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Baron Rosen oli maailmarändur, kes  lisaks oma lugematutele 

seiklustele kogus erinevaid maitse- ja aroomielamusi. Tema 

suureks kireks olid veinid, eelkõige lihtsad ja kergesti joodavad 

veinid. Kvaliteedis ta aga kompromisse ei teinud – talle sobisid 

vaid maailma parimad veinimaad ja viinamarjad. Nii saigi alguse 

veinisari, mida rahvas hakkas kogu südamest armastama.

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

Baron Rosen veinide ametlik esindaja Eestis on Liviko AS

BARON 
ROSEN 
VEINISARI

K äesoleva aasta esimene Tennis 
jõuab teieni uues kuues ja vormis, 
märkasite seda ilmselt juba ajakirja 

esikaant vaadates. Otsustasime, et juba 
seitsmendat aastat ilmuv ajakiri vajab 
väikest värskendust ning tulemus on 
nüüd juba teie hinnata.

Seda numbrit tehes ning nii sisulisi kui 
kujunduslikke muudatusi sisse viies 
saime väga positiivset vastukaja ning 
loodame, et uues kuues ajakiri meel-
dib nii meie praegustele lugejatele kui 
toob ka ajakirjale uusi sõpru lähitulevi-
kus juurde. Tennis on ju ikka väga ilus ja 
atraktiivne spordilala, mis väärib ka nii 
väikeses riigis kui Eesti oma väljaannet.

Kui jõulude eel saime oma toimetu-
ses kaante vahele ajalooraamatu "Eesti 
tennis 100", siis uue aasta alguses esi-
linastus Eesti tennise kuulsusrikkast 

ajaloost ka film, millele sünnile ka 
Tennis kaasa aitas. Suure töö koos-
töös Eesti Tennise Liidu ja peamise 
finantseerijana Tallinkiga tegid siin ära 
tõelised oma ala profid Peeter Simm 
ja Jaak Ulman ning tulemus on nüüd 
kõigile vaadata. Filmi pidulikust esit-
lusest Tallinna Teletornis on meil ka 
selles numbris juttu.

Muus osas veereb meie tenniseelu juba 
vaikselt suviste mänguvõimaluste suu-
nas. Kui golfimängijad alustasid täna-
vuse talve taandudes mängimist juba 
veebruaris, siis on loota, et ka tennise 
välishooaeg saab tavapärasest vara-
sema alguse, kuigi just ajakirja trükki 
mineku ajal sadas lumi taas maha ja 
talv tuli veel hetkeks tagasi.

Head uue numbri lugemist ja uusi põne-
vaid tenniselahinguid igal tasemel!

Head Tennise lugejad!

Donatas Narmont
Tennise väljaandja

 Ajakirja Tennis väljaandja 
Donatas Narmont juhatamas sisse 
„Eesti tennis 100“ filmi esitlust.

foto viktor Burkivski
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SEB
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T iimi ju enam pole. Nüüd on Eesti noortekoondis,“ ütleb 
Aita Põldma, klubi EKSM peatreener.
SEB Tallink Team'i koduleheküljel pole viimase 12 kuu 

jooksul lisandunud ühtki uudist. Tiimi uued liikmed on siiski 
veebiküljele sisestatud ja nendega saame tutvuda.
„Põhiline mure on selles, et alaliidust ei jõua info treenerite 
ja lasteni,“ kurdab ühe mängija vanem. Ta selgitab, et finant-
seerimine toimub, aga vähemalt tema ei tea midagi võist-
lusplaanist või rahastamise reeglitest. „Nii ei saa, et igaüks 
küsib, miks ja kuidas?“
„Tean, et on mingid turniirid, millel osalemist toetatakse, aga 
ei tea, millised. Vähemalt möödunud aastal nii oli, ent siis ei 
kuulunud minu õpilane Birgit Burk veel tiimi. Usun, et asi 
toimib, aga infot on liiga vähe,“ möönab treener Harri Neppi.

U U E N D U S I  p O L E  v E E L  k I N N I T A T U D
Lisame kohe, et loo eesmärk pole seada kahtluse alla SEB ja 
Tallinki abi Eesti noorte tennisele, küll aga vaadelda, mida on 
tiim saavutanud ja kas info on kõigini ühtmoodi jõudnud. Tei-
seks, Eesti noortennisistid said mullu suvel kodustel turniiridel 
seitse esikohta – oleme ajakirjas Tennis ka varem maininud, 
et tervikuna pole Eesti noorte tulemused alla läinud, ehkki 
meie pikaaegne parim noormängija Anett Kontaveit teeb ilma 
juba täiskasvanute klassis.
Kuid natuke kriitikat pole paha.
SEB Tallink tiimi mänedžer Riho Kallus nendib, et sisuli-
selt võib-olla vähem, aga vormiliselt rohkem on muutusi 
toimunud. „Kui seni oli SEB Tallink Team eraldiseisv MTÜ, 
mis toetas teatud mängijaid ja lähetas neid võistlustele, siis 
nüüd ta tegutseb Eesti Tennise Liidu egiidi all. MTÜ jääb 
juriidiliselt toimima, osa summasid finantseeritakse läbi 
selle, aga projekt on ühine alaliidu noortetennise omaga,“ 
selgitab Kallus.
Paljudes lääneriikides on loodud tenniseakadeemiad – kui 
õpilane sinna siirdub, peab ta arvestama uute tingimuste, 

„Raismal peabki olema kõrval oma sponsor, sest tema tase-
mega mängija kõiki sõite tiim ei kata. Kui arvad, et tiim otsus-
tab sinna kuuluva mängija kõik võistlussõidud, siis eksid,“ 
selgitab Suurthal. „Kui sponsor või lapsevanem tahab omalt 
poolt aidata, on see vajalik, mitte vastu näidustatud. Praegu 
hüvitatakse A-koondise liikmetele 6 võistluse kulud ning toe-
tust saab ta veel 4 sõidule. Kuid soovime, et parimad noored 
osaleksid vähemalt 15 turniiril aastas. Peab olema huvi ka ise 
mängida, mitte ainult abi oodata.“
Suurthali toetab ka Kuhi: „On selge, et mängija peab olema 
huvitatud raha panustamisest oma sporditegemisse, peab 
näitama tahet. Praegune lähenemine, kus umbes pooled 
sõidud makstakse kinni, on õige. Tenniseliit tahab toetada, 
aga mitte 100% kinni maksta. Tiimi kriteeriumite muutumise 
tõttu pole süsteem mitte seisma jäänud, vaid laienenud. 
Praegune seis on selgem.“
Et tõestada kindla süsteemi olemasolu, näitab Suurthal arvutist 
noorte kalendrit, kus osa võistlusi on märgitud teise värviga. 

uute partnerite ja treeneritega. SEB Tal-
link Teami eesmärk pole aga algusest 
peale olnud mingil kujul vastandumine 
ülejäänud noormängijaile, rõhutab Kal-
lus. Ta ütleb, et isegi tiimi kodulehekül-
jelt uudiste kadumine tähendas seda, 
et kui alaliit niikuinii edastab uudiseid 
ja tulemusi noortevõistlustelt, ei tun-
dunud kontekstist välja rebituna ainult 
tiimi liikmete uudiste kirjutamine 
mõistlik. „Kui Eesti Tennise Liidu kodu-
lehekülg uueneb, siis edaspidi läheb 
tiimi info sinna,“ selgitab Kallus.
Mida öelda süüdistuste kohta, et info 
on puudulik? Neppi: „Ma ei tea, milli-
sed hüved minu õpilasel on seoses tiimi 
kuulumisega. Selline info peaks olema 
avalik. Praegu saan asjadest teada ainult 
nii, kui ise Allar Hindi käest küsin.“
„Info peabki tänase seisuga veel puu-
duma, sest uuendused pole kinnitatud,“ 
vastab Kallus.
Põldma väitele, et SEB Tallink Team 
ongi nüüd Eesti noortekoondis, selgi-
tab Kallus vastuseks nii: „Ma ei tea, kas 
saame seda noortekoondiseks nime-
tada, aga põhimõtteliselt kõik meie 
paremad noored, kes on pildil, kuulu-
vad sellesse tiimi. Kuna SEB ja Tallink 
toetavad ka otse alaliitu, siis nende 
finantsiline osa jääb samaks.“
Ka fakt, et Ain Suurthal on tiimi peatree-
ner ning samaaegselt Eesti Tennise Liidu 
noortetreener, peaks näitama koondise 
ja SEB Tallink Teami kokkulangevust. „Et 

Suurthal: „Vaatame asju teise poole pealt. Kui meil on hea tase-
mega mängijaid näiteks kümme, on nad kõik ETL-i lauale välja 
kirjutatud. Kui selle kõrval mingi tiim tahab ka finantseerida  
kulusid, siis on ju OK. Näiteks 2014. aasta plaan näeb ette SEB 
Tallink tiimi otsese toetuse U14 vanusele, kuhu kaasasime ka 
mängijad, kes rahvusvahelistele kriteeriumitele ei vasta. Aga 
kui on tiim, siis on seal 6-8 mängijat, neile teeme ühissõidud. 
Paneme kalendri välja, andke ennast turniiridele üles, see 
on praegu lisaboonus. Vanematelt mängijatelt küsime juba 
tulemust. Selline on loogika.“
Niisiis sai midagi selgemaks – MTÜ raha läheb tänavu U14 
klassile.
Ometi pole kõik treenerid ühisel arvamusel, et info oleks 
arusaadav. Näiteks Kuhi tunnistab: „Tänu treenerite kogusse 
kuulumise tõttu ei saa ma öelda, et info puuduks. Olen asja-
dega kursis. Bulgaaria kohta on mul kõik andmed olemas, 
kaks treenerit peaks sinna kaasa sõitma, aga praegu pole 
nad veel nimeliselt otsustatud.“

"

Kolm aastat tagasi alustas SEb Tallinki noortetiim suurejoonelise esitlusega. Võistkonna 
tutvustamisõhtut viis läbi teletäht Marko Reikop, tiimi mängijad jooksid prožektorite 
valgusel ja muusika saatel lavale nagu NbA korvpallurid väljakule.

SEBTallinkTeam
MUUTUS(b) NooRTEKooNDISEKS

Tekst
Ants põldoja
Foto
vik tor Burkivski

 „Kosmiline“ etendus SEb Tallink Teami tutvustusel.

sponsorite nimi tiimis esineb, on õigustatud,“ leiab Suurt-
hal. „Meil on olnud ühislaagreid, kuhu kuuluvad ainult tiimi 
liikmed ning ka toetusega ettenähtud võistlustele keegi väl-
jastpoolt ei pääse.“

T E N N I S E L I I T  T O E T A B ,  m I T T E  E I  m A k S A  1 0 0 %  k I N N I
Senises jutuajamises pole Kallus ega Suurthal täpsustanud, 
kas SEB Tallink Team ja noortekoondis on nüüd samad. Või 
milles peitub erinevus. Kuid toome ühe fakti: tiimi algsest 
koosseisust puudus üks Eesti edukamaid noormängijaid Ken-
neth Raisma, nüüd on temagi nimekirjas.
„Minu arust tiimi sellisel kujul enam pole, sest ta on tenni-
seliiduga ühine,“ arvab Raisma treener Andres Kuhi. „Nüüd 
on pundis kõik mängijad, kes teatud kriteeriumid täidavad. 
Enne ei saanud igaühega lepingut sõlmida ja oma sponsori 
olemasolu tõttu Raisma puudus. Aga Tallink polnud selle 
vastu, et Raismat aidata.“

„Näiteks Šiauliai ITF-i turniir oli kuulutatud kalendriürituseks. 
Mängijad annavad ennast üles, kuid kõik ei pääse peale ning 
treener määratakse vastavalt osalejate isikutele ja arvule. U18 
klassis on järgmise võistlusena kirjas kaks turniiri Bulgaarias, 
millele eelneb samas laager. See on tenniseliidu pakkumine 
mängijatele, et neile turniiridele nad saavad minna. Otsest 
kohustust pole, sest haigestumise või õppimise pärast peab 
mõnikord loobuma. Ent finantseeritud võistluste plaan on 
tabelis iga vanuseklassi kohta,“ näitab Suurthal.

A S J A T U  k R I I T I k A  v õ I  õ I G U S T A T U D  m U R E ?
Aga võrdusmärk tiimi ja noortekoondise vahel? Ei saa vaielda, 
et juba tehtud ja planeeritavad muutused poleks head, kuid 
algse projekti pehmelt öeldes kohandamine tähendaks justkui 
idee läbikukkumist?
„Ei usu, et see oli läbikukkumine,“ vaidleb Põldma. „Aga kuna 
tiim laienes, siis praegu olukord toetuste osas lihtsalt paraneb.“
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 Tiimi esimesed liikmed koos tollase peatreeneri Andrei luzginiga

L õpuks veel sellest, kuhu kolm aas-
tat tagasi alustanud tiimi liikmed on 
jõudnud. Rene Busch ütleb: „Spor-

dis saab edu lihtsalt mõõta: aluseks on 
tulemus. Kui mina oleksin tiimi mäned-
žer, siis küsiksin, mis me kolme aasta 
jooksul pärast seda suurejoonelist esit-
lust oleme saavutanud?“
Kas hinnang pole liiga karm?
„Aga arvestagem, kui palju mängijaid 
oli sinna koondatud. Mahud olid suured 
ning SEB ja Tallink tugevad rahastajad. 
Selle süsteemi läbi peaks olema rohkem 
saavutusi,“ vastab Busch.
„Püstitatud kriteeriumid olid päris kõr-
ged, aga nüüd on neid pisut allapoole 
lastud,“ teab Aita Põldma. „Minu arust 
oli seal mängijaid küll, kes kriteeriume 
täitsid, näiteks Raisma, vennad Siimarid, 
vahepeal ka Hendsel ja Vorobjova. Tree-
nerite nõukogu vaatab iga poole aasta 
tagant üle, mida mängijad on saavuta-
nud ja kes teatud kriteeriumitele vastab.“
Tõsi ta on, et kui aluseks võtta SEB 
Tallink Teami kodulehekülje andmed, 
pidanuks meil vastavalt tiimi liikmete 
sünniaastatele olema juba mitu män-
gijat WTA edetabeli 500 parema, ATP 
edetabeli 1000 parema või ITF-i noorte 
200 parema seas.
Tegelikult kuuluvad maailma noorte 
edetabelis 500 hulka Raisma, Mattias 
Siimar ja Valeria Gorlatš. Et nad on alles 
äsja saanud või saamas 16-aastaseks, 
siis nemad on kriteeriumi täitnud. 
Algse tiimi vanim liige, praegu täis-
kasvanute turniire mängiv Eva Paalma 
jõudis WTA 1000 hulka 18-aastaselt, 
aga plaani kohaselt pidanuks jõudma 
17-aastaselt. Peaaegu!

VAATAME KA
TULEmUSI

Kuid samasse kogusse kuulub TC 2000 peatreener Rene Busch, 
kes on kriitilisem. „Kui aus olla, siis mina ei tea, milliste rahade 
ja eesmärkidega kuhugi toetus suunatakse,“ ütleb Busch. 
„Minu arvates on asi liiga keeruliseks aetud. Lihtsuses pei-
tub edu saladus. Olen veel nõukogude aja inimene, kellele 
meeldib sõnapaar Eesti koondis.“
Nii see pidavat nüüd olemagi?
„Aga ma ei saa aru, mille läbi tehakse valikuid. Minevikus oli 
asi selgem: oli Dünamo, oli Kalev ja Eesti koondis, mis korral-
das ühislaagreid ja -sõite. Kuid praegu ma ei tea, milline on 
näiteks minu õpilase Carl Bret Parko staatus. Ta kutsuti Winter 
Cupi võistkonda, millest teatati vaid kaks nädalat varem. Käis 
ära, aga mis edasi? On ta nüüd koondise liige? On talle mää-
ratud võistluskalender? Ei tea. Info pidanuks olema vähemalt 
1. veebruari seisuga koduleheküljel,“ vastab Busch.
„Kui vanemad tahavad aidata oma lapsel saada heaks ja 
kuhugi paremikku jõuda, peaks püramiid olema läbinähtav,“ 
jätkab Busch. „Praegu igaüks pusib oma nurgas. Kui lapse 
vanematel või sponsoril on piisavalt raha ning olemas IPIN-
kood võistlustele registreerimiseks, ei tunta enam huvi koon-
disse kuulumise vastu. Mis ma selle eest saan? Aga spordis 
pole see õige. Pead olema väga suur asjatundja, kui omaette 
liikudes kuhugi jõuad.“
Suurthali sõnul võivad aga segadused ja teadmatus tekkida 
muul põhjusel. Ta toob näite: „Meil oli Šiauliai turniiriks kok-
kulepe ühe treeneriga, et ta sinna läheb, kuid kaks päeva enne 
ta teatas, et ei saa perekondlikel põhjustel sõita. Kiiresti on 
vaja midagi kombineerida ja see tekitab segadust. Asjad, mis 
on selgeks räägitud, lagunevad laiali. Nii ei saa, et treenerid 
suvaliselt sõidavad. Kui tahetakse, et oma treener õpilasega 
kaasa läheb, siis palun, oma kuludega. Ilmselt on lapseva-
nemad ka valesti aru saanud, et tiimi kuulumine tähendab 
treeneri kaasasõitmist.“
Siinkohal lisame, et 13. märtsil korraldas alaliit koosoleku, 
kus Suurthal uuendused ka kohale tulnud treenerite ja lap-
sevanemateni tõi. Tõsi, üht ta möönis: natuke jäime selle 
infoga hiljaks.
„Tennisistide tulevik on helge, julgeks öelda,“ poetab Kallus ja 
ütleb lõpuks välja: „Jah, need on Eesti Tennise Liidu egiidi all 
noortekoondised, mida nimetatakse SEB Tallink tiimiks, aga 
programm hakkab olema palju tihedam. Kuna alaliit saatis 
omal ajal koondised Winter Cupile ja Summer Cupile, siis 
need olid natuke eraldi. Kui uued printsiibid avalikustatakse, 
näevad kõik, et seis on selgem. Et osa raha läheb MTÜ kaudu 
teatud tennisistidele või vanuseklassidele, ei muuda midagi. 
Juriidiliselt on see veel vajalik. Ühesõnaga: kõik paremad on 
koos ja see on hea!“

Keskmine kütusekulu 4,0 - 5,8 l / 100 km, CO2-emissioon 103 - 135 g / km.

Silberauto Eesti AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 Tartu, Ringtee 61, 
tel 730 0720 Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152 
www.mercedes-benz.ee Mercedes-Benz peaesindus Eestis AS Silberauto: Tallinn, Järvevana tee 11

Uus Mercedes-Benz C-klass.
Täiuslikkus ei vaja alternatiivi.

Stiilne bränd. Sobiv mudeliklass. Perfektne tulemus. Uus C-klass hoiab turvalist vahet jälitavate konkurentidega, et 
saaksite nautida uut premium-klassi ahvatlust. Täiuslik sõidumugavus on harmoonias kaasaegse tehnoloogia ja disainiga.
Palume Teid proovinaudingule.

