nagu lootuse säilitamise ja enese abistamise strateegia, 
mida tänu spordiala iseloomule on võimalik teha.”
Hannus tõdes, et kuna inimpsüühika kipub keskenduma taga-
järjele, on keeruline õpetada spordiga alustavaid lapsi seadma 
tegevusega seotud eesmärke, seetõttu soovitab ta treeneritel 
järjepidevalt sellega tegeleda. „Tavapärasel mõtlemisel pole 
spordis kohta, rohkem on kasu sellest, kui harjutame tegevu-
sele keskendumist,” õpetas ta. „Tihtipeale kui spordis küsitakse 
kellegi käest, et mis sa arvad, kuidas läheb, öeldakse vastuseks, 
et ennustamine on tänamatu töö. Kuna enesekindlus on nagu 
ennustus, ongi see tänamatu töö. Aga see töö, millest ka kasu, 
on keskendumisetöö.”

 psühholoogi 
seisukohalt pole 
rusikavibutamisel 
tennises suurt 
mõtet.



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e ew w w . a j a k i r i t e n n i s . e e78 79

t u r n i i r & t r a D i t s i o o n  t u r n i i r & t r a D i t s i o o n

A ugusti viimane nädalavahetus on 
tenniseturniiri jaoks riskantne aeg, 
kuid seekord korraldajail vedas. 

Ürituse üks eestvedajaid Tiina Post mär-
kis ilmataadi koguni turniiri toetajate 
hulka, ent piirdugem selle nimekirja 
ühe osalise kiitmisega kohe loo algul 
– kui augusti keskpaigast saadik sadas 
Eestis peaaegu iga päev, siis Euronics 
Est-Transi turniiri laupäev-pühapäev 
olid kuivad.

t i p p m e e s t e  j a  - n a i s t e  m ä n G u d
Tavapäraselt jaguneb harrastajate suur 
paarismänguturniir kolmeks liigaks – 
Champions liigas võib üks paarilistest 
olla tipptennisist, Euroliigas ja Ideaal-
liigas (ainult segapaarid!) osalevad Eesti 
harrastusliigade mängijad vastavalt 
tasemele. Kokku tegi seekord kaasa 126 
paari (252 mängijat!), neist Champion 
liigas 32, Euroliigas 54 ja Ideaalliigas 40 
paari.
Kindlasti kinnitab turniiri populaarsust, 
et ka tegevmängijad leiavad aega kol-
meks päevaks sõita Pärnusse. Seekord 
osalesid näiteks Anton Pavlov, Mor-
ten Ritslaid, Kristofer Siimar ja teised. 
Endiste kuulsuste kaasamängimine on 
juba pikem traditsioon, näiteks Alti Vah-
kal, Mait Künnap, Piret Ilves, Hannes 
Raschinski või Ivar Troost.
Champions liiga tipnes tänavu dramaa-
tilise finaaliga, kus Ritslaid ja Ants Aidla 
alistasid Troosti ja Erik Ambrosiuse 6:3, 
5:7, 12:10 (tie-break geim). „Mäng kul-
ges tõusude-mõõnadega, nemad juhti-
sid ju teises setis Ritslaidi pallingul 5:4, 
aga õnnestus murda. Tie-breakis jäi 
meil kasutamata 9:7 edu ja kokku kolm 

turniiril
juba 11. korda pärnus peetud euronics est-trans tenniseturniirist on saanud harrastajate 
jaoks traditsiooniline suvelõpu võistlus, ent sellel turniiril osalevad ka paljud praegused ja 
endised tippmängijad.

tekst: 
ants 

põldoja 
Fotod: 

andres 
sepp

matšpalli,“ kirjeldas Troost, kes siiski tulemusega rahule jäi. 
„Ausalt öeldes ei arvanud, et finaali jõuame.“
Troost on korra mänginud Euronics Est-Transi turniiril koos 
isaga (aastal 2007) ja nüüd neli korda Ambrosiusega. „See on 
väga tore turniir, mõnus õhkkond, paneb suvele ilusa punkti,“ 
ütles Troost. „Tõsi, ühel päeval kolm mängu pidada on natuke 
palju, võiks juba reede hommikul alustada. Mul andsid selg 
ja jalad tunda, koormus oli päris suur.“
Champions liigas tegid kaasa ka huvitavad naispaarid, kolm 
aastat järjest Eesti meistrivõistlustel pronksile tulnud Riin Vei-
ram/Nadja Šein ja paljukordsed medaliomanikud Piret Ilves/
Helina Lill. „Kui tugev mees vastaspoolel, on stabiilselt raske 
mängida,“ tunnistas Veiram, kes paarilisega teist aastat ava-

ringis kaotas, kuid mullu võideti koos 
vähemalt lohutusturniir. „Aga mis siis, 
et naised on raskes seisus! Ma ju muidu 
siin ei mängiks, kui poleks huvitav. Pea-
legi kaotasime mängu alles otsustavas 
geimis, see ju rohkem õnnemäng.“
Veiramile meeldis, et mängud olid 
pikad. „Siin on kaks täissetti, paljudel 
turniiridel mängitakse mõne geimi 
võiduni. Tase on minu arust suhteli-
selt ühtlane, Champions liigas tuleb 
ikka erinevaid võitjaid. Ja muidugi ladus 
korraldus, huvitavad õhtused üritused, 
kohtumised sõpradega. Tekib selline 
tore suvelõpu meeleolu,“ lisas Veiram.

ü k s  „ a  j a  o “  t u r n i i r i d e s t
Harrastusmängija Gert Gerretz osales 
Euronics Est Transi turniiril kolmandat 
korda. Debüüt 2012. aastal oli tõeline 
tulin-nägin-võitsin lugu, kui ta koos 
Mihkel Koppeliga esikoha sai. Nüüd 
on ta Randar Veispakiga mängides kaks 
korda veerandfinaali jõudnud. „Tänavu 
oli kõige tähtsam, et suutsime alistada 
Mait Künnapi ja Ago Altjõe. See oli 
päeva nael! Randar arvas, et raskemaid 
vastaseid enam ei saagi olla. Paraku 
kaotasime seejärel Ritslaid/Aidlale, 
kuigi seal oli meistermängija paariline 
tegelikult nõrgem,“ rääkis Gerretz.
Kuigi mängida tennisistide keeles „tšai-
nikuna“ tugeva paarilise ja vastaste kes-
kel on raske, meeldib Gerretzile selline 
formaat. „Pinge on tõesti kahekordne, 
sest vastased üritavad ju minu pealt 
punkti saada,“ pajatas Gerretz. „Samas 
ma ei karda võrgus mängida. Künnap lõi 
korra kindlalt mööda, aga enamasti sain 
hakkama. Kõrge tempo mulle sobib, kui 
paarismäng toimub aga nelja võrdse, 
kuid kehvema tennisisti vahel, siis mul 
kipub rütm kaduma ja hakkan hoopis 
rohkem eksima.“
Gerretzi väljendusel on Euronics Est-
Trans talle „üks A ja O turniiridest“, kust 
osa võtta. „Tänavu oli suur küsimärk, 
sest põlveoperatsiooni tõttu ma pool 
aastat üldse ei mänginud, aga otsustasin 
ikkagi tulla. Korraldus on siin 5+, aga 
palju sõltub ka ilmast. Augusti lõpp on 
teadagi heitlik,“ ütles Gerretz.
Palju on juttu olnud paaride ebaüht-
lusest, kuid Gerretzi arvates oli Cham-
pions liiga sel aastal vägagi ühtlane. 
Seda näitab ka fakt, et põhitabelis ligi 
pooled mängud tõid kaasa otsustava 
geimi. „Alati on neid vingujaid ja virise-
jaid, et mõni paar liiga tugev, aga mina 
pole sedalaadi inimene, et kurta,“ mär-
kis Gerretz.

champions liiga
lohutusturniiri võitjad: tarmo uustalu – kurmo annus
poolfinalistid: rauno gull – olari tiidus ja reiko lume – urmas pilte
finalistid: ivar troost – erik ambrosius
võitjad: ants aidla – Morten ritslaid

euroliiga
lohutusturniiri võitjad: illimar sibul – lauri Maisvee
poolfinalistid: aivar nurme – inga Drobet ja gunnar kaup – raivo salundi
finalistid: Harly Mägi – toomas liiva
võitjad: peeter saks – ene tuul

ideaal liiga
lohutusturniiri võitjad: reigo tõnsberg – urmi jüring
poolfinalistid: ivar Vahter – karin lember ja Maido sein – sirje peetri
finalistid: kaijo kuusing – kaire roose
võitjad: andres Müürsepp – alis Möll