Väikseim õhutakistustegur oma klassis (Cd=0,24) • Esimene täis-õhkvedrustusega premium-auto oma klassis • 
Esmaklassiline ohutus- ja juhiabisüsteemide komplekssüsteem Intelligent Drive • Kõige innovaatilisemad multimeedia-
lahendused oma klassis • Eriti keskkonnasäästlikud mootorid (CO2-emissioon alates 103 g/km) • Ülim ökonoomsus 
(keskmine kütusekulu alates 4,0 l/100 km)
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K üsimus on vaid selles, kas ka 
edaspidi saab Tallinnas toimuma 
12-aastaste poiste turniir. Võimalik 

oleks ehk valida koduseks võistluseks 
selline vanuseklass, kus enim lootusi 
edasipääsuks? „Nii võib muidugi küsi-
muse püstitada, kuid eks ole ka raske 
ette teada, millisel klassil on enim loo-
tusi,“ sõnas ETL-i peasekretär Allar 
Hint. „Seni on P12 klass olnud lihtsalt 
vaba, Euroopas pole teised soovinud 
alagrupiturniiri korraldada.“
„Meil olid tänavugi edasipääsulootu-
sed täiesti olemas. Eesti polnud favoriit, 
aga siin oli ideaalne seltskond, kellega 
võrdselt heidelda,“ leidis ETL-i projek-
tijuht Riho Kallus.
Winter Cupi reeglid on sellised, et kor-
raldav riik maksab kinni võistlejate 
majutuse, toidu ja kohapealse trans-
pordi, külaliste kulu on kohalesõit. 
Võistlusel on omad kindlad toeta-
jad – näiteks peasponsor Head. Kõik 
tseremooniad, lipud ja reklaamid on 
samamoodi nagu täiskasvanute suur-
tel võistkonnaturniiridel.
„Tähtsaim on siiski rõhutada: hea, et 
meil toimub selline turniir. Võib-olla 
poisid tahaksid rännata ja maailma 
näha, aga ettevalmistus on kodus ikkagi 
etem,“ rääkis Hint. „Ka tiimi väljasaat-
mise kulud oleks päris suured, lisaks 
abistasid meid korraldamisel linn ja 
riik. Tallinn võiks jääda Winter Cupi ala-
grupiturniiri statsionaarseks paigaks. 
Kui korraldame ka Tennis Europe ja 
ITF-i turniire, siis miks mitte võistkon-
navõistlust? Mahutaksime kalendrisse 
nii palju turniire kui võimalik.“
Hint oli kindel, et Winter Cupi korral-

Pooleteise kuu jooksul viis Eesti läbi 
kolm turniiri, kõigepealt võistkond-
liku Winter Cupi U12 vanuseklassi 

poistele, seejärel naiskondade FedCupi 
III liiga turniiri ja siis Tallink Openi ITF-i 
naiste individuaalturniiri.
Meile on tähtis, et suured rahvusvaheli-
sed organisatsioonid nagu ITF ja Tennis 
Europe usaldavad Eestit. Nad on kindlad 
võistluste läbiviimise kvaliteedis ning sel 
põhjusel on Eesti peaaegu alati saanud 
soovi korral mõne turniiri korraldada.
FedCupi turniir Eestis polnud midagi 
uut – peeti ju siin ka 2008. ja 2009. aastal 
vastavalt II ja I liiga  võistlus, mis oma 
mastaabi ja mängijate taseme poolest 
olid tänavusest tunduvalt üle. Olgem 
ausad, keskmise taseme poolest ei paku 
III liiga mängud meie tennisesõpradele 
mingit huvi – kui sellesse liigasse poleks 
kogemata langenud Eesti. 
Nüüd nähti aga Kaia Kanepit ja Anett 
Kontaveiti kodus mängimas ning ka 
meedia huvi oli seetõttu kõrge. Nii said 
meie tennisesõbrad ka aimu, mille võrra 
maailma tase erineb WTA edetabeli 
lõpuossa kuuluvate mängijate omast.

damine on Eesti jaoks eelistatum Sum-
mer Cupi  läbiviimisest. „Suvel on meil 
niigi turniire rohkem ning lisaks võib ilm 
mängida tõenäolisemalt vingerpussi kui 
Kesk- või Lõuna-Euroopas.“
Eesti poiste tulemusi näete statistikakas-
tist. Kuid marjaks kulub ära meeskonna 
treeneri Bruno Loidi kommentaar män-
gude kohta. „Kaotasime ainult turniiri 
võitnud Prantsusmaale, mis on kokku-
võttes hea tulemus. Võimalusi muidugi 
oli. Mändma juhtis prantslase vastu 
mõlemas setis, aga ei pidanud plaanist 
kinni, tahtis kiiremini võita. Kuid samas 
alistas Mändma soomlase Löfmani, kel-
lele ta varem on kaotanud, mis näitab 
arengut,“ ütles Loit.
Magusaima võidu sai Eesti kolmanda 
koha mängus Läti üle, kus näiteks gei-
mide kokkuvõttes jäädi 42:45 alla, aga 
tänu edule tie-break'ides pöörati võit-
luslik kohtumine enda kasuks. „See oli 
magus võit. Paarismängu algus läks 
halvasti, aga mäng järjest paranes ning 
lõpuks olid lätlased nii närvis, et kohtu-
nikud pidid neid hoiatama,“ rääkis Loit. 
„Eks Prantsusmaa koosseis oli kahtle-
mata ühtlaseim, meil ikkagi Mändma 
teistest poistest selgelt tugevam. Kui seis 
olnukski 1:1, siis paarismängu prants-
laste tugevaima dueti vastu meil võita 
polnuks lihtne.“
Järgmisel aastal kuulub Mändma juba 
U14 vanuseklassi, ses mõttes tundus 
Eesti seis lootustandvam aasta tagasi, 
kui oli teada, et ta saab ühe võimaluse 
veel. „Selles vanuses võivad mängijad 
aastaga tohutult areneda. Milline on 
seis 2015. aasta talvel, oleks praegu küll 
asjatu ennustada,“ leidis Loit.

Naiste Tallink Open oli ainult väike ava-
löök 2014. aasta tihedale programmile. 
1990ndatel aastatel tulid Eesti tenni-
seellu ITF-i turniirid, mida algul peeti 
ehk mõnevõrra juhuslikult, vastavalt oma 
mängijate tasemele kord meeste, siis jälle 
naiste turniire eelistades. Tänavu toimub 
Eestis aga seitse taolist turniiri ning loo-
detavasti on nüüd korraldamises edas-
pidi kindel süsteem. Me ei saa ikka end 
võrrelda riikidega, kes viivad läbi mitu-
kümmend taolist võistlust, kuid vähe-
malt Balti riikide seas on Eesti esirinnas.
Hea, et juba esimesel taolisel turniiril 
mängis üks maailma tipule lähedale 
jõudnud tennisist šveitslanna Timea Bac-
sinszky näol.  Siinkohal tuleb rõhutada 
selliste võistluste tähtsust Eesti tennisele 
– oma mängijate võistlemistihedus ja 
punkti(de) teenimise võimalus suureneb.
Ja lõpuks: peoaasta järelkaja jäi ka täna-
vusse hooaega, kui 27. veebruaril esitleti 
ajaloofilmi „Eesti tennis 100“. Võib-olla 
oleks liiga triviaalne öelda „kes mine-
vikku ei mäleta, elab tulevikuta“, kuid 
loodetavasti said ka tänapäeva tennisis-
tid filmist teatud inspiratsiooni.

Eesti on kaks aastat järjest korraldanud Euroopa noorte 
võistkondlikku turniiri winter cup p12 vanuseklassis. Eesti 
Tennise liit soovib, et sellest võiks saada edaspidi traditsioon.

Juubelijärgne aasta algas Eesti tennisele töiselt. Et mitte valesti 
aru saada: see ei tähenda, et mullu ainult pidutseti ja tänavu 
hakati tegutsema, vaid nii lihtsalt kujunes, et 2014. aasta algus 
oli sündmusi täis.

WinterUUS HOOAEG
Cup

Kodune

          on muutumas 
            traditsiooniks 

ALGAS TÖISELT

Tekst
Ants põldoja

Foto
vik tor Burkivski

Tekst
Allar Hint

E Tl-i peasekretär

TAllINN, ROccA Al MARE
TENNISEKESKUS
24.-26. JAANUAR

1. RING
EESTI – SOOmE 2:1
Oskar Erik Hakonen
Oliver Saarinen
6:3, 6:0
Alexander Georg Mändma
Aleksi Löfman
6:4, 6:3
Rain Uustalo/Hakonen
Löfman/Iiro Vasa
4:6, 3:6

pOOLFINAAL
EESTI – PRANTSUSMAA 0:3
Hakonen – Arthur Cazaux
0:6, 2:6
Mändma – Lilian Marmousez
4:6, 4:6
Hakonen/Mändma
Cazaux/Harold Mayot
4:6, 6:2, 4:6

3. kOHA mäNG
EESTI – LÄTI 2:1
Uustalo – Karlis Ozolinš
3:6, 7:6, 1:6
Mändma – Roberts Jaricevskis
4:6 7:6, 6:2
Mändma/Hakonen
Ozolinš/Jaricevskis
1:6, 6:1, 7:6

wINTER cUpI
FINAAlTURNIIRIlE pääSESID
pRANTSUSMAA JA VAlGEVENE

WINTER CUP
U12 PoISID b-ALAGRUPP

STATISTIKA

EESTI TENNISE LIIT TÄNAB TOETAJAID JA KOOSTÖÖPARTNEREID
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E elkõige tuleks selle turniiri juures rõhutada, et Kaia ja Anett 
mängisid kodus, mis eriti Kaia puhul on viimastel hooae-
gadel haruldane. Kuigi seda, et vastaste tase oli nõrk – eks 

tulemused ju näitavad,“ sõnas ETL-i peasekretär Allar Hint.

E E S T I  k O H T  O L E k S  E S I L I I G A S !
Hint lisas, et 13 naiskonna osavõtul toimunud turniiri kor-
raldamiseks teisi tahtjaid polnudki, pigem tuli küsimus ITF-i 
(Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon) poolt, et kas Eesti oleks 
nõus. „Juhatus otsustas, panime kokku arvatava eelarve, kus 
eeldasime tulusid rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja Eesti 
riigi poolt. Esimene tuli, teine jäi veidi napiks, aga lisandus 
oma sponsorite toetus. Natuke läks korraldamine siiski kulu-
kamaks, kui võistkonna väljasaatmine,“ rääkis Hint.
Nagu ütles naiskonna treener-kapten Maret Ani, nõustu-
nuks Kanepi ja Kontaveit Eestit seekord esindama ka juhul, 
kui turniiri poleks kodus toimunud. Hint lisas, et tippude 
kaasamängimist suhteliselt madalal tasemel ei tohiks võtta 
kui iseenesestmõistetavat kohustust. „Kaial oli vahetult 
pärast seda Doha turniir ning ka Anetti kalender on tihe – 
kui WTA turniire FedCupi nädalal ei toimu, siis väiksemad 
võistlused jätkuvad,“ ütles Hint.

Täpsemalt on Eesti ülesanne ehitada üks peaväljak, valmis-
tada ette riietusruumid, mis ei oleks tennisekeskuse tavakülas-
tajatega koos, ning rajada mängijate puhkeruum. „Sel tasemel 
mängijaile, kes meile tulid, pole võib-olla erilist privaatsust 
vajagi, aga Wozniacki saabumise korral õigustanuks puhke-
ruum end kindlasti, sest teda oleks meedia ja autogrammi-
kütid muidu liialt kiusama hakanud,“ leidis Hint.
Tähtsad reeglid valitsevad FedCupi turniiri reklaami paigu-
tamises. „Rahvusvaheliste firmade, kes on ITF-iga lepingu 
sõlminud, bännerid meile saadetakse. Samuti alusmater-
jal, mille peale kleepida nii nende kui meie oma sponso-
rite logod. Teatud kategooriad on kohalikele sponsoritele 
suletud. Näiteks pangandus. Kuna BNP Paribas on FedCupi 
suursponsor, siis näiteks SEB kui Eesti Tennise Liidu toetaja 
ei saa oma reklaami väljakule panna,“ tõi Hint näite.
Samamoodi on ka muuga – kui ITF-i poolne FedCupi sponsor 
on autofirma, siis Eesti enam selles kategoorias reklaami ei või 
panna. Kokku võib väljakutel näha viie kohaliku sponsori rek-
laami, mis ei konkureeri FedCupi põhitoetajatega. „Viimasel ajal 
on nad valmis ka läbi rääkima ja mõnest kategooriast loobunud, 
et korraldaja saaks seda ise kasutada. Nüanssides tehakse komp-
romisse. Kuigi mõnikord läheb kindlate kategooriate hoidmine 
mõttetuks. Näiteks Davis Cupi sponsor on NH Hotels, kuid selle 
keti hotelle pole Eestis ega lähiriikides olemaski. Mõistlikum 
oleks lubada siin majandavate hotellikettide bännereid, kui 
hoida kinni mittetoimivast reklaamist,“ selgitas Hint.
Kohtunike osas on lugu selline, et ITF määrab peakohtuniku, 
kelleks oli Anders Wennberg Rootsist, ja seekord ka ühe abi-
kohtuniku. „Vahel nad saadavad peakohtuniku ja ITF-i esin-
daja,“ ütles Hint. „Pukikohtunikud on aga korraldaja otsida. 
Nad peavad olema vähemalt Valge Märgi kohtunikud ja soovi-
tuslik, et neist üks neutraalsest riigist. Kuid see väliskohtunik ei 
pea kõiki Eesti mänge lugema, sest kolme järjest ei jõuakski.“

"

 Fedcupi turniiri avamine.  lõbus meeleolu: naiskonna kapten Maret Ani (vasakul) ja Anett Kontaveit. Kaia Kanepi mängis keskendunult, kuigi
märkimisväärset vastupanu ei kohanud.

 paarismängus 
esindasid Eestit 
Eva paalma 
(paremal) ja 
Tatjana Vorobjova.

Tekst
Ants põldoja

Fotod
Lembit peegel

Veebruari algul peeti Tallinnas naiste võistkondliku Fedcupi III liiga turniir, 
millest parimas koosseisus mänginud Eesti kaudses mõttes jalutas 
läbi. Ka otseses mõttes meie naiskonna liidritel Kaia Kanepil ja Anett 
Kontaveidil palju joosta ei tulnud, sest erilist vastupanu nad ei kohanud.

CUpI
Võib julgelt väita, et Kanepi ja Kontaveit (vähemalt üks neist!) 
polekski pidanud kõigis kolmes matšis kaasa mängima, et 
Eesti üldvõidu saaks. Kuid Doha turniiriks valmistunud Kanepi 
soovis ise mängida. Hiljem ta nentis, et tagajoonemängu mõt-
tes neist kohtumistest erilist treeningut ei tulnud, aga vähe-
malt servi sai harjutada. Ning kapten Ani kokkuvõtlik lause 
oli selline: „Vastased osutusid meeldivalt nõrkadeks.“

k O R R A L D A m I S E  k ö ö G I p O O L
Seepärast vaadakem tulemusi ainult statistikakastist ja rää-
kigem natuke FedCupi turniiri korraldamise köögipoolest.
Kui küsisin Hindilt kohaliku korraldaja ehk ETL-i ülesannetest, 
näitas ta õhukest raamatut pealkirjaga „ITF Rulebook“: „Siin 
on kõik reeglid kirjas, mida meil tuleb järgida.“

Siiski, kas oleks Eestil Kanepit ja Kontaveiti märksa rohkem 
vaja järgmisel aastal, II liigas? „Ilmselt oleksime ka seal soo-
sikud, ehkki nii lihtsat jalutuskäiku kindlasti ei tule. Tavaliselt 
mängib II liiga naiskondades üks mängija maailma TOP 200 
seast ja teine juba paikneb, kuidas kellelgi. Taseme poolest 
oleks Eesti õige koht vähemalt esiliiga. Kui eeldada Maailma-
liigat, kus juba paar hooaega olime, siis sinna pääsuks on veel 
õnne ja suurepärast esitust ka vaja,“ arvas Hint.
ETL-i projektijuht Riho Kallus lisas, et Eesti peaks 
korraldama tuleval hooajal ka FedCupi II liiga turniiri, ent 
esialgu on see vaid idee. „See oleks pealtvaatajaile palju 
magusam üritus. Saime ka kolmanda liiga läbiviimisega 
väikese eelise, mistõttu ITF võib meile taas korraldamise 
usaldada,“ ütles Kallus. Hint lisas: „Teises liigas on küll 
rohkem arenenumaid tenniseriike, kuid ega ka selle turniiri 
korraldamisele eriti tormi joosta.“
Võimalik, et piletimüügist saadavaid tulusid õnnestunuks 
tõsta taanlanna Caroline Wozniacki kaasamängimisel. 
„Ühest küljest oleks rohkem inimesi pileti ostnud, ent 
meil oli laupäeval siin niigi 400-500 inimest ja arvatavasti 
tähendanuks staari kaasamängimine lisatribüüni ehitamist, 
mis omakorda on kulu,“ selgitas Hint.

TAllINN, TERE TENNISEKESKUS
5.-8. VEEbRUAR 2014

ALAGRUpImäNGUD

EESTI – NAmIBIA 3:0
Kaia Kanepi -
Lesedi Sheya Jacobs
(WTA edetabelikoht puudub)
6:1, 6:1
Anett Kontaveit –
Kerstin Gressmann 
6:2, 6:0
Eva Paalma/Tatjana Vorobjova –
Jacobs/Liniques Theron
7:5, 6:2.

EESTI – ARmEENIA 3:0
Kanepi – Ani Amiragjan (497.)
6:0, 6:0
Kontaveit – Ani Safarjan
6:0, 6:0
Paalma/Vorobjova – 
Lusine Tšobanjan/Safarjan
6:3, 6:2.

pOOLFINAALID

EESTI – TAANI 2:0
Kanepi – Karen Barbat (583.)
6:2, 6:1
Kontaveit – Mai Grage
6:0, 6:0
paarismängu ei peetud

Iirimaa – Kreeka 2:1.

Eesti ja Iirimaa tõusid II liigasse.

FEdCUPI III lIIgA
TURNIIRI TULEMUSED

STATISTIKA

„jalutuskäigule“ ja korraldusele

PILGUHEIT
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Vahelduva edu ja arvukusega on ITF-i profiturniire Eestis peetud juba ligi 
paarkümmend aastat. Võitjate nimistust leiame erinevatelt aastatelt 
näiteks hilisemad tippmängijad Magnus Normani ja Anastassia Mõskina, 
aga ka meie oma Kaia Kanepi, Jürgen Zoppi ja Anett Kontaveiti.

A astal 2014 toimub taolisi turniire rohkem kui kunagi 
varem. Pealkirjas pakutud kahekordistamine on isegi 
veidi tagasihoidlik – mulluse kolme asemel on võistlusi 

tänavu tõesti kuus, ent kuna üks neist on naistele ja meestele 
ühine, siis tegelikult on turniire seitse.

m A I k U I N E  T U R N I I R  T U L I  L ü k A T A  S ü G I S E L E
Uus kalender muutus ka aastaaegade suhtes mitmekülgse-
maks, ehkki alguses planeeritud kevadine võistlus lükkus 
siiski hiljemaks. „Üks eesmärk on kindlasti, et igale aastaajale 
tuua rohkem turniire, kuid meie võimalused seavad ka piirid, 
samuti reeglid seavad piire. Meeste turniirid ühes regioonis 
peavad kokku olema vähemalt 30 000 dollari auhinnafondiga 
ehk siis kolm 10-tuhandelist või kaks 15-tuhandelist järjest. 
Saab teha ka teistega koos, kui üks turniir oleks Eestis ja teised 
sama seeria võistlused naaberriikides,“ selgitas Eesti Tennise 
Liidu peasekretär Allar Hint.
Kahjuks ei õnnestunud Eestil meeste kevadist turniiri millegi 
teisega siduda. „Läti ja Leedu korraldavad üldse ainult ühe 
turniiri aastas ja see toimub suvel. Soome polnud valmis koos 
meiega tegema, Rootsi puhul leidis aga ITF, et riigid on tei-
neteisest liiga kaugel, et ühiselt turniiriseeriat korraldada,“ 
täpsustas Hint.
Nii langes kalendrist välja maikuusse planeeritud ITF-i meeste 
turniir ja lõpuks otsustas Eesti, et sel juhul tuleb sügisel ise 
teha järjest kaks 15-tuhandelist, et mahtuda auhinnafondi 
piiridesse. „Sama piirangut pole naistel, mistõttu veebruari 
Tallink Open sai toimuda regioonis üksi,“ lisas Hint.
Kodused turniirid elavdavad Eesti tenniseelu, ent Hindi sõnul 

on nende eesmärk eelkõige oma mängijatele paremate või-
maluste loomine. „Kui noorte rahvusvaheliste turniiride kor-
raldamise kvoot on meil juba täis, siis järgmistel aastatel ker-
kib rohkem neid 17-18-aastaseid mängijaid, kes võiksid juba 
täiskasvanute klassis kaasa lüüa. Miks mitte pakkuda neile 
koduseid turniire, kus saame mitmele mängijale kindlustada 
wild cardi,“ rääkis Hint.

T A L L I N k  O p E N  O L I  O O D A T U S T  T U G E v A m
Rahvusvahelistest turniiridest sel aastal ainsana juba peetud 
naiste Tallink Open oli 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga 
ehk mullusest 10 000 vähem. Kas oli auhinnaraha vähenda-
mine seotud ka turniiride arvu suurendamisega?
„25-tuhandeline on selline turniir, mis praegu enam-vähem 
vastab Anett Kontaveidi tasemele. Tema oleks võib-olla roh-
kem soovinud mängida 25-list, kuid läksime seda teed, et 
arvestada ka teiste mängijatega. Anda neile võimalus avarin-
gist edasi minna. Nädal ise tundus korraldamiseks ka sobiv, 
ehkki teistpidi halb, sest turniiri tase oli auhinnafondi kohta 
päris kõrge ja raske läbi lüüa,“ vastas Hint.
Veebruari teine nädal oli kalendris üsna tühi ja nii kippusid 
Tallinna isegi sellised mängijad, kes nii „odavast“ turniirist 
osa tavaliselt ei võta. „Esimesel ülesandmisel oli nimekirjas 
isegi kaks mängijat 110. edetabelikoha kandis,“ lisas Hint.
Naiste turniire tuleb sel aastal Eestis kolm, neist teine peetakse 
juuli lõpul Estonian Openi nime all koos meestega.

T U R N I I R I D E  A R v  J A  G E O G R A A F I A
E R I N E B  N ä D A L A T E  k A U p A
Individuaalturniire ei pea alati korraldama antud riigi tenni-
seliit. „Me ei kipugi kõiki neid võistlusi ise korraldama, tahaks 

PRofITURNIIRIDE ARV EESTIS KAHEKoRDISTUb
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2014 AASTA RAHVUSVAHELISED TENNISE TURNIIRID EESTIS

mõne turniiri pakkuda ka klubile. Täna on meil Pärnu kirjas 
ühe potentsiaalse kandidaadina. Aga kui teisi soovijaid pole, 
korraldame ise. Asjaajamine käib niikuinii läbi alaliidu, kes 
peab ITF-iga turniiride arvu ja toimumisaja suhtes läbirää-
kimisi,“ rääkis Hint.
Hint lisas, et on riike, mis lausa müstiliselt palju korralda-
vad ITF-i turniire, näiteks Türgi naiste ja meeste võistlusi 
kokku aastas lausa 100! Eesti lähikonnas on korraldamisel 
aktiivne Rootsi. Kalendrist on aga alati näha, et nädalate ja 
kuude kaupa turniiride arv üsna tugevalt kõigub ning erineb 
ka geograafilises mõttes. On nädalaid, kus ITF-i turniire pee-
takse ainult Eestist kaugel.
Hint täpselt ei teadnud, kuivõrd piiratud see kalender on – näi-
teks mõnele nädalale võib-olla ei lubatagi uut turniiri taotlu-
sest hoolimata. „Kindlasti on mingid piirangud ka regioonide 
kaupa. Euroopas on vabu kohti rohkem sisehooajal, kõige 
tihedamalt peetakse turniire suvel,“ teadis Hint.
Nagu võite isegi aimata, kipub turniiri tase olema hõredal 
nädalal kõrgem ning tihedal nädalal madalam – vastava 
tasemega mängijad peavad ju kuidagi ära jaotuma. „Rahvale 
võib tugevama tasemega turniir olla huvitavam, aga nõr-
gemal on meie tennisistidel lihtsam punkte koguda. Punkt 
ei tee iseenesest veel kellestki paremat mängijat, aga selle 
abil pääseb omakorda välismaistele turniiridele kergemini. 
Kui oled null punktiga, siis on riskantne kohale sõita, sest 
ei pruugi tabelisse pääseda,“ rääkis Hint.
Loo juures olevas tabelis toodud kalender pole ametlikult 
veel kinnitatud, sest ITF paneb turniirid kirja neli kuud ette, 
seega sügisesi võistlusi seal kirjas pole. Samuti ei ole veel 
teada kõikide turniiride toimumiskohad ja auhinnafondid 
– sel juhul on tabelis küsimärk.

ITF-i
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K O D U N E  T I p p T U R N I I R   K O D U N E  T I p p T U R N I I R

 Rebecca peterson koos isa Mardiga Tere Tennisekeskuses.

k O N T A v E I T  J õ U D I S  v õ I m S A 
m ä N G U G A  F I N A A L I
Kontaveidil ei tekkinud raskusi: kolm 
esimest mängu võitis ta nii, et loovutas 
vastastele kokku 6 geimi. Mõnevõrra 
üllatuslik oli Kontaveidi 6:0, 6:0 võit oma 
paarismängupartneri Ysaline Bonaven-
ture (Belgia, 292) üle, sest vastane oli 
paar nädalat varem jõudnud Prantsus-
maal finaali, kus kaotas Bacsinszkyle. 
Kontaveit piirdus samal turniiril poolfi-
naaliga, jäädes samuti šveitslannale alla.
Nüüd aga andis Bonaventure lihtsalt alla. 
„Ei uskunud ise ka, et nii kerge mäng 
tuleb. Midagi metsikut ma selles koh-
tumises ei näidanud,“ sõnas Kontaveit. 
Paar tundi hiljem selgus, et Bonaventuret 
vaevas seljavalu ning seetõttu ei saanud 
ka Kontaveit enam paarismängus jätkata.
Kontaveit pidas kõik oma kohtumised 
kuni poolfinaalini hommikul kell 10 – ta 
ise soovis sellist päevakava. „Sel juhul 
on mu ülejäänud päev rahulikum, saan 
muude asjadega tegelda ja õppimisele 
pühenduda,“ selgitas Kontaveit.
Poolfinaalis alistas Kontaveit üsna tõsise 
vastase Polina Vinogradova (Venemaa, 
200) pärast 0:2 kaotusseisu jäämist 
veenvalt 6:4, 6:2. Seda mängu pidas ta 
enda parimaks koduturniiril.
Kuid finaalis oli Bacsinszky igas elemendis 
kriipsu võrra eestlannast parem ja seda 
väljendas tulemus 6:3, 6:3. „Vastane män-
gis hästi, eriti tagakäega ründas edukalt 
ja servis ka korralikult. Pole midagi öelda, 
tema oli täna parem, aga kaotuse puhul  
jääb miski ikka kripeldama – oli mitmeid 
olukordi, kus saanuks paremini mängida. 
Kui tahan esisajasse pürgida, siis peaksin 
ka tema tasemel tennisiste võitma, kuigi 
tänavu pole ma nii konkreetset eesmärki 
seadnud,“ rääkis Kontaveit.
Nädal hiljem jõudis Eesti naiste teine 
reket finaali ka Moskva 25 000 USD auhin-
nafondiga turniiril ning kahel võistlusel 
kokku teenitud 45 punkti aitavad Konta-
veidil nüüd kindlasti ületada piiri, kust 
pääseb juba slämmiturniiride kvalifikat-
siooni. Austraalias soovis Kontaveit män-
gida, aga edetabelikoht veel ei lubanud.
Lühikeses usutluses ütles turniiri võitnud 
Bacsinszky, et tema arengut pärssis 2011. 
aastal saadud jalavigastus. „Mul oli kolm 
operatsiooni, enam-vähem kaks hooaega 
läks selle nahka,“ selgitas mängija, keda 
juhendab Stanislas Wawrinka kauaaegne 
treener Dmitri Zavialoff. Küsimusele, 
kas ta on veendunud, et jõuab taas esi-
sajasse, vastas Bacsinszky: „Kindlasti!“ 
Siis pööras ringi ja küsis ajakirjanikult: 
„Te mõtlesite TOP 100? Minu eesmärk 
on TOP 20! Kuigi mitte veel sel aastal.“

T allink Openi põhiturniiril mängis veel üks eesti päritolu 
mängija, Rootsit esindav Rebecca Peterson, kelle isa Mart 
kuulus 1980ndatel Eesti paremikku. Rebecca on aga sün-

dinud Rootsis ning eesti keeles teab vaid üksikuid sõnu. Ta oli 
vanemate sünnimaal teist korda, kuid seni ainult seoses tenni-
sega – 2011 osales ta Nõmmel rahvusvahelisel noorteturniiril.
„Olen ikka Eesti vastu huvi tundnud ja tahaksin korraks siia 
ka pikemalt jääda. Võib-olla tänavu suvel õnnestub – eel-
misel korral, kui vanemad Eestis käisid, olid minul noorte 
EM-võistlused,“ rääkis Rebecca.
Tallink Openil läks kaheksandana asetatud (WTA 256) 
Petersonil täbaralt – teises ringis oli ta sakslanna Nina 
Zanderi (352) vastu võidu lävel, aga kaotas otsustava seti 5:2 
eduseisult ja matšpallilt seisul 5:3. Õnneks on Rebecca seda 
tüüpi mängija, kes kaotusi liialt üle ei ela – juba pool tundi 
hiljem rääkis ta rahulikult oma eesmärkidest, mis on üsna 
tagasihoidlikud: „Püüan anda endast parima ja võimalikult 
palju turniiridel mängida. Edetabelikohale praegu ei mõtle. 
Kuna olen hetkeseisuga rahul, siis ei tunne, et peaksin endale 
veel pinget peale panema.“
Peterson kuulub Rootsi tenniseakadeemiasse Good to Great, 
ent seal ta harjutab kaks korda nädalas, ülejäänud kordadel 
oma klubis. „Akadeemias on see pluss, et saan harjutada nais-
tega, sest oma klubis pean mängima ainult noormeestega, 
kuna konkurentsi pole. Lisaks aitab akadeemia majandusli-
kult,“ selgitas Peterson, kes sel aastal kuulus esimest korda 
ka Rootsi FedCupi naiskonda, ehkki varumängijana.

       ROOTSI-EESTI
         NEIU DRAAMA
TEISES RINGIS
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ITF-i naiste rahvusvaheline turniir Tallink Open kujunes tänavu ilmselt 
kõigi aegade tugevaimaks, ehkki auhinnafond oli mullusega võrreldes 
10 000 dollari võrra väiksem. Mängis ju kaasa 24-aastane šveitslanna 

Timea bacsinzsky, kes neli aastat tagasi asus maailma edetabelis 
kõrgel 37. kohal. Tema ka turniiri võitis.

 Turniiri võitja Timea bacsinszky.  Anett Kontaveit mängis kodus hästi, kuigi veel 
mitte hiilgavalt.

 pole just tavaline pilt võiduka mängu järel – 
Eva paalma.

K ui mõnda tennisesõpra pahandab pealkiri, siis tegemist 
on muidugi väljendiga, mis iseenesest ei jaga tenni-
siste huntideks ja lammasteks. Aga tõsi see on, et Tere 

Tennisekeskuses peetud 15 000-lisel turniiril lõppes kõik 
loogiliselt: peasoosik viis võidu koju, Eesti lootus Anett Kon-
taveit jõudis finaali ning ka Eva Paalma sai kätte võidu ja 
edetabelipunkti.

p A A L m A  S A I  I S E E N D A S T  J A G U
Ei vedanud ainult vabapääsmega turniirile pääsenud 15-aas-
tasel Viktoria Gorlatšil, kes loosi tahtel sattus kohe „hundi 
lõugade vahele“ ehk kohtus avaringis Bacsinszkyga. Kaotus 
0:6, 1:6 ei andnud kahjuks ülevaadet Gorlatši tasemest, sest 
vastane oli liiga tugev. Kohtumine näiteks maailma 500. reke-
tiga võimaldanuks noorel tennisistil märksa paremini saada 
aimu oma võimetest rahvusvahelisel areenil.
Paalma õigustas talle eraldatud vabapääset 6:3, 7:6 võiduga 
armeenlanna Ani Amiragjani (WTA 494) üle. Enne kohtumist 
polnud Paalma kindel, kas põetud haigusest äsja toibununa 
ta üldse mängida suudab. „Mõtlesin, et lähen väljakule ja 
vaatan, mis välja tuleb. Nägin kohe, et vastane on võidetav 
ning selleks tuleb ainult iseendast jagu saada,“ sõnas Paalma. 
Kes jõudis sellele mängule napilt pärast lõppu, võis arvata, 
et Paalma kaotas: rõõmustamise asemel istus ta minuti pin-
gil, pea käte vahel. Seda loomulikult halva enesetundega 
pingutamise tõttu.
Teises ringis kaotas Paalma siiski valgevenelanna Lidia 
Morozovale (764), keda ta samuti heal päeval pidanuks võitma. 
Võimsale, kuid mõnevõrra ebakindlale vastasele olnuks vaja 
peale suruda pikemat pallivahetust, kuid Paalma enesetunne 
ei lubanud niisugust taktikat. „Palling ei tulnud nii hästi välja 
nagu esimeses mängus,“ ütles Paalma. „Ma ei tahaks haiguse 
taha pugeda – pidanuksin mängima paremini.“

HUNDID SÖÖNUD, LAMbAD TERVED

Tekst
Ants põldoja
Fotod
vik tor Burkivski



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e18

 A N A l ü ü S

ÕIGE TEHNIKA
 Taolisi tehnikaseeriaid hakkab avaldama ka ajakiri Tennis.

P raeguse loo ajendiks oli tegelikult kerge diskussioon tee-
mal, kas harrastusmängija suudab tõesti pildiseeriate 
põhjal oma lööke parandada. Kuna loo autor oli ka ise 

aastaid harrastusliiga mängija, siis mäletan oma ajast, et sai 
neid välismaa tenniseajakirjade pildiseeriaid ikka vaadatud, 
aga mitte õppimise eesmärgil. Ei midagi muud kui fotod oma 
lemmikutest, keda ka teleri vahendusel sai näha.
Tunnistan ausalt: pole tulnud selle pealegi, et jälgida tippude 
tehnikaseeriaid enda mängu parandamise seisukohalt. Kuna 
tase erineb kui öö ja päev, siis pole ma kunagi taibanud, 
miks sellest võiks kasu olla?

T E H N I k A  k A S U  I L m N E B  k õ v A S T I  L ö ö m I S E L
„Tehnikat on mängijal vaja ainult ühe asja jaoks – kui tahad 
palli kõvemini lüüa, aga sealjuures ikka väljakut tabades ja 
täpsust säilitades,“ ütles treener Harri Neppi, Eesti üks tun-
tumaid tehnikaspetsialiste. „Kui löön tasakesi üle võrgu, pole 

mingit tehnikat vaja, sest maa külgetõmbejõud surub palli 
alla ja see kukub väljakule. Samade füüsikareeglite kohaselt: 
kui tabada palli kõvasti ja otsejoones, ilma keerdeid andmata, 
siis ta lihtsalt peab piiridest välja lendama. Õige tehniline 
tabamine tähendab seda, et löön piisavalt kõvasti, aga annan 
pallile keerdeid ning see enam ei lenda üle väljaku.“
Neppi sõnul on löökide pildiseeriate avaldamine igal juhul 
kasulik – küsimus on vaid selles, kui palju on seda kellelegi vaja 
ning kuidas keegi suudab sellest õppida. „Algajad ei näe sellest 
seeriast tavaliselt midagi. Iga mängija on erinev, mõni lööb 
lamedamalt, teine rohkem krutib ja nüüd peaks treener ütlema, 
millist lööki oleks antud mängijal parem kasutada. Ja siis sellise 
löögi pildiseeriat õppimiseks kasutama,“ sõnas Neppi.
Neppi rääkis kunagise loo, et ka täiesti iseseisvalt tennise- 
õpikut sirvides või pildiseeriat vaadates on võimalik mängu 
õppida. „Kui olin noor poiss, nägin üht härrasmeest Kaarli 
puiestee väljakutel vastu seina löömas, Evald Kree õpik käes. 

Ajakiri Tennis planeerib järgmisest 
numbrist alates taas avaldada löökide 
fotoseeriaid, mille põhjal on nii harrastajail 
kui ka lastel võimalik näha Eesti tasemel 
meistriklassi mängijate tehnikat. 
Analüüsime alljärgnevalt, millist kasu võib 
tehnikaseeriate uurimine tuua.

annab võimaluse kõvemini lüüa

Tekst
Ants põldoja

Foto
vik tor Burkivski

internet

MEELEOLUKAT
KEVADET!
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 birgit burki 
eeskäelöök: antud 
juhul on treener 
Harri Neppi enam-
vähem rahul, kuigi 
reketi ots võiks olla 
veel pisut allpool.

Vaatas raamatust, tegi löögi ja siis kontrollis. Selle härrasmehe 
nimi oli Enn Vetemaa, hilisem kirjanik. Ja nii ta õppiski män-
gima, ei näinud ma kunagi, et ta mõnelt treenerilt õpetust 
saanuks. Tõsi, ta polnud nii hea tennisist kui tema õde, aga 
sai asjale pihta päris hästi,“ meenutas Neppi. 
„Kindlam variant on muidugi vaadata pildiseeriaid koos tree-
neriga. Siis asjatundja selgitab, mida ta löögil teistmoodi teeb 
ja millist lööki eeskujuks võtta,“ jätkas Neppi. „Kui omal ajal 
Björn Borgi imiteerida püüti, siis oli näha, et ta viib reketiotsa 
alla ja tõmbab pärast tabamist üles. Nii saab ta pallile keerdeid. 
Kindlasti lõi tema rivaal John McEnroe teisiti, aga põhilised 
tehnikaelemendid säilisid ka tema puhul, kõik lõid kaetult. 
Kuid näiteks Nadal lööb eriti kõvasti rebitult, tal tõuseb reket 
maa suhtes hoopis järsemalt üles.“

F O T O S E E R I A  E T E m  L I I k U v A S T  p I L D I S T
Tänapäeval on tekkinud uus võimalus ka näiteks Youtube’i 
video põhjal arvutist löögitehnikat õppida. Neppi sõnul on 
fotoseeria siiski tehnika õppimiseks parem. „Õnneks on lii-
kuvat pilti võimalik vaadata ka aeglasest videokordusest. Kui 
aga löök käib normaalkiirusel ja püüad seda õppida, siis sa ei 
saavuta suurt midagi,“ väitis Neppi.
Samuti lisas treener, et pildiseeriate uurimine aitab tal mõni-
kord tõestada õpilaste vigu. „Olen vaielnud Birgit Burkiga. 
Näiteks Anett Kontaveiti tagakäelöögil on näha, et reketi ots 

on enne lööki pallist kõvasti allpool, 
aga Burkil palju kõrgemal. Ise ta seda ei 
usu, kuid foto põhjal saab aru,“ tõi Neppi 
näite. „Nii on tehnilistest fotoseeriatest 
päris palju kasu ka Eesti tasemel kõrgele 
jõudnud mängijaile.“
Neppi nõustus, et kindlasti on harras-
tusmängijaid, kes teatud põhjustel ei 
peagi tehnikaseeriaid õppima. „Tenni-
semängus on tõesti esmane tõde, kuhu 
tuleb palli lüüa. Kui mängijale piisab 
tugevama löögiga vastase võitmiseks 
taktikast ja mängutarkusest, siis tal 
pole enamat vaja. Ent kui sa tahad oma 
kehva tehnikaga kõvemini lüüa, siis pall 
ei lenda sisse. Oskus lüüa kõvasti liiga 
palju eksimata annab eelduse, et oled 
parem tennisist, kuid paljud harrastajad 
ei oska neid eeliseid tegelikus mängus 
kasutada,“ analüüsis Neppi.
Fotoseeriaid tehakse erinevatest löö-
kidest, kuid Neppi arvates on harras-
tajaile kõige kasulikum siiski tagajoo-
nelööke õppida. „Võrgumäng on juba 
järgmine aste, kuigi osa harrastajaid 
saab sellega isegi paremini hakkama, 
eriti need, kes paarismängu eelistavad. 
Kuid seal on löögiks vähem aega ja teh-
nilised nüansid raskemini õpitavad,“ 
märkis Neppi.
Harrastusliigade mänge vaadates on 
siinkirjutajale jäänud mulje, et teine 
serv on üks problemaatilisemaid lööke. 
See kandub äärmusest äärmusesse: kas 
lüüakse täielik „õun“, mida vastasel on 
kerge rünnata või lüüakse ka teine serv 
maksimaalselt kõvasti, kuid siis on oht 
teha palju topeltvigu. Viimase variandi 
hea näide on Mati Ende.
„Aga kui sa tahad teada, siis Mati Ende 
lööb servi kõvemini kui Vladimir Iva-
nov,“ muigas Neppi. „Ta on endine võrk-
pallur, tal on tugev serviliigutus, mis on 
tal üsna hästi käpas. Muidugi arvan, et 
tal siiski tuleks kasuks teise servi tehnika 
õppimine – kui ta suudaks veel pallile 
keerdeid anda, siis katsu teda võita!“
Kuid Ende ise väitis, et ta ei kavatse tak-
tikat muuta ega spetsiaalselt teist pallin-
gut õppida. „Löön tõesti mõlemat servi 
ühtmoodi, kuid alati korrigeerin liigutust 
pärast esimese servi viga. Ma ei tee män-
gus topeltvigu kuigi palju,“ ütles Ende.
„Muidugi annab servi tugevus eelise ka 
harrastusmängijale, kui ta topeltvigu liiga 
palju ei tee,“ nõustus Neppi. „Kuid meist-
rid löövad kaht servi tehniliselt erinevalt, 
see on kindel ja neist fotoseeriatest oleks 
palju õppida. Kiiruse vahe on peaaegu 50 
kilomeetrit tunnis, aga nende servi vas-
tased rünnata ei suuda, sest vint mõjub 
ja pall hüppab järsult üles.“

„Kindlam 
variant

on
vaadata 
tehnika

pildiseeraid 
koos

treeneriga.“
HARRI NEPPI

PRIIT PAST
56 805 354

priit.past@merko.ee

www.merko.ee/vanakalamaja
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OPN iisiis, pessimist ütleb: „Kui Kaia 
Kanepi ära võtta, mis siis Eesti ten-
nisest järele jääb?