Harrastajad lõpetasid 
teNNisesuveeuronicsest-Trans

euroNics est-traNsi 
        turniiri 
parimad
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Euroliiga turniiril oli ühe dramaatili-
sema mängu osaline Jan-Jõgis Laats, 
kes koos Rainer Änilasega teises ringis 
kaotasid Mait Mengelile ja Gert Sepale 
otsustava geimi eduseisult 9:5. „See on 
tõesti üks mu tennisekarjääri hullemaid 
kaotusi. Mängisime vale mehe peale ja 
kuidagi see mõõn tuli,“ rääkis Laats.
Neljandat korda turniiril osalenud 
Laats on rahul, et leidub suve lõpul 
üks võistlus, kuhu kõik kokku tulevad. 
„Näed mõnda sõpra, kellega pool aas-
tat pole kohtunud ning saad ka uute 
inimestega tuttavaks. Turniiri korraldus 
pluss meelelahutus on suurepärane,“ 
ütles Laats.
Ta lisas ühe seiga: juba aasta algul pida-
vat algama kombineerimine, et augus-
tikuiseks turniiriks konkurentsivõime-
list paari moodustada. „Mõnikord ei saa 
tavalise paarilisega mängida, sest ühe 
turniiri jaoks oled liiga nõrk, aga teise 
jaoks tugev, pealegi tuleb Ideaalliigas 
mängida segapaari. Nii algabki kevadel 
meeletu kombineerimine, aga eks sel-
lega tuleb ka heas mõttes arvestada. See 
on nii oluline turniir, et plaanid tuleb 
juba ette teha,“ rääkis Laats.

n a i s p a r t n e r  k u i  s a l a r e l v
Ideaalliigas esikohale tulnud Andres 
Müürsepp ei mõelnud sekunditki, kui 
pidi esile tooma võidu põhjuse. „Minu 
naispartner oli uskumatult hea. Muud-
kui tõstis palle üles ning Ideaalliigas ei 
ole ka nii häid mängijaid, kes rabakuid 
suudaks punktiks lüüa. Naine oli meie 
salarelv,“ naeris Müürsepp, kes mängis 
koos Alis Mölliga. „Oleme temaga varem 
ka koos mänginud, aga ilmselt olid too-
kord vastased tugevamad.“
Müürsepal jagub samamoodi palju kii-
dusõnu Euronics Est-Transi turniirile. 
„Väga hea on sellisel viisil suve lõpe-
tada. Tallinlasel on mõnus Pärnus aega 
veeta, lisaks seltskondlik pool,“ märkis 
Müürsepp.
„Korraldus on alati super ja auhinnad 
võimsad,“ lisas Müürsepp, kes seekord 
võitis teleri. „Oleme selline pere, kes on 
otsustanud elada ilma telekata,“ muigas 
Müürsepp. „Kuid teises mõttes läks ju 
auhind täkke, kuna meil polnud telerit. 
Eks mõtleme, kas saame taas teleriga 
sõbraks.“
Korraldajad omakorda tänavad turnii-
rist osavõtjaid ning sponsoreid: Euro-
nics, Est-Trans Kaubaveod, Rannahotell, 
Andre Reklaam, Police, Ideaalkosmee-
tika, Pärnu Tennisekeskus, Paf, Tallink, 
Pärnu Haigla.

Korraldame personaalselt

ja professionaalselt

kõik Teie tähtpäevad

ja sündmused

h o t e l l   j a   r e s t o r a n

rannahotell & restoran

ranna pst 5, pärnu   tel 444 4444   www.rannahotell.ee
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t e n n i s e k l u b i  t e n n i s e k l u b i

K lubilane Eva Peedimaa viitab 
TATK saamisloost rääkides Ernst 
Turmanni mälestusteraamatule 

“Pikva”, kus kirjutatakse sajandialguse 
tennisest Tartus:
Noori daame, kes noil algusaastail 
palli üle võrgu lõid, näen siiani veel 
selgelt silme ees: loomulikult kandsid 
nad kõik veel pikki seelikuid ja hoi-
des paremas käes reketit, hoidsin nad 
samal ajal vasakuga seelikut üleval, et 
see neid liigselt ei takistaks. Loomulikult 
polnud seesugune mäng orienteeritud 
võitudele, pall mängiti vastaspoolele 
kätte, et viimane seda, eriti kui oli tege-
mist daamiga, mugavalt võis tabada. 
Vastupidine käitumine, palli suuna-
mine mujale, oleks olnud riukaline ja 
seda oleks peetud lubamatuks. Hiljem 
asi muutus. Daamidest tenniseaustajad 
olid eranditult vallalised, väikese valge 

tekst: helen sulg,
eva peedimaa                     

Fotod: tatk

palli ümber hüplemine poleks kuidagi kokku sobinud abi-
elunaise väärikusega. Peaaegu paratamatult tulenes sellest 
tollane naljatlev küsimus: „Kas teie preili tütar mängib ikka 
veel tennist, või on ta juba kihlunud.”
Täna võib tõdeda, et „tutvumisagentuuri” rolli pole klubile 
siiski tekkinud ja fookuses on tennis. Küll aga on toonud prak-
tika Turmanni jutule loogilise järje: „Ühine harrastus liidab ja 
nakatab – TATK-s jagub hulgaliselt paare, kellest algselt üks 
tennist mängima on hakanud ja seejärel partneri või lapsed 
tennise juurde lohistanud,” tunnistab Peedimaa.  

e u r o o p a  k a u n e i m a d  v ä l j a k u d 
Just nii kirjeldab 1904. aastal alguse saanud Toomeoru komp-
leksi Eva Peedimaa: „Meil on väga hea ja ilus asukoht. Klubist 
astutakse ka tihtipeale niisama läbi juttu rääkima või teiste 
mängu vaatama – suveõhtutel on terrass eriti populaarne.” 
Platsi materjal Tennis Force on ilmakindel savi-liiva analoog 
ja paneb vastu isegi kergele vihmale,  platside valgustus või-
maldab platse kauem kasutada ning annab ka hooajale piken-
dust. Aastaid kummitanud talvisele niiskusele klubihoones 
hakatakse sellest aastast vastu – käed on löödud kohvikuga 

V iimaste aastate kõige oluli-
sem asi klubi elus on kindlasti 
olnud Toomeoru tennisvälja-

kute säilimine pärast seda, kui üli-
kool neist loobus. Praeguseks on 
baas ka nauditavalt korda tehtud 
ja kaunistavad parimal moel Tartu 
ajaloolist linnaruumi. 
Kui pole just tegemist massiüritu-
sega, siis sportivat inimest peale 
jooksjate Eestis keskses linnaruu-
mis eriti ei näe. 
Selles mõttes on väljakud suure-
pärasel kohal, kompleksi renovee-
rimine on loonud hea aluse ten-
niseelu edendamiseks. Arvan, et 
nii palju tennisemängijaid pole 
Tartus kunagi olnud kui praegu ja 
nende arv suureneb samas tem-
pos mängimisvõimaluste parane-
misega. Kindlasti kasvab ka klubi 
liikmeskond. Selle üle saab ainult 
rõõmustada, sest tennisemäng 
mõjub inimestele hästi – tennis 
muudab inimesed paremaks.

toomas 
liivamäGi, 
klubi presiDent:

eesti õigekeelsussõnaraamat annab sõnale “akadeemiline” üllatavalt erinevaid 
vasteid. klassikalises võtmes viitab see kõrgkooli-teadusasutusega seotule, lisaks aga  
traditsiooni järgivale, teaduslikule või kuivteoreetilisele. uurisime lähemalt, kuidas on 
sõna sisustanud 84-aastane Tartu Akadeemiline Tenniseklubi (TATK).

Aktiivsetest liikmetest 
on mehi 87 ja naisi  53.

38%62%
keskmine vanus 
on 46 aastat.