Täielik tühjus…“
Siinkohal jätan mainimata, kelle tsitaa-
diga on tegemist, kuid kindlasti on see 
solvav näiteks Jürgen Zoppile või Anett 
Kontaveidile, aga miks mitte ka Vladimir 
Ivanovile ja Eva Paalmale või meie edu-
kamatele noortele.
Sest toimus ju Zoppi langus edetabe-
lis temast sõltumata põhjustel. Parima 
hooaja teinud mees leidis end järsku 
seljavigastuse küüsist. Pessimist jät-
kab endiselt: „Kahju Jürgenist, aga eks 
ta oleks nii või naa edetabelis langenud. 
Ta oli oma lae juba saavutanud…“
Äsja mängis Tallinnas ja võitis ka turniiri 
šveitslanna Timea Bacsinszky. Kunagine 
maailma 37. naistennisist alustas aastat 
kolmandast sajast. Aga ta pürgib esisa-
jasse tagasi, selles võib kindel olla. Zopp 
on temast vaid aasta vanem ning pea-
legi meestennisistide tippaeg saabubki 
naistest reeglina veidi hiljem – seega on 
mängijad võrdses seisus.

p E S S I m I S T  J A  O p T I m I S T  k õ I G E S
Tõsi, kui paadunud optimist ütleb 
Eesti tennise seisu kohta, et parem ei 
saaks ollagi, siis ta ka pisut solvab või 
õigemini alahindab mängijaid. Olgem 
ausad, selline väljend tähendab, et ta 
ei usu arengut (ehkki tegelikult usub, 
sest ta on ju optimist!).
Omamoodi on paduoptimist ja -pessi-
mist ühed naljakad tegelased. Sportlase 
suhtes peaks kõigepealt olema ootused, 
siis tegelikkus (tulemused) ja hinnang. 
Nii imelik kui see ka pole, on pessimistil 
alati nigelamad ootused ja ka hinnang.
Toome näite: Kaia Kanepi mängib släm-
miturniiril. Optimist usub, et ta jõuab 
seekord karjääri jooksul esmakordselt 

poolfinaali. Pessimist leiab, et ega Kaia 
kolmandast ringist küll kaugemale jõua. 
Oletame, et tegelikult jõudis Kanepi 
kaheksandikfinaali (4. ring). 
Optimist ütleb: „Kaia mängis väga hästi! 
Ta sai ühe superhea võidu ja kaotas 
napilt tippmängijale!“
Pessimist toriseb: „Läks nagu läks, pare-
maks ta polegi võimeline.“
Ometi mängis ju Kanepi vastavalt tule-
musele halvemini kui lootis optimist 
ja paremini kui pelgas pessimist. Aga 
hinnangud on ikkagi esimesel positiiv-
sed ja teisel negatiivsed. Mäletan, et 
kunagi, kui Eesti jalgpallikoondis veel 
Euroopas peksupoiss oli, ennustas Aivar 
Pohlak meeskonnale võitu Leedu üle. 
Eesti kaotas 0:5 ja Pohlak kommenteeris: 
„Arvan, et Eesti mängis hästi!“ Ja seda 
ütles mees, kes lootis võitu…

Aga see ongi igavene vastuolu. Spor-
dijuhiks ei sobi tegelikult paadunud 
optimist ega pessimist. Esimene ei näe 
probleeme, teine aga tapab arengu oma 
negatiivsusega. Nii ongi enamik inimesi 
mõõdukad optimistid või pessimistid.
Või miks mitte realistid? Kuid need eri-
nevad inimtüübid on loomult selle võrra 
sarnased, et peavad just ennast realis-
tiks. „Seis ongi ju vilets,“ ütleb pessimist 
Eesti tennise kohta ja arvab, et see on 
reaalsus.

m A S S I G A  E I  L ö ö
Milline võiks olla tegelik hinnang Eesti 
tennisele? Mille põhjal seisu hinnata?
Olen veendunud, et aluseks ei saa võtta 
1960ndate laia kandepinda ja erakordset 
edu. Taustsüsteem oli siis teine – lah-
tiste profiturniiride ajastu algas alles 
kümnendi lõpul. Tipptennist mängiti 
vähestes riikides. Oma harvadel välis-
turniiridel olid eestlased edukad, kuid 
me ei saa seda üle kanda tänasesse aega.
Kõigepealt oleme sunnitud tunnistama, 

on juba selline piir, kus ühel hetkel 
võib juhtuda, et Eesti enam pole seal 
esindatud. Kui võrdluseks tuua, siis 
1990ndatel olid kõik aastad sellised!
Aga praegu võime võtta lahti kõik ede-
tabelid 12-aastastest kuni täiskasva-
nuteni, lugeda kokku turniirivõite, liita 
edetabelikohti ning igal juhul leiame, et 
oma naabritega (välja arvatud Venemaa) 
võrreldes on seis igal pool normaalne. 
Tühjusest igatahes rääkida ei saa…
Kuid lõpetagem arutelu selle mõttega, 
et isegi optimistil tasuks teada: võima-
lusi läbi kukkuda on alati rohkem kui 
õnnestuda. Tippu viib ainult kitsas tee.

Spordijuhiks ei sobi 
tegelikult paadunud 

optimist ega pessimist. 
Esimene ei näe 

probleeme, teine aga 
tapab arengu oma 

negatiivsusega.

EESTI TENNISEST
vastuseks pessimistile

Eesti tennise seisu pärast juubeliaastat võib hinnata 
kahtpidi. Optimisti ja pessimisti vaidlus on igavene teema, 

kuid püüame läbi selle lahata praegust pilti.

et massiga Eesti niikuinii ei löö. Õnneks 
on FedCupi ja Davis Cupi reglement 
selline, et eduks piisab ka kahest heast 
mängijast ning varianti naiskond esilii-
gas, meeskond II liigas võiksime pidada 
täiesti rahuldavaks. Nii et siin on het-
kel miinus, kuid potentsiaali poolest 
(eeldame, et Zopp saab terveks) võime 
sellisel tasemel püsida vähemalt küm-
mekond aastat. Miski ei viita, et seis 
võiks hullemaks minna.
Eesti noortesarjades mängib vähe 
tennisiste, eriti vanemates klassides, 
kuid jällegi ei saa me kuigivõrd paremat 
eeldada. Eesti ei saa luua süsteemi, 
vaid peab talendid üles leidma ja neid 
hoidma. Suuri andeid nagu Kanepi ei 
saa siiski tellimise peale (näiteks iga viie 
aasta tagant) toota. Maailma esisada 

Tekst
Ants põldoja

22
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 S E R V I H A R J U T U S E D

K aks levinumat viga, mida kipu-
takse tegema, on väär keha asend 
võrgu suhtes ja vale palli ülesvise. 

Pallingu algasendi juures eksitakse selle 
vastu, et kiputakse „vaatama“ rinnaga 
võrku ja suunama ülakeha võrguga 
paralleelseks. Õige asendi puhul “vaa-
tab” võrku mängija servikäe vastasõlg 
st seista tuleb küljega platsi äärejoone 
suhtes. Miks see nii oluline on? Kere-
lihaste keeramisel tekib jõuõlg, mis 
määrab servi kiiruse. Kui reket ja pall 
kohtuvad, lisavad niisuguse asendi 
puhul löögile jõu kõik alakeha lihased. 
Löök ise toimub läbi suhteliselt lõd-

vestunud käe – ka see on oluline, sest 
paljud algajad kipuvad kasutama ser-
vimisel käe jõudu, mis ei anna servile 
võrreldavat võimsust “pööratud” kehast 
tuleva jõuga ja viib tihti vigastusteni. 
Vahel võib servivigade põhjuseks olla 
ka vale hoie, seepärast on mõistlik ka 
seda aeg-ajalt kas siis ise või treeneri 
abil üle kontrollida.
Toomas Leius on öelnud, et suures 
osas määrab servi edukuse just õige 
palli ülesvise – pall peaks olema pisut 
eespool mängija keha ja visatud “kella 
ühe” suunas (paremakäelise mängija 
puhul), kui kujutada enda ette suurt 

kella. Palli kõrgus peaks ületama män-
gija üles sirutatud käe ja selle “pikendu-
seks” oleva reketi kõrguse – küündides 
ca 1,5 meetrini õhku löögikäe õlast. Üks 
nipp on kujutada ette, et pead viskama 
reketit kaugele õhku – avades esmalt 
rinnaku sarnaselt vibulaskjale ja suu-
nates seejärel reketit nagu klassikalises 
palliviskes, seejuures kohtub reket pal-
liga oma kõrgeimas punktis.
Servilihaste treenimiseks on mõistlik 
anda kehale koormust vähemalt korra 
nädalas jõusaalis või lihtsamas versioo-
nis kodus. Aega kulub toodud harjutus-
tele alla poole tunni.

Serv on suurepärane 
võimalus lihtsate punktide 

saamiseks. Serv võib olla 
aga ka hea mängija suurim 
vaenlane – kui pall pidevalt 

võrku maandub või oma 
aegluse tõttu vastasele 
ründevõimaluse kingib. 

Tutvustame jõuharjutusi, mis 
aitavad tugevdada servi ning 

parandada selle tehnikat.

Tekst
Helen Sulg/

Coreperformance
pildid

Terje Lepp7 Täname: Maria lota Kaul ja Golden club

HARjUTUST 
TREENIMAKS PAREMAT SERVI

facebook.com/kikaseesti   www.kikas.ee

Tšempionide eine!

Proovi Kikase kanašnitslit – 
maitsvat, tervislikku ja toitvat 
klassikalist kanalihatoodet...

Löö äss ja ei mingit kunsti!

Hea toit on edu pant.
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S E R V I H A R J U T U S E D   S E R V I H A R J U T U S E D

( 2 - 3  S E E R I A T ,
I G A T  8  k O R D U S T ) 
Harjutus on suurepärane 
plahvatusliku jõu tekitaja 
ülakehas. Võta topispall 
ettesirutatud kätesse, tõsta 
see üle pea, sirutades see-
juures kaasa kogu keha kuni 
oled kikivarvul. Seejärel löö 
pall täie jõuga enda ette vastu 
maad. Ettevaatust õhuga täi-
detud palli puhul – see võib 
põrgata maast tagasi.
Kui topispalli kasutamise või-
malust ei ole, saab sarnast 
ülemise torsolihase tugev-
damist teha jõusaalis üla-
keha (ülemised kõhulihased, 
õlavööde) treenivate masi-
nate abil. Kodus kangidega 
harjutades ei saa loomuli-
kult löögi lõpuheidet vastu 
maad teha, kuid kasu on ka 
poolkükini tehtud “peatatud” 
löögist. Ahnematel tulemu-
sejahtijatel tasub meeles-
pidada üht “kuldreeglit” – 
plahvatusliku jõu saamiseks 
on nutikas kasutada suure-
maid raskusi ja teha vähem 
kordusi (mitte korrata pikki 
seeriaid kergete raskustega – 
see arendab võhma). 

( I G A T  k O L m  S E E R I A T )
Kuigi enamus servijõust 
tuleb alakehast ja kerelihas-
test-torsost, peab ka män-
gija õlavööde olema tugev. 
Nii ennetame vigastusi ning 
aitame vormistada stabiil-
sema servi. Harjutuste seeria 
juures on oluline lükata aba-
luude “tiivad” selja keskosa 
suunas alla kokku ja avada 
maksimaalselt rinnak harju-
tuse algasendis. Lähteposit-
siooniks tuleb võtta 45-kraa-
dise nurga all ette kallutatud 
ülakehaga kolmveerand kükk, 
sirged käed rusikas toetumas 
kõverdatud põlvedel.
Harjutusi tehes suunatakse 
käsi sarnaselt T, Y, L ja W tähe 
kujule 5-sekundiliste staati-
liste hoietena. Treenituse 
paranedes võid pikendada 
aega, lisada kordusi ja kasu-
tada kergemaid hantleid.

( m õ L E m A  J A L A G A  3  S E E R I A T ,  I G A T  8  k O R D U S T ) 
Tugevdamaks oma üles ja ette liikumise kiirust servimisel 
vajame reielihaste jõudu ning torsolihaste stabiilsust ja tasa-
kaalu. Kükk ühel jalal on selleks ideaalne, andes panuse ka 
stardikiiruse parandamiseks tõrjel. Tõsta põlv puusa kõr-
gusele nii, et tekib 90-kraadine nurk nii reie ja ülakeha kui 
reie ja sääre vahel. Seejärel “istu” kujuteldava tooli peale 
kuni tugijalal tekib kolmveerand kükk või suurema treeni-
tuse korral lausa 90-kraadine nurk reie ja põranda suhtes. 
Kui tasakaalu hoidmine on raske, siruta käed ette ja pane 
selja taha julgustuseks tool, ettesirutatud kätesse võib võtta 
koormuse lisamiseks kangid.

ÜLE pEA
 HEITED

RISTSIRGED 
     VISKED       

 KÜKID
ÜHEL
 jALAL

T-Y-L-W( 2 - 3  S E E R I A T ,  I G A T  8  k O R D U S T ) 
Serv põhineb keha pöördejõul ja antud harjutus loob selleks 
vajalikku lihast nii kõhu alumistes kui põikilihastes, lisaks on 
kasuks kerge koormus jalgadele poolkükist. Harjutuse lähte- 
asend on kergelt põlvest allalastud ehk nn kolmveerand-kükis 
harkseis, käed topispalliga (või hantlitega) sirutatud diago-
naalis küljele, umbes puusa kõrgusel. Pingutuse hetkel hei-
detakse-rebitakse palli täiest jõust puusa kõrgusel keha eest 
vastu umbes meetri kaugusel olevat seina. Koordinatsiooni 
arendab see, et pall tuleb enne uut heidet seinapõrkest kinni 
püüda. Kangidega harjutades toimub jõuline viibutamine 
ümber keha fikseeritud lõppasendiga, milles sirged käed on 
suunatud algasendile vastassuunda.
Oluline on alustades hoida selg sirge ja fikseeritud, mitte 
vajuda õlgadest ette või lasta alaselga nõgusaks. Jällegi on 
jõusaalis olemas diagonaalheiteks vajalike lihaste tugev-
damiseks kõhulihaste treenimise masinaid, näiteks saab 
kasutada trossidega ristiveo pinki või kodustes tingimuste 
teha sama harjutust hantlitega lõpuvisketa või siduda reketi 
kummipaelaga lingi külge.
Sarnast, kuid veidi kesisemat efekti annab klassikaline käed 
kuklal diagonaal-suunas istmessetõus, mida sooritatakse 
lamades selili põrandal, viies pingutuse hetkel vastaspõlv ja 
küünarnukk umbes naba kohal kokku.

 l harjutust illustreeriv 
pilt puudub. Asetage 
viieks sekundiks käed 
sarnaselt l-tähe kujule.
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G O l D E N  c l U b   G O l D E N  c l U b

A lljärgnevalt vaatleme füüsilist 
trenni, mida Eesti meeste esireket 
Jürgen Zopp tegi Golden Clubi fit-

nessklubis. Võimalused, mida klubi ten-
nisistidele pakub, on laiad, kuid samas 
peaks iga mängija valima endale konk-
reetseid harjutusi, mis sõltub ka tema 
hooaja seisust – millal on rohkem tree-
ning- ja millal võistlusperiood.

T E N N I S E S  p O L E  k O N k R E E T S E L T
p I I R I T L E T U D  H O O A E G A
Rihvki sõnul on tennis selles mõttes kee-
ruline spordiala, et seal ei ole konkreet-
selt piiritletud hooaega – tegutsetakse 

Tekst ja fotod
Lauri Birkan

„Minu jaoks ei maksa ühegi sportlase vabandus midagi, kui 
ta ütleb, et tegi pelgalt vahelduse pärast trenni, mis polnud 
tema indiviidipõhine,” sõnab personaaltreener Ilo Rihvk.

ILoRihvk
forsseerita üle tenniseliigutusi,” mär-
gib Rihvk. „Näiteks kui väljakul viibides 
kasutatakse palju eesmist kehapoolt, 
siis füüsilise trennis aidatakse järele 
tagumist kehapoolt.”
Tulenevalt sellest, kui mitu korda näda-
las on võimalik füüsilist teha, sõltub ka 
harjutuste valik. „Mida rohkem päevi 
seda võimaldavad, seda rohkem saab 
nädala lõikes teha ka erinevaid harju-
tusi ja keskenduda sportlase keha nõr-
gematele punktidele,” räägib Rihvk. „Kui 
füüsilist saab teha vaid korra nädalas, on 
ka sportlasele koostatud treeningkava 
väga üldise iseloomuga, sest sinna ei saa 

panna korraga liiga palju harjutusi. Tuleb 
jääda vaid nende harjutuste juurde, mis 
keskenduvad tema nõrgematele külge-
dele ning elementidele, mida ta tennises 
ei kasuta. Samas kui mul on vaja servi 
tugevamaks saada, siis ma löön servi, 
mitte ei harjuta seda jõutrennis. Tenni-
seliigutusi ei ole mõistlik suurte korduste 
peale topispalliga simuleerida, samas on 
topispall väga hea treeninguvahend üld-
kehalise võimsuse arendamiseks. Pigem 
peaks muutma õla stabiilsemaks. Läbi 
selle muutub mu liigutus õlas paremaks 
ja tekib ehk suurem jõud, et palli lüüa.”
Rühmatrenne üldfüüsiliseks etteval-

mistuseks Rihvk ei soovita, isegi mitte 
vahelduse mõttes. „Kui tennisist vajab 
vaheldust,  mängigu korv- või jalgpalli või 
mingu lihtsalt jooksma,” ütleb ta.
Rühmatreeningu suurim probleem on 
Rihvki arvates individuaalsuse puudu-
mine – ükskõik kui palju inimeste ees 
seisev treener seda personaalsemaks 
muuta ei üritaks. Teiseks ei toimu rüh-
matreeningutel piisavalt progressi. 
Arengu jaoks peab aga iga treening 
olema teatud annuse võrra eelnevast 
raskem. „Ja kui leidubki selliseid trenne, 
siis enamasti seal inimesed vahetuvad 
pidevalt,” nendib Rihvk, lisades, et eriti 

kehtib see just kaubamärgina registree-
ritud treeningute puhul. Need on tren-
nid, kus mitu kuud tehakse samu harju-
tusi samas järjekorras ja sama muusika 
saatel. Seal on fikseeritud harjutuste 
hulk, mis ei pruugi kõigile sobida.
„On olemas erinevad koormuste liigid: 
on kasutu, arendav, hoidev/taastav ja 
ülekoormus. Küsimus on vaid selles, 
millist koormust keegi oma kehale 
anda tahab,” märgib Rihvk, kelle arva-
tes peaksid inimesed teadlikumalt oma 
treeningplaani planeerima.
Fotodelt näete liigutusi, mida Zopp tea-
tud eesmärkidel teeb, juures selgitused.

 Kõrvaleasted kummilindiga.
Eesmärk: tuharalihaste treenimine.

 „Goblet” kükk sangpommiga.
Eesmärk: jalalihaste treening.

 Seljatõmbed TRX-treeningvahendil.
Eesmärk: ülaselja lihaste treening.

 Seistes õlalt surumine sangpommiga.
Eesmärk: kere- ja õlalihaste treening.

 plokil kahe käega eest- ja tagantkäe liigutus. 
Eesmärk: erialaspetsiifiline üldfüüsiline harjutus, 
millega treenitakse liigutusmustrit ja jõuülekannet 
alakehast ülakehasse.

 „pallof” press kahel põlvel.
Eesmärk: kerelihaste treening rotatsiooni suunal 
(rotatsiooni vastu).

aastaringselt. Kui aga sportlasel tekib 
periood, kus ta võistlemas ei käi, tasub 
sel ajal füüsilist võimekust arendada. 
Just tänavu talvel oli taoline periood 
ka Zoppil, kes seljavigastuse ravi tõttu 
lükkas naasmist võistluskarusselli edasi 
märtsi alguseni. Ehkki arendav tegevus 
käib tennises võistluste vahelisel ajal, 
toimub areng läbi võistluste, kui koor-
mus on hästi kõrge.
Tihedal võistlusperioodil on füüsiliste 
treeningute eesmärk vormi hoidmine 
ja vigastuste ennetamine. „Siis tehakse 
treeningul pigem neid asju, mida ten-
nist mängides ei tehta – treeningus ei 

 indiviidipõhine!
 olema

ALATIpeab
treening

Tennisisti
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 M ä N G I J A  l U U b I  A l l

Ajakiri Tennis alustab uut rubriiki „Mängija luubi all“, kus vaadeldakse Eesti 
noorteklassi tippmängijaid ja täiskasvanute klassi teist ešeloni erinevate 
omaduste kaudu treenerite pilgu läbi. Esimesena on luubi all potentsiaali poolest 
Eesti lootustandvaim noormees Kenneth Raisma. Kommentaare jagavad Raisma 
juhendaja Andres Kuhi ja Eesti Davis cupi meeskonna kapten peeter lamp.

Tekst Ants põldoja Foto vik tor Burkivski
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MäNgUTARKUS jA
TAKTIKAlINE TAIP 
pEETER LAmp Mis on hea, see on hea. 
Tema üht tugevamat külge pole mõtet 
üksikasjaliselt kommenteerida.
ANDRES kUHI Kennethil on 
head kognitiivsed võimed – platsi 
nägemine ja mängu lugemine. Ta 
suudab õigesti eeldada, kuhu pall 
tuleb. Hea analüüsivõime ja oskus 
võtta kiiresti otsuseid vastu. Selles 
osas on ta kogu Eesti lähiregioonis 
oma vanuseklassi rivaalidest üle.

löögITEhNIKA,
TAgAjooNEMäNg
LAmp Eeskäsi peaks veel arenema, 
seal on potentsiaali paremaks minna. 
Ta  jääb tabamisega hiljaks, rütm võiks 
olla parem. Tagakäsi on tal väga hea.
kUHI Tehnika selles mõttes hea, et 
pole kööbakat lööki. Tema löögi lõtvust 
on kiidetud. Tagakäsi on tal seni olnud 
parem, aga vastased on ka sinna 
rohkem mänginud. Usun, et kui eeskäe 
kallal töötada ja vastased sinna üha 
rohkem mängivad, läheb paremaks. 
Kuid tagakäega eksib vähem.

VõRgUMäNg
LAmp See on kindlasti parem 
külg. pole leida selliseid 
vajakajäämisi nagu eeskäe 
või servi puhul.
kUHI lendpalli löömisel 
on ta osav, võrgu ees väga 
hea reaktsioon. Kui Kenneth 
mängiks rohkem paarismängu, 
oleks veel parem.

lIIKUMINE
L Amp Ta aimab hästi, aga kuna füüsiline areng 
on veel ees, siis puhta kiiruse poolest pole nii hea. 
Järsk kasv on ka liikumist mõjutanud. Kuid tal on 
kõik eeldused saada paremaks.
kUHI Mattias Siimar võidab Kennethit 30 m 
jooksus, aga tihti jõuab Kenneth palli juurde varem. 
Mängu lugemine kompenseerib puuduvat üldkiirust, 
mistõttu liikumine kui tervik pole halb. Jalgade töö 
üldisemas mõttes võiks siiski parem olla.

ÜldFÜÜSIlINE
ETTEVAlMISTUS

LAmp Vastupidavus on kindlasti 
hea, aga jõudu jääb puudu. peab 

saama tugevamaks ja kiiremaks.
kUHI Võimsust vähe, aga 

vastupidavust küll. Kui tal 
oleks tulemuse saavutamiseks 

motivatsiooni, siis 10 km 
võib 40 minutiga läbida. 

Geneetilised testid on näidanud 
väga head kestust, mis pikkade 

mängude lõpus aitab.

SERV
LAmp Noorteklassi viimastel 

aastatel pole hea servita midagi 
teha. Viimasel ajal on ta kõvasti 

kasvanud pikkusesse, võimu pole 
tulnud järele. Tehniliselt pole serv 

halb, aga jõudu pole taga. Vastase 
jaoks võiks palling olla ohtlikum.

kUHI Taktikaliselt on tal hea 
serv, oskab valida õigeid nurki ja 
kohti, kuhu lüüa. Musklites pole 

veel sellist jõudu, et tugevalt lüüa, 
kuid tulemused näitavad, et tema 

pallingu tõrjumine pole vastaste 
jaoks nii kerge ülesanne.

PINgETAlUVUS,
NäRVId

LAmp Arvan, et see on tal 
samuti korras. üks trumpidest.

kUHI Kenneth on näidanud, et 
suudab tähtsaid mänge hästi 
mängida. See pole pruukinud 

suurte ja tugevate vastastega 
alati tulemuse näol ilmneda, 
sest rivaalidel on otsustaval 

hetkel rohkem varu. Suure hulga 
pealtvaatajate ees mängimine 

mõjub talle isegi positiivselt.
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 T E R V E D  M õ T T E D

Ära mõtle
 kaotusele

ja pool võitu ongi käes

Tartu ülikooli spordipsühholoogia 
õppejõud ja psüühikatreener Aave Hannus 
räägib ajakirja Tennis psühholoogi rubriigi 
esimeses osas, mis on kaotusehirm, 
kuidas seda ära tunda ja vältida ning mida 
tennisist kaotuse juures tegelikult kardab.

Tekst
Gunnar Leheste, 

Eesti päevaleht
ja Delfi
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tennisistile keskendumist konkreetsele 
sooritusele ja tegevusele, näiteks oma 
järgmisele servile. „Sellise treeningu 
aluseks on arusaamine, et inimese 
tähelepanu maht on piiratud – me 
saame mõelda ainult piiratud asjadest. 
Kui sportlane õpib täitma oma pead 
mõistlike tehnilis-taktikaliste pingu-
tustega seotud tegevusmõtetega, mida 
ta saab ise kontrollida, siis ei mahu hir-
mumõtted sinna piiratud tähelepanu 
sisse ära,“ selgitab Hannus.
Teine võimalus hirmuga võitlemiseks on 
õpetada inimest aru saama, kust tema 
kartused pärinevad. „Mõnel on etteku-
jutus, et ta on väärtuslik inimene ainult 
siis, kui ta võidab. Tihtipeale tekib nen-
del spordialadel, kus noorelt spetsiali-
seerutakse ja vara võistlema hakatakse, 
lastel ettekujutus, et ma olengi väärt nii 
palju, kui palju mul on kapis medaleid 
ja karikaid. Kuna karikad ja medalid ei 
sõltu ainult endast, vaid ka vastasest, 
siis muutub nende sportlaste enesehin-
nang väga ebastabiilseks ja kõikuvaks. 
Siis tuleb sellega küll tööd teha.“
Pealtvaatajad tennisisti pähe muidugi 
ei näe, kuid mingid märgid võivad 
kaotusehirmus sportlase puhul selle-
gipoolest välja paista. Sümptomiteks 
võib olla kirumine, vandumine, süü-
distamine või endaga jutustamine. „Kui 
näiteks naistennisist on esimese seti 
juba võitnud ning keskendub sellele, et 
iga hinna eest vigu vältides ka teine sett 
võita, siis tavaline on see, et ta muu-
tub passiivseks ega tee enam neid asju, 
mille pärast tal esimene sett hästi välja 
tuli. Selle põhjalt tekkiv viha on see, mis 
välja paistab,“ ütleb Hannus. 

v õ I D U H I R m
Nii üllatav kui see pole, on tõesti ka 
võidu ees võimalik hirmu tunda. Han-
nus selgitab: „Psühholoogid on võidu-
hirmu uurinud. See esineb väga madala 
enesehinnanguga inimestel, kes ei usu, 
et nad võiksid olla edukuse ära teeni-
nud. Tennises väljendub see selles, et 
eduseisul oleval mängijal hakkab vas-
tasest kahju. Seda on kirjeldanud nii 
lapsed kui ka kõrgemal tasemel sport-
lased. Mõeldakse, et „ma ei ole ju nii 
halb inimene, kuidas ma nii saan...“ 
Teine variant, kuidas võiduhirmu kir-
jeldada ja mis on ka üsna sage, on see, 
et sportlane ei tea kuni mängu lõpuni, 
kuidas see lõpeb ning niipea, kui tekib 
mõte, et mul läheb hästi, võib kohe pähe 
tulla mõte, et ei tea, kas ikka läheb. See 
ebakindlus on see, mida teinekord või-
duhirmuks nimetatakse.“

K aotusehirm on sportlaste kõige suurem mure alates lap-
seeast kuni kõige kõrgemal tasemel võistlevate sportlas-
teni. See on see, mille pärast sportlik sooritus ebaõnnes-

tub või on kehvem kui kehalised võimed ja treeningu näitajad 
lubaksid,“ räägib Hannus, kes on koostööd teinud rohkem 
kui kümne tennisistiga ning aidanud 13 aasta jooksul veel 
kümneid ja kümneid teiste spordialade esindajaid.
Esmalt olgu ära öeldud, et kaotusehirm ei ole kaugeltki sama 
mis närvilisus, mida on täiesti normaalne võistlusareenile 
astudes tunda. „Närvilisus viitab sellele, et sportlane ei tea, 
mis juhtub. Psühholoogid nimetavad seda ärevuseks. See on 
pigem mittespetsiifiline. Ei teata, mis see on, mille suhtes 
ärevust tuntakse. See on lihtsalt selline pigem negatiivse 
varjundiga närvisüsteemi erutus, mis on iseloomulik iga-
sugustele sooritusolukordadele ja kipub tekkima, kui me 
liigikaaslaste juuresolekul hakkame mingisugust sooritust 
tegema. Ärevus on normaalne. Kui võistluseelset ärevust ei 
ole, on see pigem ohumärk,“ selgitab Hannus.
Kaotusehirm kui niisugune on seevastu kartus mingi konk-
reetse tagajärje ees ehk negatiivse sündmuse ootus, nagu 
Hannus seda defineerib: „Kui hakata uurima, mida sportlane 
konkreetselt kardab, siis ilmneb, et ta ei karda mitte niivõrd 
seda, et ta kaotab, vaid seda, mis on kaotuse tagajärjed. Ta 
kardab mingeid konkreetseid sündmusi.“

k A R T U S  m I L L E S T k I  I L m A  J ä ä D A
Mida siis õigupoolest kardetakse? Alustagem lastest. „Nad 
kardavad, mida kaaslased ütlevad. Sportlane ise enamasti 
ei mõtle lõpuni välja, et mis siis saab, kui ta kaotab. Aga kui 
psühholoog küsib, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, 
siis antakse vastuseid stiilis „Ma kardan, et teised naeravad 
mu üle, kardan, et nad ütlevad mulle „jobu“, kardan, et ma 
kaotan oma austuse, minust ei peeta enam lugu, nad ei taha 
minuga enam suhelda.“
„Kardetakse ka vanemate negatiivseid hinnanguid või lausa 
karistamist, kui lapsevanem on näiteks öelnud, et sa ei saa 
uut iPadi, kui sa ei võida,“ näitlikustab Hannus ja liigub juba 
profisportlaste poole: „Täiskasvanud sportlased kardavad 
abstraktsemaid asju nagu positsioonikaotus rankingus või 
ka sponsorist ilmajäämine. Kaotuse põhiline sisu ongi ju see, 
et me jääme millestki ilma. Kardetakse ilma jääda millestki, 
mida arvatakse endal juba olevat või loodetakse saada. Mõni 
kardab ka, et ajakirjanikud kirjutavad temast pärast halvasti. 
Neil käivad juba enne matši või mängu vaheajal peast läbi 
mõtted „Mis ma selle kohta pärast ütlen? Kuidas ma neile 
seda seletan, kui nad jälle küsivad?““
Kas on võimalik, et tennisist ise ei tajugi kaotusehirmu, aga 
psühholoog tunneb selle sessiooni käigus ära? On, ütleb 
Hannus, ja toob näite reaalselt juhtunust: „Ärevus ja hirm 
võib olla nii suur, et tennisist ei mäletagi, mis väljakul toimus. 
Tuleb meelde juhtum, kus ühele noorele endale tundus, et 
ta tegi kaks või kolm topeltviga, aga videost oli näha, et neid 
oli seal üle viieteistkümne. Ta ei mäletanud seda sellepärast, 
et ärevuse foonil väheneb tähelepanu jagamise võime nii-
võrd, et ollakse keskendunud ainult selle väga ebameeldiva 
olukorraga toime tulemisele ja sellest võimalikult kiiresti 
välja saamisele. Sellest tuleneb kiirustamine ja uued vead 
ning suur segadus.“

R A v I m E E T O D I D
Kaotusehirmu välja juurimiseks on kaks peamist meetodit. 
Esimene neist on psüühikatreening, mille käigus õpetatakse 

„Kõrbemine 
tähendab olla 

võidupositsioo-
nil ning kogeda 

siis närvide
või vaimu 

kokkuvarise-
mist. Minuga ei 
juhtunud seda 
kunagi. Arvan, 
et sellepärast, 

kuna ma ei 
kartnud kunagi

kaotada."
PEtE SAmPRAS

„ AJA END SIRGU
Treeningud tähtajatu lepinguga!
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jõusaal,
rühma-

treeningud,
spinning,
personaal-
treeningud

LIITU ONLINE 
 A L A T I  S O O D S A M



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 e36 37

K A H E K õ N E   K A H E K õ N E

Ö eldakse, et ajaloos ei saa üht 
perioodi kontekstist välja rebida – 
vahel tehakse just kehvemal ajal 

ära eeltöö järgmiste põlvkondade edu 
nimel. Pealegi oli Eestil 1980ndatel ka 
häid tulemusi – NSV Liidu medaleid. 
Kuidas seda aega üldisemas plaanis 
hinnata?

A I N  S U U R T H A L  NSV Liidu tennisepo-
liitika hakkas muutuma. Kui räägitakse, 
et mängijad lõpetasid ja jooksid laiali, 
siis oli üks konkreetne asi: vanusepii-
rang. Ühel spartakiaadil tohtisid osaleda 
ainult kuni 23-aastased. See tähendas, et 
24-25-aastased nagu mina ja veel mõned 
võisid reketi seinale panna.

T I I T  N U U D I  Eks kõik olime ühtmoodi 
NSV Liidu meelevallas, olgu need vanu-
sepiirangud või olümpiast osavõtmi-
sed, mis otsustati meist sõltumatult. 
Aga tegelikult tänu sellele, et 1980 olid 
Moskva olümpiamängud, tekkis roheline 
tuli kõikidesse süsteemidesse – väliselt 
ei kontrollitud enam olukorda, hiljem 
hakkas murenema ka poliitiline taust. 
Kui ütleme, et nõukogude aeg, mis seal 
ikka head saab olla, siis tennise kui ala 
arendamise seisukohalt oli fantastiline 
olukord, kuid mitte mängijate seisuko-
halt. 1982 valiti Peedu Ojamaa Eesti NSV 
Tenniseföderatsiooni presiidiumi esime-
heks. Ta juhtis Reklaamfilmi, mis oli ainus 
välismaa mõjuga asutus NSV Liidus. Tek-
kis olukord, kus hakkasime mõtlema, et 
mida on võimalik nüüd teha. Ning ala 
juhtimise juures olid siis ainult endised 

mängijad või treenerid, seega tenniseinimesed. Mina nimetaks 
1980ndaid tennisebuumi ajaks, sest uuesti toodi kaardile Pärnu, 
Rakvere, Viljandi, Elva, taastati Kadriorg, Kalevi baasid. Unis-
tati Harku järve äärde tenniseliidu uue keskuse ehitamisest. 
Just siis tekkisid baasid, mida täna on arendatud kaugemale 
ja muidugi ka juurde rajatud.

A S  Mäletan ise ka, et mängijana sai käidud väljakuid ava-
mas. Haapsalus olin ja Viljandis peeti esimest korda täiskas-
vanute turniir. Kuid kümnendi algul hakkas eelmine kuul-
susrikas seltskond tagasi tõmbuma ja see oli põlvkondade 
vahetuse aeg. Nii palju medaleid nagu varematel aegadel 
polnud vastu panna. 1985 olin NSV Liidu hõbe paarismän-
gus ja sinna jäi ka edetabeli esikümnesse pääs. Tühjade 
kätega me ei jäänud!
NSV Liidus tervikuna kandepind laienes ja tugevnenud kon-
kurentsi tõttu oli keerulisem läbi lüüa. Kohati oli ka episoode, 
kus veri paksem kui vesi. Vist 1984. aastal taheti esimest 
korda saata Liidu koondis ITF-i turniiridele. Valikturniir peeti 
Jerevanis. Oleksin pidanud ennast koondisse sisse mängima, 
aga kaotasin Filjovile – ta oli küll üks tugevamaid, kuid olin 
teda kogu aeg võitnud. Ilmselt anti kõrgemalt poolt käsk, et 
Suur-thal ei sõida. Minu treener Jaak Parmas oli ka väljaku 
kõrval ja midagi teha polnud, kui isegi koridori keskele löö-
dud pall loetakse sisse.

Varsti lisandus ka uusi tugevaid noori. Võib-olla Eesti-si-
seselt midagi ei muutunudki – 80ndate esimesel poolel ju 
kõik treenerid tegutsesid edasi?

A S  Igal juhul treenerid hakkasid jälle koolides käima uusi 
õpilasi värbamas. Ise alustasin ka tookord selliselt.

T N  Mis huvitav mainida, et säilis veel NSV Liit, aga juba 
1988 võeti vastu otsus Eesti Tennise Liidu taastamise kohta. 
Olime üks esimesi alaliite, mis taastas tegevuse järjepide-
vuse alusel. Loodi tänapäevane juhtimisvorm, mida nüüd 
on edasi arendatud.

Tiit Nuudi
Kümnendi keskel tuli Gorbatšov võimule ja siis muutus 
palju. Kuid välissõidud otsustas ikkagi NSV Liit. Andres 
Võsand hiljem pääses marjamaale, teised mitte.

A S  Võsand oli muidugi tipus, tema pidi saama. Aga selge, et 
võistluste geograafia laienes, enne saadeti võib-olla aastas 
kolmele-neljale turniirile ja anti preemiareise eksootilistesse 
kohtadesse aasta lõpul. Nüüd hakkas noorte seltskond pead 
tõstma. See oli just siis, kui spartakiaadile tõmmati piirang 
peale ja alustati uue põlvkonnaga. Kui Tšesnokov ja Olhovski 
saadeti esimest korda Jaapanisse, siis kahe peale mõned 
geimid korjasid kokku.