19-30  7 5%
31-40  32 23%
41-50  52 37%
51-60  37 26%
61-70 11 8%
70+  1 1%
 VANUS/LIIKMEID  140

klubi vanus: 83 aastat
sümboolika: logo ja lipp, vest, särk, 
märk ja meepurk. 
liikmeid: 140 + 6 auliiget (e. ergma, t. savi, 
k. preem, a. roosma, t. Matsin, a. ili). 
liikmeks saab alates 18 eluaastast kahe 
klubiliikmest soovitaja olemasolul ning juhatuse 
otsuse alusel.
juhtimine: klubi tegevust juhib 7-liikmeline 
juhatus, president toomas liivamägi
baas: toomeorg, tartu – 4 liivaväljakut,lisaks 
sulgpalli ja pinksi mängimise võimalus. 
talveperioodil treenitakse erinevates tartu 
sisehallides.
liikmemaks: 35 €/aastas
plussid: hea asukoht ja tingimused, tegus ja 
akadeemiline liikmeskond, asjalik juhatus
miinused: talvise baasi puudus

Spargel ning peagi avab Toomeorus 
uksed nende filiaal nimega Rabarber, 
mis teenindab külastajaid ka hooajavä-
liselt. Ruumides on pinksilaud, seintele 
paigutatud piltidel kajastub Tartu tenni-
seajalugu alates esimestest väljakutest 
kuni tänaste meistriteni. 

k l u b i  –  r o h k e m  k u i  r u u m i d  j a 
v ä l j a k u d
Klubilisi ettevõtmisi jagub arvukalt, 
seejuures aktiivseim aeg on välihooaeg. 
Suvel korraldatakse 15 turniiri, millest 
tuntuimad hooaja avaturniir, Naiste 
Suvekübara turniir, läbi suve kestev 
kirglik ja populaarne kahekuine turniir 
(I–III liiga nii meestele kui ka naistele), 
pereturniir, Toome Karikas, Tartu Üli-
kooli vilistlasturniir, Klubi MV, Mixtuur 
Tartu. Klubi veab ka Eesti liigatennise 
etappe ja Tartu meistrivõistlusi, peetud 

on sõpruskohtumisi teiste klubidega - 
Pallase, Kadrioru, Viljandi, XO-ga. Eriti 
popiks on kujunenud tasuta igareedene 
seltskonnatennis, millel saavad osaleda 
kõik klubi liikmed sõltumata staažist või 
oskustest, põnevust lisab paarilise vahe-
tus iga seti järel.
Hooaja avamisel peetakse üldkoosolek 
ja hooaja lõpetamisel pidu, kus autasus-
tatakse meistreid, tänatakse tegijaid ja 
vihutakse tantsu. Klubi juubeleid tähis-
tatakse viie aasta  tagant, millest erili-
sem 2011. aastal temaatilise turniiriga 
tähistatud TATK 80, millel osalejad olid 
riietatud vanaaegselt valgesse ja mängiti 
puureketitega. 
Tegutsemise kitsaskohaks on talvise 
baasi puudus, kuigi ei saa öelda, et suve 
lõppedes puhkusele siirdutakse. Mängi-
jate võrgustik tegutseb elavalt – toimu-
vad  sõpruskohtumised teiste klubidega 
ja liigatennis, kus on meeste ja naiste 
peale kokku esikümnetes umbes tosin 
klubilast. Liikmeks olemise üks suur 
lisaväärtus ongi, et tekivad kontaktid, 
talvel kutsuvad mängijad üksteist välja 
ja hoiavad vormi püsiaegadel treenides. 
Tundub, et sisehalli puudust kompen-
seerib mõnus, ehk just akadeemilise 
tausta tõttu eriti värvikas ja kultuurne 
liikmeskond ning asjalik juhatus. Vaada-
tes kasvõi klubi kodulehte, filmiklippi, 
juubeliraamatut, võib tõdeda, et Tartu 
vaim on tenniseklubis täiesti elus ja sõna 
“akadeemiline” omal kohal klubi nimes. 
Akadeemiline tenniseklubi on edukas 
näide sellest, et baasi erakätesse minek 
ei pea tähendama isikupäratu rahama-
sina käivitumist või klubikultuuri hää-
bumist. Tartu puhul mängib oma osa

 – loomulikult akadeemiliselt 
Tennis Tartus
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toomeorg ja tartu akadeemiline tenniseklubi

1904 
toomeorus 
avatakse 

tenniseväljakud 1913 
esimesed tennisevõistlused tartus

1931
tartu akadeemiline 
tenniseklubi sünd

1934
toomel valmib uus 

tennisepaviljon

1985
luuakse tartu riikliku 
ülikooli tenniseklubi

1988
Valmib uus tennisemaja 1990

tenniseklubi registreeritakse 
tartu linnavalitsuses

1998
klubi nimetatakse 

taas tartu 
akadeemiliseks 
tenniseklubiks

2013
renoveeritakse klubi 

hoone ja väljakud2014
klubil on 140 liiget

muidugi asjaolu, et baasi erainvestori-
test omanikud, tandem Täht-Peedimaa, 
on ka aktiivsed klubiliikmed. Peedimaa 
kirjeldab, kuidas ebaõnnestus varem 
üritatud esimene väljakute erastamine 
põhimõttel, et teha selle omanikuks 
kõik klubiliikmed. Ilmselt sai takistuseks 
liiga suur osaliste arv ja nende erinev 
investeerimisvõimekus. Plaan oli teha 
kinnine klubi, mille liikmed omanuks 
väljakuid ja hoonet. Tänane mudel – 
vara erakätes, klubi rentnik ja operaa-
tor – toimib osalisi rahuldavalt.

m i s  o l e k s  k u i  . . .  u n i s t a d a ?
President Liivamägi panustab klubi 
tulevikku vaadates sisulisele tegevusele: 
“Nüüd, kus otse tennisega seotud tingi-
mused on oluliselt paranenud ja klubi 
inimesed veedavad üha rohkem aega 
Toomel, tuleb tähelepanu osutada klu-
bilisele olemisele. Nii kohviku kui hoone 
potentsiaali pole me täies ulatuses ära 
kasutanud. Rohkem peaks olema män-
gulisi kohtumisi teiste klubidega, miks 
mitte ka piiritagustega,” tõdeb ta. 
Peedimaa märgib unistustest rääkides 
peale klubimaja ka liikmeskonna jätku-
vast kasvust ja järjest paremal tasemel 

tennisemängust ning klubide karikavõistlustel osalemisest. 
Mõttes on oma klubitreeneri värbamine ja noortetennise aren-
damise uued väljundid, et klubil järelkasvu jaguks. Praegu 
pakutakse noortele eelistingimustel suviseid treeninguvõima-
lusi ja sõpruskohtumisi. Viimased on läinud järjest põneva-
maks, sest tänu Tähtvere Tennisekeskusele on tekkinud täiesti 
uus kvaliteet, lisandunud üle 200 lapse, kellest paljud on hästi 
mängima hakanud.
Tartlastel on kindel soov oma klubi hoida ja edendada kohana, 
kus neil endal on tore, kuhu tulevad klubilaste lapsed ja 
kunagi ka nende lapsed, et tennisemäng Toomel ikka jätkuks.
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MILITARISTI
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Vene kroonu kroonikad
Toimik nr 3

LENNUVÄE LOOD

B-52

An-12 An-72 (foto L. P

„MILITARISTI
PÄEVIK”

Toimik nr 3
NÜÜD MÜÜGIL!

No ei saa olla, krt, ma naerust kõveras. Super tõlked Lemet. Kogu vene keele ilu säilib sinu tõlgetes. 
-Lupus-

Ehh, baiki soldatskije!.... Pole vigagi, vuntsi tõstab muigele küll. Tõsi viimasel ajal kipub asi pisut muinasjutuliseks kätte, kuid ega sellest häda ole, kärab küll meie hallis argipäevas. Nii, et ära Sa nüüd pooleli küll jäta, kuniks ikka materjali jätkub!
-Krijgsvolk-

Autolammutus ja 
varuosade müük

Alu
Motors

rapla majad oü www.raplatennis.ee

L isaks klubi meistrivõistlustele 
üksik- ja paarismängus peeti taas 
maakonna meistrivõistlused, hoo-

aja avaturniir ja hooaja lõppvõistlus 
koos Kohila valla meistrivõistlustega. 
Uudsena käivitati iganädalased paa-
rismängu neljapäevad, mis leidsid 
väga sooja vastuvõtu ning värske ja 
huvitav formaat jätkub kindlasti ka 
järgmisel aastal.
Rapla TK liikmete arv kasvas 20-lt 24-ni 
ning esimest korda peeti klubi meist-
rivõistlusi kahes liigas. Tegutsemist 
jätkas Rapla tennisekool treener Jaan 
Rahe taktikepi all, õpilaste hulgas oli 
jätkuvalt lapsi vanuses 5-15 , samuti 
täiskasvanuid, nii algajaid kui edasi-
jõudnuid. Märkimisväärne on see, et 