T N  Sellesse perioodi jäid ka NSV Liidu meistrivõistlused 
Kadriorus, kus Võsand tuli kolmandaks. See andis tõuke, et 
kasutada vahendeid baaside rekonstrueerimiseks. Kui üle-
liidulised peetakse Kadriorus, olid Kalevi väljakuid vajalikud 
soojenduseks. Rahad pandi peale. Aga ikka oli keeruline 
teha, sest sel ajal oli lubatud teha ainult sotsiaalseid, mitte 
spordirajatisi. Laiendasime baase teiste nimede all, sinna 
perioodi kuulub kolm anekdooti.
Esimene on see, et Kaarli väljakud ehitati üles projekti „Avaliku 
WC rekonstrueerimine tribüünidega“ nime all. Teine sünge 
lugu oli, et Herne tänava väljakud on vastu surnuaeda ja neid 
tehti korda kalmistu aia rekonstrueerimise tähe all.

A S  See teema tundub väga tuttav, kuidas praegu Euroopa 
rahasid kasutatakse.

T N  Kolmas anekdoot oli Kadrioru rekonstrueerimine. Kuna ETK 
süsteem oli kooperatiivne, siis ta polnud seotud plaanimajandu-
sega ja neile anti luba korrastada. Kõike tehti nii, et tenniseaktiiv 
lõi kaasa. Aga Liidu meistrivõistluste kohta tahtsin lisada, et 
see andis taas võimaluse paljudele meie mängijaile osaleda.

A S  Meil oli siis viis-kuus korralikku mängijat. Ise istusin juba 
tribüünil.

T N  Pärast meistrivõistlusi hakkasidki Tšesnokov ja Volkov 
tõusma maailma edetabelis.

A S  Eks nad olid siis juba mitu aastat väljas käinud ning pol-
nud enam peksupoisid nagu Jaapanis.

T N  Tänu Venemaa mängijate tõusule läksid paljud asjad üles-
mäge. Saime Eesti tenniseaktiiviga käia Prantsusmaa lahtistel 
ja Wimbledonis, külastamise aeg hakkas pihta.

Kui Aini poole pöörduda, siis talle jäi see aeg ilmselt hiljaks? 
Kas pole mõelnud tagantjärele, et pidanuks veel punnitama 
nii kaua, kuni Eesti juba ise sai välissõite otsustada?

A S  Aga sinna vahele jäänuks ikka paar aastat tühja aega, mil 
NSV Liit veel otsustas. Mul oli siis juba pere loomine ja muud 
asjad. Rong oli läinud. Ma ei nimeta seda õnnetuks ajaks, see 
oli asjade loomulik kulg. 26-aastaselt sain medali ja aasta-kaks 
võinuks veel mängida, aga aktsepteerin olukorda.

T N  Ka mina ei nimetaks seda aega õnnetuks, kuid vahemik 1985-
1995 oli keeruline.

A S  Moskva rahajõgede kokkukuivamine algas siiski kümnendi 

lõpul või 90ndatel, Võsandi tegemised 
jäid enam-vähem sinna kanti.

T N  Kindlasti me ei saa olla õnnetud, 
sest tegime palju tööd tennise arenguks. 
Paraku läks meeskond varakult kaasa 
uue ajaga – kes treeneritest või mängi-
jatest siirdus välismaale, kes alustasid 
ärimeestena. Kuid sellest ajast on Jaak 
Ulman juba varasemas loos rääkinud.

A S  Mina tegelesin sel ajal noormängi-
jatega ja aktiivsust väljapoole suunata 
polnud aega.

T N  Oli juba selline aeg, kus igaüks mõtles 
iseenda eest. Teatud hetkel polnud ter-
vikmõtlemist, kuidas kõike koos hoida. 
Kes Eestisse jäid, elasid üle selle keerulise 
perioodi. Aga seda võib tõesti nimetada 
üle elamiseks (rõhutab kaht sõna – autor).

A S  Sissetulekutes oli drastiliselt suur 
vahe, Soome oli meile lähedal ja pakkus 
kümme korda suuremat palka.

Oli see siis ime, et Eesti tennis ei lagu-
nenud?

T N  Inimesed olid ju siin ja struktuurid 
toimisid, ainult rahastamise probleem 
oli suur.

A S  Enne jagas raha NSV Liidu Spordi-
komitee – ütleksin, et üsna heldelt. Kõik 
võistlemised olid finantseeritud. Nüüd 
toimus muutus üleöö. Aga see jäi roh-
kem 90ndate algusse.

T N  Eks me kõik tundsime, et poliitiline 
olukord peab muutuma ja 80ndate 
lõpul oli eneseuhkus nii kõrge, et enam 
Moskvasse paluma ei mindud. Hakka-
sime võitlema spordisüsteemi eraldu-
mise eest. Moskva ainus ja lihtsaim vas-
tus sellele oli raha ära võtta.

Kuigi Eesti tennise juubeliaasta sai läbi, teeme rubriigis „Kahekõne“ 
viimase põike ajalukku. Tennisist ja hilisem spordijuht Tiit Nuudi leidis, et 
1980ndate aastate käsitlus ajalooraamatus oli liiga negatiivne ning nüüd 
ta jagab alljärgnevas loos koos tollase tippmängija ja praeguse treeneri Ain 
Suurthaliga muljeid tollest kümnendist. Küsimused rasvases kirjas.

1980ndatel oli Eestis tennisebuum!
Tekst

Ants põldoja
pildid

vik tor Burkivski
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A S  Kuid sinnamaani kees meie tenni-
seelu täiesti normaalselt. Eelnev küm-
nend polnud midagi hullu.

Kuidas muutus 80ndatel tennise koht 
ühiskonnas ja meedia tähelepanu? Kas 
see ei läinud sel ajal kehvemaks? Kaasa 
arvatud trennihuviliste laste arv jne.

A S  Pean ütlema, et lapsi oli küll ja roh-
kem, aga siis polnud nii palju baase, kui 
tahtjaid olnuks. Alustasin nelja grupiga, 
igaühes 16 õpilast. Enne toimusid veel 
katsed, kes pääseb trenni.

T N  Inimeste huvi oli minu meelest ka 
suur. Kui Võsand heitles Liidu meist-
rivõistlustel medalite eest, tuli rahvas 
kohale küll.

A S  Mäletan, et korra seisin pealtvaa-
tajana tribüüni taga, ei pääsenud iste-
kohalegi.

Juba 80ndate lõpul saabus aeg, mil 
NSV Liidu mängijad hakkasid turnii-
ride auhinnaraha endale saama? Kuid 
Eesti ise ei saanud paraku mängijaid 
välismaale saata?

A S  Seda kindlasti mitte. Aga algul said 
mängijad ainult 10% kätte ning lubatu 
ei jõudnud ka alati kohale.

T N  Ma võin öelda, et käisin 1988/89 
aastavahetusel Austraalias Tšesnokovi 
ja Volkoviga kaasas ning seal said nad 
auhinnaraha kätte. Tarpištšev tuli spor-
dikomitee osakonnajuhatajaks ja tenni-
sistidel läks paremaks.

A S  Tarpištševi aktiivsus oli kindlasti 
positiivne. Ta pani mängu arendamise 
ja tipptennisistide heaolu käima.

T N  Võin rääkida ka pikemalt loo Austraa-
lias käimisest. Seal olid samal ajal Esto 
päevad ning mulle kui NSV Liidu meist-
rivõistluste orgkomitee esimehele pakuti 
sõitu. Kuid kokkulepped ei pidanud: kui 
jõudsin Moskvasse, öeldi, et keegi teine 
sõidab. Mina küsisin, et kas teete nalja, 
miks ma siis Moskvasse tulin? Siis öeldi: 
kui Austraalia viisa ühe päevaga kätte 
saad, võid sõita. Austraalia saatkonnas 
laiutati käsi: ei saa. Ootamatult saabus 
aga suursaadik töötajaid jõulude puhul 
õnnitlema ja küsis, mis õiendamine siin 
käib. Lõin käe pihku ja selgitasin, et maa-
ilmas juba tunnustatakse Eesti iseseisvu-
mist, aga Austraalia ei taha mulle viisat 
anda, kuigi praegu käivad Esto päevad. 

Saingi viisa kätte. Spordikomitees olid kõik vihased, nad ei 
oodanud asjade sellist käiku. Lõpuks pandi mind delegatsiooni 
juhi teiseks asetäitjaks ja mul polnudki seal midagi teha. Ütle-
sin, et ei hakka teie tööd segama ja läksin Esto päevadele. Kuid 
pärast seda ei julgenud keegi enam võtta mängijatelt raha ära – 
võib-olla just põhjusel, et olin kaasas.

Just 80ndatel sündis kolm Eesti tennisisti, kes jõudsid maa-
ilma esisajasse. Üht perioodi ei saa ajaloos tõesti teistest 
lahutada.

T N  Ei saa! Näiteks KEK oli tol ajastul tugev ning just Haapsalu 
KEK-i kaudu sai tööle Tiit Kivistik ja sealt võrsus Kaia Kanepi. 
Pärnus võeti samal ajal ette võrkpallihall ja tuligi punt tuge-
vaid mängijaid. Nad olid sportliku mõtlemisega inimesed.

A S  Tol ajal oli tennis populaarne ning Kadrioru saal oli rahvast 
täis, kui katsed välja kuulutati. Mitusada last. Tõsi, andeka-
mate hulgast kukkusid pärast mõned materiaalsetel põhjus-
tel välja. Sama probleem on ka praegu, kuid suund sellele, 
et tennisemängu juurde võetakse vastu kõik soovijad. Valik 
paremate noorte hulgast hakkab protsessi sees toimuma.

Kokkuvõttes seega asi toimis ja kadu sellest perioodist ei 
tulnud. Ka Ain ei loe ennast kaotajate sekka.

A S  Oleksid on kõik väga toredad asjad. Vaatame rahulikult: 
palju sai ringi sõidetud, mängida nii palju kui tahtsid. Ei näi-
nud takistusi, välja arvatud see üks ja viimane (vanusepii-
rang – autor). Korralikke turniire mängima ei saanud, aga 
olid eksootilised turismireisid nagu Madagaskar ja Nepaal. 
Koha pealt otsiti mõned tennisemängijad üles ja korraldati 
sõpruskohtumisi. Nii see asi oli. 

T N  Kui pidada silmas hoopi tennisele, siis tuleks ajas tagasi 
minna. Mäletan perioodi, kus otsustati, et kui tennis pole 
olümpiaala, siis toetust ei saa.

A S  Täpselt! Mis aastal oli esimest korda tennis olümpial? 
1988. Aga otsus tehti varem ja sel hetkel hakkas NSV Liidus 
tennise juurde raha tagasi tulema. Paraku koos sellega ka 
otsustati, et hakkame käsile võtma uut põlvkonda.

Teine sünge lugu oli, et Herne tänava väljakud 
on vastu surnuaeda ja neid tehti korda 

kalmistu aia rekonstrueerimise tähe all.

SINU DIGIPOOD
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Yoga Tablet 10 on uus ja võimas innovaatiline tahvelarvuti Lenovolt. Seadme teeb eriliseks ergonoomiline ja reguleeritav tugijalg, see 
tagab tahvelarvuti parima kasutuskogemuse nii käes hoides, kui ka tasapinnal seisvas ja kaldasendis kasutades. Yoga Tablet 10 südameks 
on võimas neljatuumaline protsessor, mis tagab alati sujuva töö. Lisaks eelpool toodule eristub Yoga Tablet teistest tahvelarvutitest 
eriti võimsa aku poolest, mis pakub üheainsa laadimisega tööiga koguni kuni 18 tunniks, olles sellega 2 korda võimsam kui enamus 
teised tahvelarvutid.

Innovaatiline        tahvelarvuti!

• ekraani resolutsioon 
1280 x 800 pikslit

• Bluetooth 4.0
• WiFi, GPS, MicroSD

• 2 kaamerat, 5 MP ja 1,6 MP

vaata lisaks: klick.ee/yogatablet

Seisev asend

Kaldasend

• ekraani resolutsioon • ekraani resolutsioon • ekraani resolutsioon 
1280 x 800 pikslit1280 x 800 pikslit1280 x 800 pikslit1280 x 800 pikslit

Hoidev asend

299.-
3G mudel 
hinnaga

AKU TÖÖAEG
KUNI

18TUNDI

Android
4.2.

10.1"
puuteekraan

605g
kaal aku tööaeg

18:00

1,2GHz
Protsessor

Quad-Core 16GB
Mälu

IPS
GPS7.05€

249.-
60 kuud

kuumakse alates
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T U l E V I K U T E G I J A  

T allinnas sündinud Daniil kolis väikese lapsena seoses 
vanemate uue töökohaga Moskvasse. Seal viidi ta juba 
nelja-aastaselt tennisetrenni. Tundub natuke vara, tihti 

võib liiga noorelt alustamisega kaasneda tüdimus. „Ei, mulle 
meeldis kohe. Ning see polnudki algul päris tennis, vahel lõime 
palli, aga rohkem tegime lõbusaid mänge ja muid asju. Lisaks 
oli trenn ainult kaks korda nädalas,“ meenutas Daniil.
9-aastaselt mängis Glinka esimest korda Eesti noortesarja 
turniiril Tartus. Lendas Moskvast kohale ja kohtus ka treener 
Andres Kuhiga, kellest nüüd ongi saanud Daniili juhendaja. 
„Moskvas oli minu treener Dmitri Igamnazarov. Ta oli hea 
treener, aga otsustasin Eestisse tuleku kasuks ning seetõttu 
temaga enam koostööd ei tee,“ rääkis Daniil.

õ p I B  k O O L I S  N A G U  k A U G õ p p E S
Kuigi vanemad ja praegu 1. klassis õppiv noorem õde jäid 
Moskvasse, tuli Daniil 2011. aasta lõpus Tallinna elama, kus 
tal uues kodus „hoiab silma peal“ vaid füüsilise ettevalmis-
tuse treener. Kuid kooliõpinguid jätkab Daniil endiselt… 
Moskvas. Või täpsemalt: teeb õppetunde kodus ja sõidab 
aeg-ajalt Venemaa pealinna eksameid sooritama. Samuti 
käivad tema kodus õpetajad, kes siis läbivõetud materjali 
Moskvasse edastavad. Omakorda saadetakse Moskvast Tal-
linna ülesandeid.

Eesti 14-aastaste klassis tänavu 
talvel esireketiks tõusnud USTA klubi 

tennisist Daniil Glinka on vaikne ja 
tagasihoidlik poiss, kes isegi oma 

tugevamaid külgi ei taha esile tõsta 
ning arvab, et kõrgete eesmärkide 

seadmiseks on ta veel liiga noor.

LASTETURNIIRIDE 
SAAVUTUSI EI 

MÄLETA HILJEM 
KEEGI

Daniil    Glinka

K ui ta Tartus esimest korda mängis, 
paluti mul tema mängu analüü-
sida ja arvamus öelda. Sain tema 

isaga hästi läbi ja tekkis usaldus. Algul 
käis Daniil Eestis perioodiliselt kuu aja 
kaupa. Siis leidsime, et ta võiks jäädagi, 
kuigi tal pole siin kedagi.
Tennises on tema suur pluss, et män-
gusuund liigub agressiivsuse poole. 
Ühekäelise tehnika juures on siiski eba-
stabiilsust rohkem ja taktikaliselt teeb 
vahel rutakaid otsuseid, tema mängu-
joonis pole turvaline. Aga sellest saab 
üle: kui ta suudab agressiivset joont säi-
litada, on ta väga perspektiivikas.
Edetabelis on Daniil number üks, aga 
tal on oma konkurent Robin Erik Parts, 
kelle pärast ta iga päev vara ärkab ja 
päevaplaanist kinni peab. Edetabeli-
koha pärast ta ei mängi, aga mõnda 
vastast tahab võita. Suudab mängu 
võtta nii, et võit iga hinna eest pole 
oluline. Ta on väga töökas ja teeb seda, 
mida treener väljakul ütleb. Tubli poiss, 
kellega on meeldiv tööd teha.
Daniil on füüsiliselt tugev, kuid mitte 
veel piisavalt kiire. Moskvas elades ta 
sõitis autoga päevas neli tundi edasi-ta-
gasi kooli ja trenni. Puusaliigese liikuvus 
oli pärsitud liigsest istumisest, aga nüüd 
ta liigub palju rohkem ja probleem hak-
kab lahenema. Moskvas mängis ta ainult 
personaalselt oma lõbuks, kuid siin on 
grupitrenn ja teistega koos areneb kiire-
mini. Eesti keel on muidugi probleem, 
ta võiks sellega rohkem tegelda, aga 
koolitunnid võtavad päris palju aega. 
Trennikaaslased on käinud tema juures 
kodus, ta ikka suhtleb nendega. 
Õppimise pärast muretseb ta liigagi 
palju, ta pelgab, et need, kes käivad 
tavakoolis, lähevad eest ära. Kuid ta 
õpib hoolega, tal on kodus isegi kee-
mialabor – olen näinud, kuidas seal 
tunde läbi viiakse. Tenniseringkonnas 
on Daniil üks viisakamaid poisse, võiks 
võistlussportlasena olla isegi nahaal-
sem. Vahel ta ei taha halba muljet jätta 
ja hoidub vaidlemisest.

TREENER ANDRES 
kUHI ARVAMUS

DANIIlIST  

“Tenniseringkonnas on Daniil 
üks viisakamaid poisse, võiks 

võistlussportlasena olla
isegi nahaalsem.”

ANdRES KuHI

Tekst
Ants põldoja
Fotod
viktor Burkivski

Päris koolis oleks huvitavam? „Selles mõttes on halvem, et 
koolis käies oleks sõpru kindlasti rohkem,“ tunnistas Daniil. 
Hinded on tal enam-vähem (Daniili enda väljend) korras, aga 
lemmikaineks nimetas ta pärast lühikest mõtlemist kehalise 
kasvatuse ja ise muigas.
Enda viimase aja tulemustega on Daniil rahul. Eestis on ta 
võitnud palju turniire, Tennis Europe võistlusel Šiauliais finaali 
jõudnud. „Igas elemendis võiksin paremini mängida,“ vastas 
Daniil küsimusele tugevate ja nõrkade külgede kohta. Kui aga 
palun Daniilil end võrrelda pearivaali Robin Erik Partsiga, 
ütleb poiss ainult vastase kohta: „Ta oskab väga hästi mängu 
lugeda ja mõtleb väljakul. Püüan ise samamoodi.“ Ei taha 
kuidagi oma tugevaid külgi esile tõsta!
„Ühe käega tagakäsi võib kujuneda Daniili trumbiks,“ aitab 
õpilast treener Kuhi. „Praegu töötame rohkem eeskäe kallal, 
seal on veel parandamise ruumi.“
Lähimate eesmärkide kohta ütles Daniil: „Tahan oma mängu 
parandada, et löögid tuleksid paremini välja, ka füüsiliselt 
tugevamaks saada. Tulemustele ma praegu ei mõtle.“
Miks? „Sest keegi ei mäleta hiljem lasteturniiride saavu-
tusi,“ vastas Daniil. „Võita on muidugi tore, aga kaotustest 
saab ka õppida.“
Daniil tunnistas, et edetabeleid ja punkte, nii Eesti kui ka 
Euroopa omi, ta ikka internetist jälgib: „Huvitav on teada, 
milliste vastastega kohtud, aga see pole kõige tähtsam.“
Maailma tippmängijaist on Daniili lemmik Roger Federer. „Ta on 
rahulik, mängib väga hea tehnikaga, tundub inimesena heasü-
damlik, ei loobi kunagi reketit,“ loetles Daniil oma iidoli plusse.

Daniilil endal on reketi loopimist üliharva juhtunud. „Püüan 
mängu ajal kindlasti end mitte üles ärritada. Kui mõni män-
gija elab viha välja ja pärast seda mängib paremini, siis see 
pole minu stiil,“ selgitas ta.