Rapla 
tekst: 
rapla tk 
Fotod: 
siim solman, 
sander kala

rapla tk mv üksikmängus:
1. Mihkel Nurm
2. Alex Raadik
3. Marko Kasepõld
 
rapla tk mv paarismängus:
1. Madis Nurm-Mihkel Nurm
2. Alvar Kaur-Sander Kala
3. Marko Kasepõld-Villu Teets
 
rapla maakonna mv 
üksikmängus:
1. Mihkel Nurm
2. Marko Kasepõld
3. Kalju Kalda
 
rapla maakonna mv 
paarismängus:
1. Alvar Kaur-Priit Raag
2. Donatas Narmont-Helena 
Narmont
3. Madis Nurm-Mihkel Nurm

lõpetas välisHooaja
tennis

Rapla tennisekoolis harjutanud naised pidasid omavahelise turniiri 8 osavõtjaga 
ning tuleval aastal võib oodata klubi liikmete juurdekasvu just naismängijate osas.
Paraku on Raplas endiselt probleemiks sisetingimustes harjutamise võimalikkus, 
seda püütakse osaliselt korvata spordisaalides mängimise ja Tallinnasse sõiduga, 
aga selge on see, et aastaringse tenniseharrastuse jätkumiseks ja mängijte arvu 
kasvuks vajab ka Rapla tennise sisehalli. Siis saab ka seal hakata rääkima noorte 
regulaarsest tenniseharrastusest ja mängutaseme tõusust.

tulemused

Mõned numbrid tagasi kirjutasime ajakirjas tennis 
rapla tenniseelust ehk tennise arendamisest 
kohas, kus mõned aastad tagasi puudus tenniseelu 
täielikult. lõppenud tennisesuvi raplas oli igati 
edukas ja põnev, peeti mitmeid huvitavaid turniire 
ja ettevõtmisi. 

 naiste turniiri 
teise koha omanik 
evelin küttis.

  rapla maakonna MV esikolmik:  Donatas narmont (vasakult), Helena narmont, alvar kaur, Mihkel nurm, 
Madis nurm. pildilt puudu priit raag.



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e ew w w . a j a k i r i t e n n i s . e e88 89

l i i g a t e n n i s  

Raag oli juba avaringis väljakukkumise 
äärel – võit Aimar Unti üle tuli  numb-
ritega 2:6, 7:5, 10:1. Poolfinaalis alistas 
Pajumets vastase matšpallidelt sarja 
üldvõitja Rene Kasela 4:6, 6:1, 11:9 ja 
Raag Ivar Kärme 6:3, 2:6, 10:8.
Turniirivõitude arvu poolest domi-
neeris Kasela (9 esikohta) Raagi (6), 
Pajumetsa (5) ja  Indrek Kruusimaa 
(4) ees. Aktiivseim osaleja oli kaks tur-
niirivõitu noppinud Rainer Hinno, kes 
osales koguni 28 etapil ning tänutäheks 
aktiivsusele saavutas üldarvestuses  
hinnatava kolmanda koha. Kokku toi-
mus neljandas liigas 35 etappi, millel 
osales 135 harrastajat.

Mehed neljas liiga üksikmäng lõpp-
järjestus, esikümme: 1. Rene Kasela 
76,6 punkti (26 turniiri), 2. Indrek Raag 
64,3 (20), 3. Rainer Hinno 53,15 (28), 4. 
Indrek Kruusimaa 51,5 (20), 5. Kristjan 
Pajumets 49,4 (18), 6. Toomas Kask 31,5 
(24), 7.-8. Priit Kiilmaa 27,45 (24) ja Aulis 
Koskel (17), 9. Vardo Malm 27,15 (20), 
10. Hanno Varblane 26,05 (11).

Järgmises ajakirjanumbris on põhirõhk 
naiste liigadel, nendel leiab Masters aset 
6.-7.detsembril Rocca Al Mare Tennise-
keskuses. Erinevalt meestest lunasta-
vad naiste liigades pääsme Mastersile 
jooksva edetabeli kaheksa paremat.
SEB Liigatennise talvine võistluska-
lender on enam-vähem sama tihe kui 
mullu, mistõttu saavad tenniseharras-
tajad jätkuvalt endale sobivatel kuupäe-
vadel toimuvad turniirid valida ja ei pea 
nende järgi liigselt muid tegemisi sät-
tima. Turniiriid leiavad aset erinevates 
baasides ja erinevatel väljakukatetetel, 
kindlustades niiviisi mitmekesisuse. 
Arvesse minevate etappide hulk jääb 
endiselt 30-40% vahemikku etappide 
üldarvust. 
Varasematest aegadadest on nii väljaku-
junenud, et mida nõrgem tasemegrupp, 
seda rohkem etappe peetakse ja nõutav 
miinimummaht suurem. Eelkõige on 
see tingitud osalejate arvukusest (nii 
hajutatakse osavõtuaktiivsust, sest opti-
maalne osalejate arv ühel etapil on 32) 
paarismängu võistlusklassi puudumise 
või väiksema populaarsuse tõttu ning 
ka regionaalsete turniiride arvukusest.

l i i g a t e n n i s

Metsanurme, kes nüüdseks arvestatavad tegijad ka teises 
liigas. Ja kuigi Kristjan Metsanurm Mastersil teatavas mõttes 
põrus, kaotades poolfinaalis aasta olulisimal turniiril üllata-
valt kindlalt mänginud Andres Müürsepale 2:6, 0:6, kogunes 
just tema kontole kõige rohkem turniirivõite – 6. 
Müürsepp oli finaalis parem Märt Metsanurmest 6:4, 7:5. 
Märt Metsanurm võitis poolfinaalis omakorda Mastersil hästi 
esinenud Tarmo Raidma 6:2, 6:4. Kolmanda liiga esinelik ja 
veel mõned mängijad on 2015. aasta hooajal võistlemas tei-
ses liigas ning usutavasti ei jää nad seal peksupoiste rolli. 
Turniirivõidud läksid kirja veel pikalt jooksvat edetabelit juh-
tinud Kristjan Kuutokile (3), Märt Metsanurmele (2), Müürse-
pale (3), Ivan Fatejevile (2), Egert Ivaskile (2), Juri Ivanovile (1), 
Jaanus Lassile (1), Taso Vahlile (1), teise liigasse jooksvalt üle 
viidud Miko Mälbergile (3), Tauri Sokule (2), Mihkel Nurmile 
(1), Ahti Asmannile (1), Kalmer Lainile (1), Andrei Mittile (1), 
Priit Tasasele (1), Indrek Krigulile (1), Allan Gregersenile (1).
Kokku peeti kolmandas liigas 34 turniiri ja edetabelisse mah-
tus 217 meest. Arvesse läks 13 paremat etappi.

Mehed kolmas liiga üksikmäng lõppjärjestus, esikümme: 1. 
Kristjan Metsanurm 200,65 punkti (14 turniiri), 2. Kristjan 
Kuutok 164,75 (16), 3. Märt Metsanurm 159,0 (17), 4. Andres 
Müürsepp 133,0 (12), 5. Ivan Fatejev 125,55 (17), 6. Tarmo 
Raidma 106,75 (13), 7. Juri Ivanov 99,35 (19), 8. Egert Ivask 
97,55 (10), 9. Jaanus Lass 94,05 (20), 10. Mihkel Rõuk 80,15 
(12). 

n e l j a n d a  l i i G a  t a s e  k a s v a b
Peab tõdema, et meeste neljanda liiga keskmine tase on aas-
taga märgatavalt kasvanud, päris algajatel pole sinna enam 
väga asja, ent samas on mõnekuise tõsise treeningutsükli järel 
ja eelduste olemasolul võimalik suhteliselt kiiresti neljanda 
liiga paremikule järele jõuda.
Tänavusel Mastersil sündis hulga üllatusi. Kaheksast aseta-
tud mängijast jõudis veerandfinaali vaid kolm. Finaalis oli 
Kristjan Pajumets parem Indrek Raagist 6:2, 6:3, kusjuures 

1. kristjan metsanurm 200,65 punkti (14 
turniiri), 2. kristjan kuutok 164,75 (16), 3. märt 
metsanurm 159,0 (17), 4. andres müürsepp 
133,0 (12), 5. ivan fatejev 125,55 (17), 6. tarmo 
raidma 106,75 (13), 7. juri ivanov 99,35 (19), 
8. egert ivask 97,55 (10), 9. jaanus lass 94,05 
(20), 10. mihkel rõuk 80,15 (12). 

meHed, kolmas liiga üksikmäNg 
lõppjärjestus, esikümme:

1. rene kasela 76,6 punkti (26 turniiri), 
2. indrek raag 64,3 (20), 3. rainer 
hinno 53,15 (28), 4. indrek kruusimaa 
51,5 (20), 5. kristjan pajumets 
49,4 (18), 6. toomas kask 31,5 (24), 
7.-8. priit kiilmaa 27,45 (24) ja aulis 
koskel (17), 9. vardo malm 27,15 (20), 
10. hanno varblane 26,05 (11).

meHed, Neljas liiga 
üksikmäNg lõppjär-
jestus, esikümme: 

 neljanda 
liiga Mastersi 
finalistid 
kristjan 
pajumets 
(vasakul) ja 
indrek raag.

 neljanda 
liiga Mastersi 
auhinnalaud.

S ee on muutunud traditsiooniks, et meeste teise, kol-
manda ja neljanda liiga üksikmäng saab sügiseks läbi 
ning uus hooaeg algab teistest võistlusklassidest paar 

kuud varem. Seega ajakirja ilmumise hetkel on tegelikult tea-
tud klassides käimas juba 2015.aasta hooaeg.
Augusti viimasel ja septembri esimesel nädalavahetusel Tal-
linna Kalevi Tenniseklubis peetud Mastersil panid osalejatele 
loosiauhinnad välja TTK, Oriflame, Saku Õlletehas, Wilson, 
Eesti Tennise Liit ja Eesti Tenniseliigade Ühendus. Võitjaid ja 
finaliste premeeris väärt eriauhinnaga Oriflame.

Š e v t Š u k  k i n d l u s t a s  v Õ i d u  e n n e  m a s t e r s i t
Meeste teises liigas oli üldvõitja selgunud enne Mastersit – 
liigatennises juba veerand sajandit kaasa lööv Oleg Ševtšuk. 
Vanusekvoodiga teises liigas võistlemisloa saanud Ševtšuk 
noppis suurima noosi punkte Tartu etappidel ja oli edukam 
sisehallis peetud turniiridel, välitingimustes liivaväljakutel 
olid tema tulemused tagasihoidlikumad. 
Põhifookus langeb Ševtšukil küll ITF Seniors Touri turniiridele 
(maailma edetabelis 55+ klassis 72.), ent võimaluse korral 
lihvib ta mänguoskusi just teises liigas. Seega võib tõdeda, 
et tema head tulemused ITF-i turniiridel baseeruvad ka lii-
gatennise tihedal konkurentsil.
Mastersile pääseb 16 paremat jooksvast edetabelist, seekord 
puudusid Jurmala turniirile sõitnud Ševtšuk, tartlane Rauno 
Parv ja pool aastat vigastusega maadlev Toomas Kuum. Nii 
kindlat esitust Mastersil eriti ei mäletagi – Janno Toming ei 
loovutanud ühtki setti (!) ja vaid kahes setis oli paremus vaid 
kahegeimiline. Finaalis alistas Toming turniiri üllataja tart-
lase Toomas Siiguri 7:5, 6:0. Poolfinaalis oli Toming üle hoo-
aja lõpus hea hoo sisse saanud Toomas Liivast 6:1, 6:0 (!) ja 
Siigur omakorda mulluse Mastersi võitjast Olari Tiidusest 
6:4, 6:3. Põnevaima lahingu pidas veerandfinaalis Liiva Erik 
Ambrosiusega – 2:6, 6:3, 6:3, kusjuures nädal varem õnnestus 
Liival sama favoriidist vastast alistada samuti kolmes setis.
Kokku peeti teises liigas 23 turniiri ja edetabeli  moodustasid 
157 mängijat. Turniirivõitu said maitsta Ševtšuk (7), Toming (6), 
Ambrosius (2), Tiidus (3), Dmitri Valujev (1), Indrek Tormis (2), 
Parv (1) ja Heiki Õitspuu (1). Arvesse läks kümme paremat tur-
niiri, punktiseisu juures toome ära ka mängija turniiride arvu.

Kaselale
seb liigatennises on 2014. aasta hooaeg lõpusirgel. naiste liigades ja meeste 
paarismängudes selguvad parimad detsembri alguses ning meeste esiliigas novembris. 
kolmes võistlusklassis oli aga paremusjärjestus septembri keskpaigaks juba selgunud. 

tekst: toomas kuum 
Fotod: peeter vassiljev

Mehed, teine liiga üksikmäng lõppjär-
jestus, esikümme: 1. Oleg Ševtšuk 582,0 
punkti (12), 2. Janno Toming 496,25 (11), 
3. Olari Tiidus 479,25 (12), 4. Toomas Sii-
gur 400,5 (13), 5. Dmitri Valujev 349,75 
(9), 6. Indrek Tool 342,75 (12), 7. Erik 
Ambrosius 322,75 (9), 8. Indrek Tormis 
257,75 (8), 9. Mihkel Laks 255,25, (14), 
10. Rauno Parv 201,30 (6).

v e n n a d  m e t s a n u r m e d 
e s i k o l m i k u s
Meeste kolmandas liigas tegid mõned 
mängijad suure arenguhüppe, eelkõige 
puudutab see vendi Kristjan ja Märt 

kolmaNdas 
liigas üldvõitKristjan
metsanurmele

ja NeljaNdas liigasRene

1. oleg Ševtšuk 582,0 punkti (12), 2. janno toming 
496,25 (11), 3. olari tiidus 479,25 (12), 4. toomas 
siigur 400,5 (13), 5. dmitri valujev 349,75 (9), 
6. indrek tool 342,75 (12), 7. erik ambrosius 322,75 
(9), 8. indrek tormis 257,75 (8), 9. mihkel laks 
255,25, (14), 10. rauno parv 201,30 (6).

meHed, teiNe liiga üksikmäNg 
lõppjärjestus, esikümme: 

 teise liiga Mastersi finalist toomas siigur (vasakult), 
oriflame’i esindaja siiri kahro ja võitja janno toming.
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tekst: a jakiri tennis
Fotod: terje lepp, igor pissarev, scanpix

TeNNISeNOPPeD
eestist ja maailmastjätkame lühiuudiste rubriigiga, kus on kirjas 

mõned eesti ja maailma tennisesündmused 
viimastelt kuudelt.

c a r o l i n e  W o z n i a c k i  t ä h i s t a b  ä p a r d u n u d  p u l m a p ä e v a 
m a r a t o n i j o o k s u G a
Taani tennisist Caroline Wozniacki, kes äsja jõudis US Openil finaali, jookseb 
2. novembril New Yorgi maratoni. Saatuse iroonia on selles, et varasemate 
plaanide kohaselt poleks Wozniacki kuidagi saanud sel maratonil osaleda, 
sest pidi mõni päev hiljem abielluma golfar Rory McIlroyga. Paraku tühistas 
McIlroy kihluse ja lõhkise küna ette jäänud Taani tennisist otsustas asendada 
pulm maratoni läbimisega.
Wozniacki jookseb maratonil Team of Kids 
saadikuna, kogudes raha laste tervise paran-
damise ja laste sporditegemise heaks. Kuigi 
tennisisti treeningud erinevad üsna suurel 
määral maratoonari ettevalmistusest, on Woz-
niacki veendunud, et suudab joosta 42 195 
meetrit lõpuni.

t ü r i  v Õ i t i s  l i n n a d e  s u v e m ä n G u d e  t e n n i s e t u r n i i r i
Juuni lõpus peeti Viljandis Eesti linnade suvemängud, kus ten-
niseturniiri võitis Türi koosseisus Laura Rahe, Rein Mikk ja Auris 

Mikk (pildil). Finaalis alistas Türi 3:1 Haapsalu, kelle eest mängisid 
Kelly Veske, Marek Turu ja Igor Nudelman. Kolmanda koha teeninud 

Rakvere tiimi kuulusid Gerli Praus, Sten Lume ja Indrek Krigul.
Tennise esikoht oli Türile ka üks alus linnade suvemängude üldvõidu teeni-
misel. Järgnesid Viljandi ja Valga.