S ö ö B  A I N U L T  k A S U L I k k U  T O I T U
Hobideks ei jäävat Daniilil kuigi palju aega. „On mõningaid 
asju, mis meeldivad, aga ma ei saa neid hobiks nimetada,“ 
nentis poiss. Taas tuleb appi Kuhi: „Daniilile meeldib suusa-
tada, ta mängib päris hästi kitarri. Aga on nii tagasihoidlik, 
et ei taha sellest rääkida.“
Daniil läheb kell 9 õhtul magama, kell 6 hommikul ärkab, 
lõviosa päevast moodustavad kodused koolitunnid ja trenn. 
„Mul polegi eriti aega igavleda,“ leidis Daniil.
Noore mängija pühendumine tennisele on nii tähtis, et isegi 
toitumine on sellele allutatud. Mitte nii nagu tavalistel 13-aas-
tastel poistel, et süüakse, mis meeldib. „Armastan toituda 
mitmekülgselt, kuid enam sunnitakse sööma süsivesikuid: 
putru, riisi, makarone,“ sõnas Daniil. Sunnitakse? „Noh, nii 
on vaja! Peab professionaalselt mõtlema.“
„Distsipliin on tal tugev. Isegi kui pakkuda rämpstoitu, siis 
ikka ei võta,“ lisas Kuhi.

 T U l E V I K U T E G I J A
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V estleme Sonjaga – just nii kutsuvad teda lähimad sõbrad 
ja kaastrennilised – pärast rutiinset punktitreeningut 
Tondiraba tennisehalli fuajees, kus emaga ühes lauas 

istuv tennisepiiga räägib kohvikutoolil kõikudes järgmisel 
päeval ees ootavatest võistlustest.
„Praegu veel ei ole närvis, aga homme kindlasti. Paari gei-
miga läheb kindlasti üle. Natuke närvis peab olema, muidu 
sul on suva,“ ütleb ta. Uurin, kas on plaanis turniir võita. 
„Tahaks küll, jah.“
Mõeldud-tehtud! 2. märtsil kuulutati Tšeklistova Rocca Al 
Mare tennisehallis 28 osalejaga T12 vanuseklassi tüdrukute 
turniiri võitjaks. Esimestes ringides vastastele vaid kolm geimi 
kinkinud Sofia alistas poolfinaalis Pärnu tüdruku Lissi Kubre 
7:5, 0:6, 7:5 ja finaalis Katriin Saare 6:3, 6:2.
Tennisega on Alo Ojassalu Tennisekooli kasvandik tegele-
nud juba 6-7-aastasest peale. Spordialadest armastab ta 
veel ujumist ja jooksmist, koolis on Sofia lemmikaineteks 
kehaline kasvatus ja matemaatika, ainult vene keelega on 
millegipärast raskusi.
Koolipäevadel ärkab Tallinna Humanitaargümnaasiumi 
kuuenda klassi õpilane kell 7 hommikul. Kell kolm lõppevad 
Sofial tunnid, poole viiest kuueni on trenn, kümnest läheb ta 
magama. Enamus kodutöödest üritab ta koolis valmis saada, 
sest kodus jääb selleks aega vaid napid paar tundi.

E D U k A S  U S A  T U R N E E
Kolmekordne Eesti meister Tšeklistova tuli detsembris kol-
menädalaselt USA reisilt tagasi kahe Miami turniiri trofeega. 
Turnee kulminatsioonil, mainekal Orange Bowlil Floridas 
kaotas ta paraku teises ringis tailannale Thasaporn Naklole 
tulemusega 0:6, 4:6. 
„Vastane oli tugev – lõi kõvasti ja tuli kogu aeg võrku. Aga tree-
ner ütles, et see oli mu kõige parem mäng, sest ma proovisin 
teha midagi paremat kui muidu oskan,“ ütleb ta.
Treener Aivo Ojassalu sõnul sai teises ringis Sofiale saatuslikuks 
rahvusvaheliste mängude nappus, mida vastasel oli rohkem. 
„Eesti turniiridel on vastaseid ikka vähe. Ühed ja samad näod, 
suurem osa tulemusi on ette teada. See turnee oligi rohkem 
kogemuste saamiseks, et näha, mis suunas oma vanuseklassi 
tipp liigub. Seal on ikka kogu maailma paremik detsembrikuus 
kohal,“ räägib Ojassalu turniirist, mille Anett Kontaveit 2011. 
aastal esimese eestlasena U18 vanuseklassis võitis.
USA pole sugugi esimene välisriik, kus Sofia on võistlemas 
käinud. „Soome, Läti, Leedu, Bulgaaria, Tšehhi, Barcelona, 
Türgi,“ loetleb ta veel eksootilisi paiku. Reisida meeldib Tšek-
listovale väga. Välisvõistlustest rääkides kõlab ta hääl lausa 
unistavalt. Tahaks veel, veel ja veel! „Näeb erinevaid tugevaid 
vastaseid ja üldse on huvitav vaadata, milline see maa on.“ 

p R I N T S I p I A A L S E D  v A S T A S S E I S U D
Eestis peab Sofia kangemaid duelle endast seitse päeva noo-
rema Carol Plakkiga, keda ajakiri Tennis tutvustas 2013 sügis-
numbris. Plakk kaotas Tšeklistovale suvel T12 meistrivõistluste 
finaalis, kuid tuli siis kõigi üllatuseks T14 klassi Eesti meistriks. 
„Caroli ema arvas, et ta võidab mind sada protsenti, aga Carol 
ei olnud valmis ja nii ma võitsingi,“ meenutab Sofia augus-
tikuist matši oma paarismängupartneri vastu. Ise nimetab 
Sofia aga printsipiaalseks vastasseisuks heitlusi Leedu T14 
esinumbri Iveta Daujotaitéga, kellele ta on kolmel korral kao-
tanud. „Ta on mulle ebamugav vastane. Ma suudaks teda võita, 
aga pole seda veel teinud. Lähedal olen olnud.“
Sofia paistab teistest omavanustest silma eelkõige suure või-
dutahte poolest, ütleb Ojassalu: „Vastased teavad, et temalt 
lihtsalt punkti kätte ei saa. Ta on valmis mängima esimesest 
punktist viimaseni ega lase sisse suuri ärakukkumisi. Läheb 
nagu kaubarong tasaselt edasi. Ainult et diisli peaks bensiini 
vastu välja vahetama – enesekindlus ja usk, et ma tõesti oskan, 
kipub teinekord ära kaduma. Oskab palju, aga hoiab ennast 
tagasi. Hetkel teeme tööd selles suunas, et ta tuleks julgemalt 
ettepoole, võrgule lähemale. Lastemängudes tõi tagajoonel 
jooksmine ja lihtsalt palli tagasi löömine edu, aga mida päev 
edasi, seda vähem sellega võidad.“

p O E T A B  v A H E L  p I S A R A G I
Emotsioonide kontrollimine on samuti päevakorras. „Selles 
vanuses paistavad tunded rohkem välja kui täiskasvanute 
mängus. Positiivseid emotsioone paistab vähe välja, aga 
ebaõnnestumiste puhul poetab ka aeg-ajalt pisara... Aga 
seda on vähemaks jäänud. Tegeleme probleemiga kogu aeg,“ 
räägib Ojassalu.
Sofia mõistab ka ise, et peaks õnnestumistega end rohkem 
üles kütma. „Ma ajan küll kätt rusikasse, kuid ma ei karju 
näiteks „kamoon“. Kui tuleb positiivne emotsioon, peaks 
seda tegema,“ usub ta. 
Küsimusele, kas tal tennisega seoses mõni unistus on, vastab 
Sofia hoobilt: „Jaa! Ma tahaks tippsportlane olla. Kui tuleb hästi 
välja, oleksin ma väga hea mängija.“

Tippspordini on aga veel pikk-pikk tee, 
ütleb Ojassalu. Esmalt tuleb ületada esi-
mene kriitiline piir, mil puberteedieas 
noored sporditegemise pooleli jätavad 
ning siis saada veel üle ka teisest tõk-
kest – teadvustada endale, mida nõuab 
profisportlase elu.
„Kui liiga palju aega murdeeas tennisele 
pühendada, juhtub pahatihti, et sot-
siaalne pool – sõpradega kinos ja tant-
supidudel käimine – võtab võidu. Suu-
remal osal tennisistidest ta sinnapoole 
lähebki. 12-14-aastaseid mängijaid on 
palju, aga 17-18-aastaseid napib.“
Treener ei näe siiski põhjust, miks Sofia 
ei peaks esimesest tõsisest trepiastmest 
üles saama. „Eeldused on olemas. Pere-
kond toetab, kooli toetus on olemas. Aga 
kuhugi jõudmiseks peab veel 10-11 aas-
tat tõsiselt vaeva nägema. Need on alles 
esimesed sammud.“ 
Sofia nakatas paar aastat tagasi tennise-
pisikusse ka oma ema ja isa, kes samuti 
nädalavahetustel Tondirabas mängimas 
käivad. „Seega vanemad mõistavad, et 
palli üle võrgu ei olegi nii lihtne saada,“ 
annab Ojassalu aimu, kui tõsiselt Tšek-
listovid tütre harrastusse suhtuvad.

Kolmekordsele Eesti meistrile Sofia 
Tšeklistovale (11) meeldib väga käia 

välisvõistlustel, sest seal saab
erinevate tugevate vastastega

mängida ning uut maad näha.

TAHAN SAADA TIPPSPoRTLASEKS

SüNDINUD
kOOL

T 12 EDE TA BELIS
T 14 SE AS

TII TLID

T REENER ID

IIDOLID

21. veebruaril.2002
Tallinna Humanitaargümnaasiumi 6. klass
2.
8.
T10 Eesti meister 2011 ja 2012
T12 Eesti meister 2013
2 noorteturniiri võitu Miamis
Marek Varblane, Taavi Tuisk, Märt Kivirähk, 
Aivo Ojassalu
Maria Šarapova, Serena williams, Victoria 
Azarenka, caroline wozniacki.
„Kõik, kes on esimesed.“

SofIA
TŠEKlISToVA

„Ma ajan küll kätt rusikasse, kuid 
ma ei karju näiteks „kamoon“. Kui 
tuleb positiivne emotsioon, peaks 

seda tegema.“
SofIA tšEKlIStovA 

Tekst
Gunnar Leheste, Delfi
ja Eesti päevaleht
Foto
vik tor Burkivski

         Sofia    Tšeklistova
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J anowicz armastab olla tähelepanu keskmes, ta on suurte 
matšide mees. “Üle kõige meeldib talle mängida kuulsa-
tel tenniseväljakutel suure publiku ees,“ räägib Janowiczi 

soomlasest treener Kim Tiilikainen. “Ta ei vaata maailma 
parimatele alt üles, vaid mängides esikümne meestega saab 
hoopis indu juurde, sest ta usub, et suudab võita igaüht.“ 
„Mul on äkiline iseloom ja olen puhas võitleja,“ iseloomustab 
Janowicz ennast. “Väljakul keskendun tõsiselt igale pallivahe-
tusele. Ma ei pea mängima esteetiliselt kaunilt, kõige tähtsam 
on võit.“ Kui väljakul on Janowicz tujukas ja temperamentne 
võitleja, siis tavaelus on ta Tiilikaineni sõnul kindlameelne, 
suure südamega inimene: „Selleks, et Jerzyt mõista, pead teda 
tõeliselt hästi tundma.“

v õ R k p A L L U R I T E  p O E G
Jerzy Janowicz sündis Kesk-Poolas asuvas Lodzi linnas. Tema 
mõlemad vanemad, isa Jerzy ja ema Anna Szalbot, olid varem 
professionaalsed võrkpallurid, kellelt ta päris oma pikkuse 
ja atleetlikkuse. Samuti olid ka vanemad tuntud kui agres-
siivsed ja emotsionaalsed võrkpallurid, need omadused on 
pojale üle kandunud. Tennist hakkas väike Jerzy mängima 
viieaastaselt. Juba varakult oli näha, et tal on potentsiaali kau-
gele jõuda, seetõttu müüsid vanemad maha neile kuulunud 
spordikaupade poeketi, et toetada poja tennisetreeninguid.
Nooruses oli Janowiczi suur iidol Pete Sampras, just tema 
oli see, kelle pärast Janowicz tennist mängima hakkas. 2003. 
aastal, kui Sampras mängimise lõpetas, tegi sama ka 12-aas-

Janowiczi kui elukutselise tennisti jaoks muutus kõik 2012. 
aasta mais Roomas, kui ta võitis seal ATP Challengeri turniiri 
ja 4300 eurot. “Jerzy võitis turniiril kolme TOP 100 mängijat 
ning suutis hoida oma taset kogu turniiri vältel. Kõik kom-
ponendid loksusid lõpuks paika. Ta oleks nagu pikast tal-
veunest ärganud. Lisaks sai ta juurde tohutult eneseusku,“ 
rääkis Tiilikainen.
Ka Wimbledonis näitas ta kohati hiilgavat mängu, jõudes 
kolmandasse ringi. Lõplik läbimurre saabus aga novembris 
Pariisi Mastersil, kuhu ta jõudis läbi kvalifikatsiooni. Turniiri 
ajal võttis ta kasutusele mõned ebaharilikud meetmed, nimelt 
ei ajanud kordagi habet ning kasutas vana ja räpast tennise-
kotti. Ei tea kas just neist meetmetest oli abi, aga Janowicz 
alistas järjest Philipp Kohlschreiberi, Marin Cilici, Andy Mur-
ray, Janko Tipsarevici ja Gilles Simoni, lüües tugevaid serve ja 
võimsaid eeskäelööke. “Ma ei söönud ega maganud turniiri 
ajal peaaegu üldse – ainult kaks kuni neli tundi öö jooksul, 
eriti vähe magasin pärast mänge Murray ja Tipsareviciga. 
Sõin ainult ühe croissanti igal hommikul ning seejärel tegin 
tavapärase 30-minutilise trenni.“
Tiilikainen, kes on ka Soome Davis Cupi võistkonna kap-
ten, lisas: “Ütlesin vaid talle, et mine väljakule ning naudi 
iga hetke. Tema mäng oli ettearvamatu, võimas, lustlik ja 
enesekindel, seetõttu polnud mõtet riskida ja panna teda 
liigselt mõtlema vastastele või taktikale. Jerzy mängus polnud 
kindlat rütmi, ta lihtsalt mängis nii unikaalselt ja tugevalt, 
et vastased ei teadnud, mida temaga peale hakata. Lisaks 

tane Jerzy. „Päeval, mil Sampras lõpetas, küsisin emalt: mis 
mõte on mul jätkata? Sampras oli inspireerinud mind kõvasti 
treenima, et saada tulevikus väga heaks mängijaks. Lõpetasin 
tervelt üheks päevaks ning siis jätkasin treenimist! Sellises 
vanuses lihtsalt teed tobedaid asju. Vanemad olid minusse 
investeerinud ja see motiveeris mind edasi kõvasti tree-
nima,“ meenutas Janowicz.
Pühendunud suhtumine treeningutesse hakkas ajapikku 
vilju kandma. Algatuseks jõudis ta 2007. aasta US Openil 
noorteturniiri finaali, kus kaotas Ricardas Berankisele, järg-
misel aastal jäi French Openi noorte finaalis alla Taivani 
tennisistile Yang Tsung-Huale. ITF-i noorte edetabelis pari-
mana 5. kohale jõudnud Janowicz võitis lõpetas üsna eduka 
noortekarjääri üksikmängus skooriga 59 võitu ja 23 kaotust 
ning võitis kolm turniiri.

servis ta eriti võimsalt, mis vastaseid 
veel rohkem endast välja viis.“
Finaalmängu, kus Janowicz kaotas 
David Ferrerile 4:6, 3:6, vaatas Poolas 
1,4 miljonit televaatajat. Pärast seda 
möönis Janowicz: “Selle nädala jook-
sul tundsin ennast rohkem elusana, kui 
kogu eelneva elu jooksul kokku. Alles 
hiljem sain aru, millega olin hakkama 
saanud, kui pidin pärast turniiri lõppu 
andma arvukalt intervjuusid. Ma ei 
suutnud uskuda, et võin kõigest ühe 
nädalaga saada nii kuulsaks. Naeratus 
ei tahtnud kustuda mu näolt.“ 

„Ma ei suutnud uskuda,
et võin kõigest ühe nädalaga

saada nii kuulsaks.“
JERzy JANowIcz PäRASt

PARIISI mAStERSI fINAAlI 

poolakas Jerzy Janowicz raputab meeste 
tennist oma plahvatusliku mängustiiliga. 
203 cm pikkuse juures liigub ta väljakul 

üllatavalt hästi, tal on võimas serv ja 
eeskäsi, tehniliselt korralik tagakäsi

ning lisaks hea pallitunnetus.
Tekst
kristjan Leppik 
Fotod
Scanpix

Jerzy

Äkiline võitleja

 Jerzy Janowiczi rõõm pärast mullust wimbledoni 
veerandfinaali.

v õ I T L U S  E L L U J ä ä m I S E  N I m E L
Janowiczi esimesed aastad elukutseliste seas olid kõike 
muud kui meelakkumine. Suurte lootustega profileeri läinud 
Janowicz ei saavutanud esimestel aastatel märkimisväärset 
edu. Seetõttu polnud tal ka vajalikul määral materiaalseid 
vahendeid, et tagada endale korra likud elamis- ja treening-
tingimused. Vahel oli ta Euroopas turniiridel mängides sun-
nitud lausa autos magama.
Kurioosne oli ka juhtum, kui 2011. aasta US Openil ostis 
New Yorgi poolakate kogukond talle vajaliku varustuse, et ta 
saaks turniiril mängida. 2012. aasta algul oli Janowicz ATP 
edetabelis 221. kohal ning tal polnud ikka ühtki sponsorit. 
Asi läks nii hulluks, et ta pidi loobuma Australian Openist, 
sest puudus raha lennupileti ostmiseks.
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Janowiczi
seiklused

golfivälJakul
J erzy Janowicz pole siiski vaid äkilise iseloomuga võitleja. 

Tema kaasmaalane, paarismänguäss Mariusz Fyrsten-
berg kirjeldab teda kui “väga naljakat kutti“ ja räägib selle 

tõestuseks ühe loo:
“2013. aastal läksime Indian Wellsi turniiri ajal koos Jerzyga 
golfi mängima. See oli talle esimene kord golfiga kokku puu-
tuda. Enne mängima asumist püüdsin talle selgeks teha kõiki 
golfi algtõdesid ja reegleid, aga unustasin öelda, et ta ei tohi 
sõita golfikäruga griinile. Äkitselt märkan 200 jardi kaugu-
selt, et Jerzy on parkinud oma golfikäru meetri kaugusele 
august ja lõõgastub seal rahulolevalt. Siis tuli tema juurde 
üks naisterahvas ja asus talle energiliselt selgitusi jagama. 
Kui ma lõpuks griinile jõudsin, küsisin Jerzy käest: „Mis ta 
sulle ütles?“ Ta vastas: „Suudad sa uskuda, see naine õpetas 
mind, kuidas golfikäruga sõita!“

Sündinud
Pikkus ja kaal

Treener
Eeskuju tennises

Parimad saavutused tennises Koht 
maailma edetabelis

Karjääri auhinnaraha
Reket

Riietus ja jalanõud
Lemmiklöök

Hobid

JERzy
jANoWICz

 Tuntud ägestuja: 
Jerzy Janowicz on 
palju kordi läinud 
endast välja kohtunike 
kahtlaste otsuste peale.