e v a  p a a l m a  a s u s  Õ p p i m a  j a 
t e n n i s t  m ä n G i m a  m a i n e k a s 
ü l i k o o l i s
Järjekordse Eesti tennisistina asus 
USA-sse õppima kahekordne Eesti 

üksikmängumeister Eva Paalma. Kuna Paalma näol on tegemist 
siiski maailma edetabelisse kuuluva mängijaga, siis eelkõige on 
tema USA-sse siirdumise eesmärk tennis.
„Texas A&M Ülikool on nii hariduselt, kuid eelkõige just tennise 
poolest väga hea kool,“ kirjutas Paalma meili teel. Lisame, et 
ülikool asub iseloomuliku nimega linnas College Station, see 
on loodud juba 1876. aastal ning suuruselt USA neljas ja Texase 
esimene. „Kindlasti on peamine eesmärk mängida hetkel ten-
nist, kuid õppimine käib sellega käsikäes. Mul on siin väga head 
treeningutingimused ja saan väga-väga palju võistlusmänge, 
mida mul hetkel kõige rohkem vaja. Mängijate tase on siin palju 
kõrgem, kui võib-olla arvatakse.“
Ülikool lubab Paalmal mängida ka profiturniire, näiteks sep-
tembri lõpul Floridas. „Treenin siin palju rohkem kui Eestis, 
paindlik õppimiskava annab selleks võimaluse. Võtan aasta 
korraga ega hakka pikemaid ennustusi tegema, aga hetkel on 
plaan areneda võimalikult palju tennises.“

f e d e r e r  a i t a s  Š v e i t s i 
d a v i s  c u p i  f i n a a l i
Suurte võitudega pärjatud Roger 
Federeril on tänavu novembris 
võimalik rikkalikku auhinnakogu 
täiendada Davis Cupi võiduga, 
sest Šveits pääses finaali Prant-
susmaa vastu. Šveits pole kor-
dagi Davise karikat võitnud, ent 
on mänginud varem finaalis, kui 
1992. aastal kuulusid tiimi sama 
aasta olümpiavõitja Marc Rosset 
ja Jacob Hlasek.
Seekord oli Šveits eesotsas Fede-
reri ja Stanislas Wawrinkaga selge 
soosik koduses poolfinaalis Itaalia 
vastu. Kuigi paarismängu Waw-
rinka ja Marco Chiudinelli kao-
tasid, toodi ükskikmängus kolm 
vajalikku punkti: Wawrinka alis-
tas Fabio Fognini ning Federer 
nii Andreas Seppi kui ka Fognini. 
Viimases kohtumises pani Šveits 
välja varumehe Michael Lammeri 
ja võideti 3:2.
Prantsusmaa võitis teises pool-
finaalis karikakaitsja Tšehhi 
4:1 ning on 21.-23. novembrini 
peetava finaali kodumeeskond. 
Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils 
ja Richard Gasquet moodustavad 
tugeva löögirusika, mis võib kodus 
Federeri unistuse nullida. Praegu 
pole veel teada, millise väljaku-
katte prantslased valivad – väljas 
mängida on ilma tõttu riskantne 
isegi Lõuna-Prantsusmaal.

PLAYERAA

0000 -Gametex OÜ
Tel: 50 800 81
E-mail: sales@gametex.ee
Paavli 2A, 10412 Tallinn

www.gametex.ee

VõTA ÜhEndusT

jA TEEmE Turu

PArimA PAkkumisE

G
ametex meeskond on töötanud
Põhjamaade spordirõivaturul juba 
üle kümne aasta, nüüd on tooted 

jõudnud ka koduturule. Gametex pakub 
särke, pükse, softshell jakke, mütse, salle 
ja muud vajalikku paljudele spordialadele- 
jooksmine, orienteerumine, jalgpall, korvpall, 
jäähoki, lisaks fännitooted. Tootevalik on lai 
nii spordiklubidele kui firmadele. Firmadel 
on võimalik tellida enda spordiklubile või 
meeskonnale nii T-särke, polosärke kui ka 
reklaamkingitusi.

Disainer loob koostöös kliendiga disaini, 
värvilahenduse ja lisab vajalikud nimed, 
numbrid ja reklaamid. Kasutusel on moodne 
sublimatsioonitrükk, tänu millele on tulemus 
kvaliteetne ja püsiv, värv ei kulu ajaga.

Tänu 
kogu protsessi 
kontrollimisele 

saame pakkuda väga 
kvaliteetset tulemust ja 

head hinda lühikeste 
tarneaegadega.
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g o l F & t e n n i s  g o l F & t e n n i s

„O tepää väljak on tõeline väljakutse,“ ütleb harrastus-
golfar Teet Anier. „Ta on klassikalisest väljakust erinev 
ning võib-olla teatud mängijad seda ei armasta, aga 

mulle ja veel paljudele ta meeldib, kogu aeg on väljakutse ning 
see sunnib keskenduma. Pole harjutud, et lippu pole alati 
näha ja künklik maastik segab, kuna löögi koht on pea alati 
kallakul ning tihti tuleb sooritada koomilisi löögiliigutusi... 
Samuti on Otepääl palju pööretega radasid ehk golfarite kee-
les dog leg’e. Rajad pole pikad, kuid on palju ohukohti, igal 
juhul huvitav ja lõbus neile, kes seda mängu üldse lõbuga ja 
pingeta harrastada suudavad.“
„Põnev väljak, mis läheb iga aastaga paremaks,“ iseloomus-
tas Rainer Erendi.
Anier ja Erendi on kaks meest seltskonnast, kes 6. septembril 
Otepääl mängisid ja ajakirjale Tennis radasid kirjeldasid. Veel 

 – eestis 
aiNulaadNe

otepää golfiväljak on ülejäänud eesti 
väljakute seas ainulaadne. teisiti 
ei saakski olla, sest künklik reljeef 
esitab omi nõudeid.

tekst: ants põldoja 
Fotod: otepää Golf

võtab radade kirjeldamisel sõna Raul 
Siimut.Vastavalt perekonnanimede 
tähestiku järjekorrale kirjeldab igaüks 
kuut rada, kuid tänavu par 6-ks muu-
detud 10. raja kohta on kaks erinevat 
arvamust.

t e e t  a n i e r i  h i n n a n G u d
Rada 1, par 5. Läheb mäe otsast läbi 
oru ja uuesti üles. Vahepeal on rada 
üsna kitsas ja veeala kohe kõrval. Kui 
teed hea avalöögi, veereb pall orus veel 
pikalt edasi ja siis on isegi kahe löögiga 
võimalik griinile jõuda. Kuid aitab ainult 
väga täpne löök – sellel rajal on võimalik 
palju võita, aga ka palju kaotada.
Rada 2, par 4. See ei ole pikk rada, kuid 
keerab puude vahelt vasakule. Drive-
riga üle metsa lüüa ei saa, avalöögiks 
tuleb kasutada rauda. Üks löök õigesse 
pöördekohta ja sealt edasi. Griinile saab 
kahe 150-meetrise löögiga. Kui avalöök 
õnnestub, on rada lihtne.
Rada 3, par 4. Kõigepealt on korralik 
pingutus, et üldse avalöögi kohta jõuda, 
selleks tuleb ennast ja golfikäru mäkke 
lükata, hingeldamist on omajagu. Lipp 
on oru põhjas umbes 250 m kaugusel 
näha, isegi rahvagolfarite tasemel on 
võimalik ühe löögiga griinile jõuda. Sta-
tistika põhjal pidavat see olema Otepää 
väljaku kergeim rada.
Rada 4, par 3. Mäest alla umbes 120 
meetrit. Muidu oleks lihtne, aga griin 
on kahetasapinnaline. Liiga tugeva 
löögi korral veerab pall üle griini. Pik-
kuse poolest tõesti kerge, aga löök peab 
olema täpne.
Rada 5, par 4. Keerab alt üle mäe pare-
male. Üsna kerge rada, tuleb teha 
hea drive, siis jõuad 100 m kaugusele 
lipust, mida näha pole. Mulle isiklikult 
see rada sobib, reeglina on seal läinud 
hästi. Samas on ta paljudele banaani 
ehk slaisi meestele keeruline, sest pall 
on mäe otsas olevasse parempoolsesse 
paksu heina ehk golfikeeli roughi kerge 
kaduma.
Rada 6, par 3. Natuke pikem, olenevalt 
lipu asendist 150-160 m, griin veidi kõr-

gemal kui avalöögi koht. Tavaline par 3, üsna suure griiniga, 
kuid vaatamata sellele pole seda tihti kerge tabada...