Poolas oli Janowiczist saanud üleöö superstaar, president Bro-
nislaw Komorowski oli talle edu puhul õnne soovinud, televi-
sioonibussid ummistasid Lodzis ta kodutänava ning kirsina 
tordil tegi üks Poola muusik temast laulu pealkirjaga “Mui- 
nasjutt Jerzykust – Jerzy Janowiczi imelised seiklused Pariisis“.

v E E L  ü k S  ü L L A T U S p O m m  W I m B L E D O N I S
Järgmine kord plahvatas Jerzy Janowiczi nimeline hiigelsuur 
ilutulestikurakett mullu Wimbledoni turniiril, kus ta tahtis 
võita, et käia lapsepõlveiidoli Pete Samprase jälgedes. Et tema 
kodumaal pole ühtki tasemel muruväljakut, siis seda oota-
matum, et ta jõudis finaalist ühe võidu kaugusele.
Esimestes ringides alistas Janowicz Kyle Edmundi, Radek 
Stepaneki, Nicolas Almagro, Jürgen Melzeri ning veerand-
finaalis kaasmaalase Lukasz Kuboti. “See on uskumatu, mis 
minuga praegu toimub,“ ütles Janowicz enne poolfinaali Andy 
Murray vastu. Ta teadis, et Poolas on poolfinaali ajal kõikide 

pilgud naelutatud teleriekraanidele. Paraku tuli tal šotlasele 
alla vanduda 7:6, 4:6, 4:6, 3:6. “Olen natuke pettunud,“ ütles 
Janowicz pärast matši. “Ma ei mänginud täna oma parimat 
tennist. Arvan, et see oli mu teiseks nõrgim esitus turniiril. 
Olin ka oma serviga raskustes. Põhimõtteliselt varises kõik 
kokku pärast üht punkti, kui Andy tabas trossi ning pall lihtsalt 
veeres minu poolele.“ Pärast turniiri andis president Komo-
rowski talle Poola Vabariigi Kuldse teeneteristi.
Tänavu tahab Janowicz säilitada koha ATP edetabeli TOP 
20 hulgas ning täiustada kõiki mänguelemente. Tiilikainen 
nõustub: “Teda treeningul vaadates võib jääda mulje, et ta 
pole enam piisavalt motiveeritud, et edasi areneda. Tege-
likult on ta valmis tõsiselt töötama. Juba mitu aastat oleme 
treeningutel keskendunud servi mitmekülgsemaks muutmi-
sele, pikema tõrje harjutamisele, sellele, kuidas lühikesi palle 
paremini punktiks lüüa, väljaku paremale katmisele, kuidas 
pallile vastu astuda ja kiiremale reaktsioonile.“

13. novembril 1990
203 cm, 91 kilo
Kim Tiilikainen
pete Sampras
2013 wimbledoni poolfinaal
(24. veebruari 2014.a. seisuga): 19.
2 161 538 USA dollarit
babolat pure control
Adidas
serv ja eeskäsi
arvutid ja arvutimängud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meilt tellides saab klient kaasa oma enda jalgadest tehtud positiivid. Järgmise paari 
tellimiseks ei ole vaja teha muud kui tuua need meile, ning me valmistame ootetööna 
(u 20 min) uue tallatoe paari vastavalt kliendi soovile.
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B ouchardi agent Sam Duvall on kindel, et tema hoolealu-
sest saab tulevikus maailma kuulsaim naistennisist. “Tal 
on olemas vajalik iseloom, oskused ja välimus,“ ütleb 

Duvall. “Ta räägib emakeelena nii prantsuse kui ka inglise 
keelt, seetõttu armastavad teda nii Prantsusmaa kui ka Aust-
raalia tennisefännid ja loomulikult ka kõik teised tennisesõb-
rad. Lihtsalt öeldes on ta suur haruldus.“
Duvall usub, et turunduse seisukohast võib Bouchard üle-
tada tulevikus Maria Šarapova, kes praeguse esikaunitarina 
oli mullu suurima sissetulekuga naissportlane maailmas, 
teenides ajakirja Forbes andmetel 29 miljonit dollarit. Duvall 
on selles kindel, sest Bouchard lihtsalt on “täiuslik kooslus“.
Vaatamata oma populaarsusele peab Bouchard Duvalli arva-
tes hoidma jalad kindlalt maas ning keskenduma täielikult 
tennisele. “Ta saab aru, et mida paremini ta mängib, seda roh-
kem raha ta teenib, seda kuulsamaks saab ja lihtsam on teda 
turustada. Kõik on seotud edukusega väljakul,“ ütleb Duvall, 
märkides ära, et Šarapova on võitnud oma karjääri jooksul 
neli Grand Slami tiitlit. Kindlasti ei soovi Bouchard lõpetada 
nagu 90ndate ikoon Anna Kurnikova, kes oli suur reklaami-
magnet, kuid ei võitnud karjääri jooksul ühtki WTA turniiri.

E D U k A D  N O O R T E A A S T A D
Eugenie Bouchard sündis Montrealis, Westmounti linnaosas 
(üks jõukamaid kogu Põhja-Ameerikas), kus ta siiamaani resi-
deerub. Erinevalt paljudest teistest tennisistidest on ta pärit 
kõrgklassi perekonnast ning vaatamata prantsusepärasele 
nimele kuulub tema perekond Quebeci ingliskeelse vähemuse 
hulka. Pole siis ime, et Bouchardi investorist isa kinnisidee on 
Briti kuninglik perekond, Eugenie ja tema kaksikõde Beatrice 
on nimed saanud Yorki hertsogi prints Andrew tütarde järgi.

valmistada siirdumist profileeri. “Wimbledoni noorteturniiri 
võit andis mulle juurde tohutult enesekindlust,“ ütles ta. 
“Tänu sellele kohanesin kiiresti proffide hulgas.“
Bouchard on Eesti tennisesõbrale tuttav kui Anett Kontaveiti 
konkurent – nad on noorteturniidel mitmeid tuliseid heit-
lusi pidanud. Samal aastal, kui Genie Wimbledonis võitis, 
alistas ta poolfinaalis just Kontaveiti 7:6, 6:4. Kontaveit võitis 
omakorda Bouchardi 2011 Orange Bowli poolfinaalis ja 2012 
French Openi kaheksandikfinaalis.

W T A  A A S T A  U U S T U L N U k  2 0 1 3
2013. aastal alustas Bouchard esimest täishooaega proffide 
seas. Võib tunduda imelik, kuid noorte hulgas mängis Bou-
chard vaatamata pikkusele ja atleetlikule kehaehitusele pas-
siivset kaitsele orienteeritud mängu, püüdes hoida vaid palli 
mängus ja oodates vastase eksimusi. Proffide hulgas oleks ta 
sellise stiiliga hätta jäänud, nii palkas Bouchard oma treeneriks 
endise tippmängija, prantslanna Nathalie Tauziat', kes muutis 
ta kaitsele orienteeritud stiili agressiivseks ründemänguks.
Muutused mängustiilis tõid ka oodatud edu, aprillis jõudis 
ta esimest korda WTA turniiri veerandfinaali, esimese pool-
finaali mängis ta mais Strasbourgi turniiril. Oktoobris jõudis 
Bouchard Osakas esmakordselt WTA turniiri finaali, kus pidi 
tulises võitluses alla vanduma Sam Stosurile ning paraku 
pole Genie veel tänaseni saavutanud esimest turniirivõitu. 
Parima pildi Bouchardi edukast aastast annab tema tõus 
WTA edetabelis, aasta algul oli ta edetabelis 145. kohal, 
aga lõpetas 32. kohal. Sellise muljetavaldava tõusu tasuks 
valiti Bouchard WTA aasta uustulnukaks. Kodumaal tunnus-
tati Bouchardi Bobbie Rosenfeldi auhinnaga, mis antakse 
iga-aastaselt Kanada parimale naissportlasele.

Bouchard hakkas tennist mängima 
viieaastaselt Montrealis Kanada rah-
vuslikus tennisekeskuses. 12aastaselt 
kolis ta Floridasse, kus asus õppima ja 
treenima Nick Saviano tenniseakadee-
mias, seal tutvus ta ka ühe oma parima 
sõbranna Briti tennisisti Laura Robso-
niga. 15-aastaselt naasis ta Floridast 
Montreali ja jätkas treeninguid kodu-
maal. Just siis hakkas ta ka saavutama 
edu erineva tasemega noorteturniidel, 
kokku võitis ta 6 tiitlit erineva tasemega 
ITFi turniiridel ning neidude maailma 
edetabelis jäi Bouchardi laeks 2. koht. 
Bouchardi suurim saavutus noorte 
hulgas oli kahtlemata 2012. aasta 
Wimbledoni neidude turniiri võit, veidi 
imelik, et ta oli võites juba 18aastane. 
Bouchard ütles, et otsus mängida 
noorteturniiridel kauem kui teised 
tema eakaaslased aitas paremini ette 

Vaatamata edukale hooajale sai 2013. 
aasta lõpus koostöö Tauziat´ga otsa ning 
käesoleva aasta eel hakkas teda uuesti 
treenima eksjuhendaja Nick Saviano, 
kes jätkas Bouchardi mängu täiustamist, 
pöörates erilist tähelepanu servile. “Hoo-
ajavälisel ajal töötasin intensiivselt oma 
servi kallal, eesmärk oli muuta see võim-
samaks,“ ütles Bouchard. “Proffide hulgas 
edu saavutamiseks pead sa ka vaimselt 
tugev olema. Noorte hulgas juhtus tihti, 
et vastane lihtsalt murdus surve all, kuid 
naiste klassis on kõik matšid rasked.“

A U S T R A L I A N  O p E N  2 0 1 4
Vaatamata sellele, et tänavune Austra-
lian Open oli 30ndana asetatud Bouc-
hardile alles tema neljas täiskasvanute 
slämmiturniir, jõudis ta kindlate võitu-
dega veerandfinaali, olles pärast Patricia 
Hy-Boulais´d (1992 US Open) esimene 
kanadalanna, kes veerandfinaali jõudis.
Veerandfinaalis tuli Bouchardil heidelda 
14ndana asetatud serblanna Ana Ivano-
viciga. Suurte tõusude ja mõõnadega 
kulgenud mängus võttis Bouchard 
lõpuks võidu 5:7, 7:5, 6:2 ja jõudis pool-
finaali. Bouchardi saavutus oli märki-
misväärne, sest viimati mängis Kanada 
naistennisist Grand Slami turniiri pool-
finaalis 1984. aastal US Openil, kui nii 
kaugele jõudis Carling Bassett-Seguso. 
Pärast mängu ei jäänud Ivanovicil 
midagi muud üle, kui tõdeda:. “Arvan, 
et teda ootab ees suur tulevik. Genie on 
väga agressiivne mängija. Tema mängu 
on raske lugeda, sest tema mängustiilil 
puudub kindel seaduspärasus. Lisaks ta 
liigub väljakul suurepäraselt.“
Poolfinaali hilisema võitja Na Li vastu 
alustas Bouchard kehvalt ja oli kogu 
mängu jooksul selgelt nõrgem. Vastu 
tuli võtta kindel kaotus 2:6, 4:6. Pal-
jud asjatundjad eeldasid enne matši, 
et Bouchard, kes jõudis nii noorena 
slämmiturniiri poolfinaali, ei suuda 
närvipinge tõttu näidata oma parimat 
mängu. Bouchard ise ootas samuti palju 
enamat. “Ma ei ole kunagi kaotusega 
rahul,“ ütles ta poolfinaali järel. “Tahan 
alati jõuda kaugemale ja mängida pare-
mini.“ Kaotusele vaatamata oli tennise-
maailm aru saanud, et Genie Bouchard 
on nüüdsest jõud, kellega peab arves-
tama. Isegi legendaarne Chris Evert 
nimetas teda “naistetennise tulevikuks“.
Suur edu Australian Openil tõstis 
Bouchardi edetabelis 19. kohale, jõu-
des sellega kõrgustesse, kus enne teda 
on olnud Kanada naistest ainult Bas-
sett-Seguso (WTA edetabeli kõrgeim 
koht 8.) ja Helen Kelesi (13.).

„Bouchardi mängu on 
raske lugeda, sest tema 

mängustiilil puudub 
kindel seaduspärasus.“

rivaal ANA IvANovIc

Eugenie
“Genie“
Bouchard

Tennise uus sensatsioon

Saagem tuttavaks tennise uue kuldse tüdrukuga. 20aastane kanadalanna Eugenie 
bouchard tõusis komeedina staariseisusesse pärast oma rabavat edu tänavusel Australian 
Openil ning asjatundjad on kindlad, et andekal blondil neiul on pontentsiaali olla tuleviku 
naistennise uus esindusnägu.

 Ennustatakse, et 
Eugenie bouchardist 
saab varsti enimteeniv 
naistennisist, sest tal 
on vajalik iseloom, 
oskused ja välimus.

Tekst
kristjan Leppik

Fotod
Scanpix
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 M E I S T R I K l A S S

SüNDINUD
25. veebruaril 1994
pIk kUS JA k A A L

178 cm, 61 kilo
T REENER

Nick Saviano
EE SkUJU TENNISE S

Roger Federer
pA RIm A D SA AvU T USED

wimbledoni noorteturniiri võit (2012)
Australian Openi poolfinaal (2014)

kOH T m A A ILm A EDE TA BELIS
(24. veebruari seisuga) 19.

k A R Jä ä RI AUHINNA R A H A
1 017 197 USA dollarit

R Ek E T
babolat Aeropro Drive

R IIE T US JA JA L A NõUD
Nike

LEmmIk Löök
kahe käega tagakäsi

HOBID
lugemine, ujumine ja shoppamine

    bOUcHARDI
 UNELmATE kOHTING
 JUSTIN bIEbERIGA

EUgENIE
“GENIE“

BoUChARd

Australian Openi peaväljakul Rod 
Laver Arenal tehtav matšijärgne 
i n t e r v j u u  v õ i b  s u h t e l i s e l t 

tundmatust mängijast teha hetkega 
tähe. Tasub vaid meenutada paari aasta 
taguseid Na Li intervjuusid. Teel oma 
esimese Grand Slam turniiri finaali 
poole võlus hiinlanna fänne oma 
lugudega norskavast abikaasast ja raha 
loomingulisest kulutamisest.
Kõik ei läinud aga nii hästi Genie Bouc-
hardil, kes suutis oma vastusega teenida 
publiku üldise pahameele. Pärast vee-
randfinaalivõitu Ana Ivanovici üle küsis 
intervjueerija temalt (paljude arvates 
ebasobiv küsimus), et kui ta saaks 
minna kohtingule ükskõik kellega maa-
ilmas, siis kes see oleks? Bouchard valis 
hetkel mitte just kõige populaarsema 
kaasmaalasest popstaari Justin Bieberi, 
selle peale kostitas publik teda üksmeel-
selt halvakspanuhüüetega.
Ta kaitses oma “Belieberi“ staatust aja-
kirjale Sports Illustrated antud interv-
juus. “Ma tean, et teda vihatakse, kuid 
mulle meeldivad mõned tema laulud,“ 
rääkis Bouchard. “Ja ma austan teda, 
sest ta oli mitte keegi ja temast sai 
megastaar ning tegelikult tal on annet.“

 Eugenie bouchard Melbourne´i
turniiri puhkepäeval Austraalia 
rahvuslooma koaalat hellitamas.

 Siin just esitaski intervjueerija Sam Smith loo kangelannale ebamugava küsimuse.
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WAWRINKA

K es söandanuks pakkuda naiste 
poolfinalistiks kahe aasta tagust   
Anett Kontaveiti konkurenti Kana-

dast, alles 19-aastast Eugenie Bouchardi, 
kes pidi lõpuks taanduma hiinlanna Na 
Li kogemuste ees? Ja ka Li finaalivasta-
seks tuli sugugi mitte esimese suurus-
järgu täht, Slovakkia tüdruk Dominika 
Cibulkova, kellel Melbourne´is alles 20. 
paigutus. Just seesugused üllatused või-
mendavad tennise võlu.
Need Eesti tennisesõbrad, kes hinda-
vad eelkõige oma mängijate esinemist, 
pidid küll pettuma. Kaia Kanepi sai 
lüüa juba avaringis Venezuela pärit-
oluga Hispaania esindajalt Garbine 
Muguruzalt, kes tõusis Australian Ope-
niga WTA edetabeli 35. kohale. Kanepi 
kaotusnumbrid olid 2:6. 6:2. 2:6. 
20-aastane Muguruza võitis vahetult 
enne Openit Hobarti WTA turniiri, mille 
kodulehekülg nimetas teda „dominee-

rivaks mängijaks“. Kolmandas ringis 
alistas Muguruza eksesireketi Caroline 
Wozniacki ja alistus 16 parema seas 
Agnieszka Radawanskale. Too tüdruk 
võib jõuda veel kaugele...
Anett Kontaveidil jäi veidi puudu, et 
pääseda maailma 233. numbrina Aust-
raalia lahtiste valikturniirile. Mullu pää-
ses mängima ka 270. edetabelikohaga 
mängija. Jürgen Zopp, kes pikka aega 
seljavaluga hädas, aga loobus turniirist 
pärast Tai treeningulaagrit.

W A W R I N k A  S U U R ü L L A T U S
„Ma pole kunagi pidanud reaalseks 
enda võitu mõnel slämmiturniiril. 
Need poisid, kes tipus, olid minu 
jaoks liiga head,“ on märtsis 29-aas-
taseks saav Wawrinka korduvalt tun-
nistanud. „Need poisid“ on Hispaania 
suurus Rafael Nadal ja samuti kaua 
esinumbriks Novak Djokovic Serbiast, 

lisaks veel tšehh Tomaš Berdych.
Just sellel kolmikul tegi Wawrinka üks-
teise järel kõrvad tuliseks, saades kar-
jääri esimese võidu tippturniiril.
Veerandfinaalis läks Wawrinka kokku 
tiitlikaitsja Djokoviciga, kellele ta 
oli varem kaotanud 14 omavahelist 
mängu, viimati mullu US Openi poolfi-
naalis viiesetilises mängus. Ka mullusel 
Australian Openil läksid Wawrinka ja 
Djokovic kokku ning jälle võitis serb-
lane otsustavas setis.
Ent seekord leidis terav kirves kivi: Djo-
kovic kaotas viiesetilise mängu 6:2, 4:6, 
2:6, 6:3, 7:9!
“Olen eriti, eriti õnnelik. Mängisin oma 
parimat tennist. Djokovic on maailma 
parim ja kui tal kõik õnnestub, on ta 
minust parem. Kuid täna võitsin mina,” 
selgitas Wawrinka pärast mängu publi-
kule. Ühtlasi katkes Djokovici 25-män-
guline võiduseeria Australian Openil.

Aasta esimesel 
slämmiturniiril, Australian 

Openil, pani kohatine 
43-kraadine kuumus ka 

õnnejumalannal pea ringi 
käima. Kes osanuks arvata, 
et meeste seas jääb lõpuks 

peale kaheksanda asetusega 
šveitslane Stanislas wawrinka?
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Dominate your opposit ion and rule the court .
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Introducing the new VCORE Tour G, designed to del iver heavy-duty spin. A new 
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Stanislas Wawrinka uses VCORE Tour G
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 S U U R  S l ä M M

Poolfinaalis oli Wawrinka üle Berdychist 
6:3, 6:7, 7:6, 7:6 ja seisiski finaalis vas-
tamisi esimese asetusega maailma esi-
reketi Nadaliga. Mäng jättis kahetise 
mulje. Pärast 3:6 kaotatud avasetti palus 
Nadal teise seti alguses arstiabi.
See ei aidanud, ka teine sett Wawrinkale 
6:2. Nadali treener Toni Nadal tunnistas, 
et ühel hetkel pomises esireket: „See on 
läbi...“ „Ütlesin talle, et mängi – finaali ei 
jäeta pooleli,” rääkis Toni Nadal reporteri-
tele. „Arvasime, et ta kaotab 3:6, 2:6, 0:6.”
Nii arvasid teisedki. Endine maailma 
esireket Pete Sampras, kes finalistidele 
nende trofeed kätte andis, tunnistas, 
et arvas, et Nadal jätab mängu poo-
leli. „Aga ta jätkas mängimist, ta on 
tõeline võitleja,“ tunnustas Sampras. 
„Nadal tahtis lihtsalt mängu lõpetada 
ja lõpupoole tundus tal juba paremini 
minevat. Aga ta ei suutnud väga hästi 
liikuda, Pakun, et Stan vääris võitu.”
Ent veel paarist 
seljaravitsemisest 
oli abi. Nadal suu-
tis oma mängu nii 
palju turgutada, et 
võitis kolmanda 
seti 6:3. „Tegin 
r umala  vea  ja 
selle asemel, et 
m ä n g i d a  o m a 
mängu, hakkasin 
lootma Nadali 
vigadele. Teiseks, 
läksin närvi, sest 
elu esimene släm-
miturniiri võit oli 
nii ligidal,“ väitis Wawrinka, kes suutis 
neljandas setis kohtumise siiski enda 
kasuks pöörata – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
„Tundsin kerget valu seljas juba soojen-
duse ajal. See tugevnes ja teises setis ei 
suutnud ma enam korralikult servida. 
Ma ei soovinud mängu vigastuse tõttu 
katkestada, tegemist oli ju finaaliga. 
Ärme räägime minu seljast, täna oli 
Stani suurpäev!“ kiitis Nadal vastast.
Kahju finaalist, millest loodeti nii palju. 
Nii Nadal kui