r a i n e r  e r e n d i  h i n n a n G u d
Rada 7, par 4. Huvitav rada, mis tõuseb mäkke. Avalööki tuleb 
hoida fairway’l või pisut paremal, sest vasakule kaldudes 
tuleb uut palli mängida. Griin on ka salakaval, igast suunast 
tuleb hoolikalt lugeda.
Rada 8, par 4. Seda rada kirjeldavad golfarid kui dog leg 
right ehk pöördega paremale. Drive tuleb hoida paremal, 

N agu ka põhiloost ilmnes, on Otepääl 
muudetud kahe raja par-i. Tehtud 
uuendusi põhjendab väljaku tegev-

juht Kristi Laur.
„Maailma üks pikimaid par 5 radasid oli 
mängijatele paras pähkel ning muutsime 
2014. aastal 10. raja par 6-ks. Ka nüüd, 
kus tegemist on par 6ga, pakub rada väl-
jakutseid. Siiski on nüüd parimatel gol-
faritel võimalik õnnestunud mängu kor-
ral teha eagle. On ju rada saanud nimegi 
aastast 2007 raja läheduses pesitseva 
haruldase konnakotka järgi.
Rada 15, mis meenub kõigile kui armas-
tatud ja vihatud “karurada”,  muudeti 
par 3 (enne oli par 4) ennekõike just 
seetõttu, et kiirendada mängu võist-
lustel.  Uuendatud rada annab kauni 
vaatenurga just looduslikust aspektist 
- konna jalast on saanud ilvese säär. On 
ju samas kandis tihti nähtud nii ilvese 
jälgi punkris kui söödaks langenud kitse 
korjust.
Otepää golfirajad on kümne aastaga 
muudetud mängijale üsna mõnusalt 
rahuldust pakkuvaks ja kallete poolest 
on tegemist erinevat mängupraktikat ja 
kasulikku kogemust pakkuvate radadega.
Kõik muutused on ellu viidud arvesta-
des mängijate kogemust ja muljeid ning 
muudatuste tegemise vajalikkust ei ole 
hinnatud hetkeemotsiooni ajel. Seetõttu 
peaks pikas perspektiivis meie mängijate 
rahulolu aina suurenema ning tulevikus 
kavatseme samamoodi jätkata, et muu-
datuse tegemine oleks kooskõlas mängi-
jate rahulolu suurendavate faktoritega.“

golfiväljak
Otepää

Rada 16, par 3. Lihtne rada, kus tuleb tähele panna vaid ava-
löögiala asukohta (vahel on greenkeeperitel komme klubi 
tee’d tõsta kas naiste tee’le või back-tee’le).
Rada 17. par 5. Klubimängija õnnetus, mis vajab lausa nelja 
head lööki, et par saada. Kitsas avalöögiala koos kõigi eba-
meeldivustega - vett ja metsa on palju, lisaks ülesmäge. Vas-
tik-vastik-vastik...
Rada 18, par 4. Kuigi tundub pikk (375m) lõpurada, on see 
suhteliselt lihtne ning piisavalt lai, et ebaõnnestunud avalööki 
kompenseerida pika rauaga. Ning kui keegi ka klubimaja 
rõdul kommenteerib „lähenemist lipule“, lisab see piisavalt 
motivatsiooni par’i puttamisel...

sest vasakul on veetakistus. Hea orien-
tiir on kivihunnik, mille lähedale peaks 
avalöögi mängima. Sealt peaks hübriidi 
või puuga jõudma teise löögiga hõlp-
sasti griinile. Kuid griin on väga pikk, 
kui oled lipust kaugel, siis kulub võib-
olla kolm putti.
Rada 9, par 5. Kahe pöördega rada. Ava-
löök tuleb sooritada fairway’l asuvast 
puust paremale. Teise löögiga pääseb 
käänukohani, kust lipp paistab. Griin on siin suhteliselt kerge, 
kuid kindel ohukoht on see, et avalööki ei tasu minna lõi-
kama üle metsa.
Rada 10, par 6. Erendi: Klubimängijana leian, et selle raja par 
5 muutmine par 6 rajaks oli õigustatud. Isegi kollastelt tiidelt 
on lipuni pisut üle 600 meetri – võimatu kolme löögiga grii-
nile jõuda. Fairway’l tasub hoida paremale, sest vasakul on 
kõrge rohi. Otepääl tuleb iga lööki lõpuni jälgida, sest isegi kui 
palli veeremise koht on enam-vähem fikseeritud, ei pruugi 
seda kohe leida.
Siimut: 10. rada, mis praegu on kuulutatud par-6 rajaks, võiks 
olla siiski normaalne par 5. Par 6 nimetuse kasutamine oleks 
õigustatud siis, kui klubi suudaks seda väljakut müüa eks-
pordiks kui ainsat par 6 rada Euroopas või vähemalt Põh-
ja-Euroopas...
Rada 11, par 4. Väga huvitav rada, sest lippu pole näha ja 
avadrive tuleb väga täpselt sooritada. Vasakul on kõrgem rohi 
ja mets koos kallakuga. Paremale võib kalduda, sest seal pole 
rough’i. Griin asub orus ja külgneb vasakul veetakistusega. 
Lähenemislöök tuleb suunata paremale mäe nõlvale. Griin 
on mitme kaldega – üks huvitavamaid ja meeldejäävamaid 
radasid Otepääl.
Rada 12, par 4. Siin tasub avadrive hoida vasakule, sest 
fairway on kaldu paremale. Kui avalöök läheb õigesse kohta, 
saab kahe löögiga hõlpsasti griinile. Tuleb arvestada, et griin 
asub kõrgemal ja valida üks number suurem kepp. Jälle tasub 
sel rajal hoolikalt griini lugeda.

r a u l  s i i m u t i  h i n n a n G u d
Rada 13, par 3. Ilmselt väljaku lihtsaim rada - oluline on vaid 
õige kepi valik. Iseenesest suhteliselt mõttetu rada.
Rada 14, par 5. „Ta-lendab-mesipuu-poole-rada“, kus on 
oluline saada avalöök fairway’le. Kui avalöök on korrektne, 
siis isegi klubimängija jaoks on par’i lüüa imelihtne. Kui ava-
löök lendab „mesipuu poole“, on double-bogey hea tulemus.
Rada 15, par 3. Vana „karurada“, mis on ümber ehitatud 
ebamugavaks par 3 rajaks. Esmakordselt seda uuendatud 
rada mängides oli raskusi löögipikkuse (165 m allamäge) ja 
seaselg-tüüpi griini lugemisega. Kuna veetakistus enam ei 
mõjuta oluliselt raja raskust, siis arvan, et oleks vaja kaevata 
täiendav bunker griini ette.

kaks olulist 
Muutust 
otepää Väljakul
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Harrastus-
teNNisisti
ankeet
tekst a jakiri tennis     Foto erakogu

1MILLAL JA KUIDAS AVASTASID ENDA JAOKS TENNISEMÄNgU?
7-a astaselt, kui üHel päe Val MööDusin VaneMatega VabaDuse 
Väl jaku tennisepl atsiDest.  näHes l apsi seal MängiMas, tekkis 

Mul koHe Meele t u taHtMine selle al aga tegeleDa. ju Mu l apselik 
õHin pais t is nii VõrD Väl ja , e t ei p iDanuD VaneMaiD V eenMa ja 
pe agi olin esiMesel treeningul. k aHjuks jäi treening neli a astat 
Hil jeM t r auMa tõt t u pooleli ning Mingil sele taMat ul põHjusel 
pär ast Mõnekuist ta ast uMist  Ma t reeninguiD ei jät k anuD. kuiD 
l apsepõlVe positiiVne eMotsioon ja kripelDaMa jäänuD k atkenuD 
t ee sai jär je 35 a astat Hil jeM.

2KUI PAL JU TRENNI TEED JA VõISTLED (KOORMUS/KORDADES, 
T U N D I D E S ,  N Ä D A L A S ,  K A S  g R U P I S  V õ I  S õ B R A g A  V õ I 
TREENERIgA)?

V iiM a s e pa a r i a a s ta jook s ul 2- 3 kor Da n ä Da l a s . Va l DaVa lt 
V õi s t l e n l iig at e nni s e t ur niir iDe l . p üüa n o s a l e Da nii  pa l ju 
kui VõiMal ik . kuna olen jube ebas tabiilne Mängija, siis VäHegi 
norMaalse eDe tabelikoHa saaMiseks pean „katse taMa“ enaMustel 
Hooa ja t urniiriDel .

3KES ON TREENER JA MIKS SELLINE VALIK?
H e t k e l  t r e e n e r i t  p o l e ,  k u i D  M i t u  a a s tat  a i ta s  M i n D 
t e n n i s e s  j ä r j e l e  a n e t  k a a s i k ,  k e s  o n  s u u r e pä r a s t e 

õpe taMisoskustega ja püHenDunuD treener. teMaga koH t uMine 
oli õnnelik juHus, kui Minu kunagine treeningupartner k auples 
ane t i MeiD juHenDaMa. Võiks öelDa, e t Mina ei ValinuD t reeneri t, 
VaiD ane t nõust us MinD t reeniMa.

4M I L L I S E S  K L U B I S  T R E E N I D  J A  K U I D A S  O M A  K L U B I 
ISELOOMUSTAKSID?
t r e e nin r oCCa a l M a r e t e nni s e k e s ku s e s ja ol e n s e l l e 

klubiliige. Minu arVates on tegeMist igati Viksi ja Viisak a klubiga. 
t ore , e t k eskuse oM anikuD on l eiDnuD VõiM alusi in t er jööri 
uuenDust eks.

5MIS M A RK I ON SU REK E T? VA RUS T US L AIEM A LT: K AS ON 
OLULINE SULLE, MIS TOSSUSID EELISTAD, MILLISEID BR ÄNDE, 
MATER JALE?

kot is k annan k a asas nii Wilsoni kui He aD´i reke t i t. pe ale MuuDe 
oMaDus t e ol en t e aDl ikult Val inuD erine Va k a alug a rek e t iD. 
arVata Võib, e t erine Vat e reke t i t ega MängiMine pole He a Mõt e, 
kuiD Mul l e se l l ine Va He l Dus s obib. k a s u ta n ne iD s õlt u Va lt 

M ä ngu V orMis t ja Va s ta se s t iil is t. kuiD pa r e M a D M ä nguD ja 
t urniiriVõiDuD iii liigas on t ulnuD HeaD´i reke tiga. jal anõuDest 
olen prooVinuD nii aDiDast, Wilsoni t kui k a nike tossusiD. kõik 
on olnuD üH t MooDi MugaVaD, kuiD Minu jaoks sobiVaMaks on 
osu t unuD nike, Millise F irMa riie t ust saMu t i k asu tan.

6KELLELE  SARNANED KõIgE ENAM MAAILMA/EESTI TIPPUDEST 
OMA MÄNgIJAPROFIILILT, PõHJENDA MILLE POOLEST?
kuna olen Vasakuk äeline Mängija, Võiks ot siDa VõrDlust 

s a rn a s t e Hul g a s t. k a H juks p e a n Va l Mis ta M a p e t t uMuse: e i 
sa a enD Ma ailMa ega ees t i t ippuDega VõrrelDa. õigeMini pole, 
MiDa VõrrelDa. kuiDas sa VõrDleD ja analüüsiD Mängijat, kes 
ValDaValt püsib taga joonel, kellele Võrku Minek on kui k aristus 
ja kelle tagak äelöögi eksiMuse prot sen t ä äre t ult kõrge!?

7MIL L E ÜL E T E NNIS E M Ä Ng U g A S E O S E S UHK U S T T UNNE D 
(SAAVUTUS)?
2 0 1 1 .  j a  2 0 1 2 .  a a s t a  i i i  l i i g a  ü k s i k M ä n g u  M a s t e r s i 

t urniiriVõite, sealHulgas 2012 üksik- ja pa arisMängu ülDVõit u.

8RASKEIM KOgETUD HETK SEOSES TENNISEgA?
k u i M ä l u s s o b r a D a ,  l e i a k s M õ ne D r a M a at il i s e He t k e 
ü H e  p u n k t i  k a u g u s e l  o l e Va s t  V õ i D u s t,  M i s  H o o p i s 

k ao t useks p öörDus. t eis alt ag a on Minu r ask eiM aD He t k eD 
s eo t uD V ig a s t u s t e ,  ne nDe ul at u s e , r aV i p ik k u s e j a uue s t i 
Võist lusValMiDuse sa aVu taMisega.

9MIS ON SPORDIS (TENNISES) SINU MOTO VõI MUU MOTIVATSIOONI 
ALLIKAS?
Mo t i Vat s iooni a l l ik a D V õiks in jao ta Da k a He ks : M ä ngu 

a r e n g u  j a  s a aV u t u s t e g a  s e o n D u V  n i n g  F ü ü s i l i s e  t e r V i s e 
MotiVaatoriD. kuna VaHepeal jäi tennisesse pikk paus ning Hulga 
turniiriVõite ja auHinDu saaMata, tuleb see nüüD kiireMas korras 
tagasi t eHa. t eine pool as jas t on  „Ma al äHeDaseM“. kuna ol en 
korDuValt kogenuD HarrastussporDi iMepärast VõiMe t Füüsilise 
terVise taastaMisse, siis see ongi üks kõige oluliseM MotiVaator. 
Miks Mi t t e lisaDa t un t uD ü t lus: t erVes keHas t erVe VaiM.

10SOOVITUS VõI NIPP TEISTELE HARRASTAJATELE (SÖÖK, JOOK, 
KOHT, TRENNINIPP, SOOV)?
Mingi t genia alse t sooVi t ust Või nippi öelDa ei osk agi. 

He aD Mängulust i!

a n k e e t

tavapärases rubriigis vastab Heigo einblau, 
praegu ii liiga tennisist, aga kaks aastat 
tagasi iii liiga võitja.

Heigo 
einblau

Just Rest on soodsa hinnaga mugav peatumispaik kaunis Viljandi 
rannarajoonis. Iseteenindushotellina saame oma külastajatele pakkuda 
suurepärast asukohta, soodsaid hindu ja paindlikku broneerimis ja 
registreerumisvõimalust. Läheduses paikevad  ajaveetmisvõimalused  
pakuvad puhkamisvõimalust pisipõnnist sportlaseni. 
Majutuseks pakume 26 tuba, kus on võimalik ööbida nii üksi kui koos 
sõpradega. Kõigis tubades on dušš, WC ja televiisor. Hinna sees on tasuta 
WiFi ühendus ja auto parkimise võimalus hosteli parklas.
Teeme  kõik selleks, et meie külastajatena saaksite järgida soovitust - 
lihtsalt puhka -  Just Rest!
 

Ranna pst 6 Viljandi

Tel: +372 520 6772

E-kiri: bron@justrest.eu
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V ä l j a k u D   V ä l j a k u D

väljakud     keskused 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 laura@tennis.ee

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 602 5111
e-p 8.00-23.00
2 vaipkattega siseväljakut
14 saviliivakattega väljakut
info@tenniskadriorus.ee
www.tenniskadriorus.ee
facebook: tenniskadriorus

AUDENTESE TENNISEHALL
tondi 84
telefon 655 3558
e-r 7.30-23.00 l ja p 10.00-19.00
5 kõvakattega väljakut kilehallis
info@teretennis.ee
www.teretennis.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

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

SPORDIKLUBI MUUgA VTK
tudra tee 9
Maardu, Harjumaa
telefon 623 2081

SAKU TENNISEKLUBI
silla 2a
saku, saku vald, Harju maakond
telefon 50 40 309
2 liivaväljakut
www.sakutennis.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
donatas@tennis.ee; 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, 

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

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

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
www.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; jaan@hong.ee
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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r i s t s õ n a

õige Vastus saaDa ajakirja tennis toiMetusse aaDressil: AJAKIRI TENNIS, SõJAKOOLI 10, TALLINN 11316 Või e-Maili teel LAURA@TENNIS.EE
kupongi ViiMane postitaMise  kuupäeV on 31. OKTOOBER 2014. A.

kõigi õigesti Vastanute VaHel loositakse Väl ja raaMatuD "EESTI TENNIS 100" ja "ROgER FEDERER, KõIgI AEgADE SUURIM".
eelMise ristsõna Võitja on REET RAUDSEPP. VõtaMe Võitjaga üHenDust !

eelMise nuMbri ristsõna õige l aHenDus oli: kiki bertens ja MarCel granollers.

kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahenduse korral mummudesse)

ees-ja perekonnanimi kontakttelefon

 L AHENDA RISTSõNA JA VõIDA AUHIND




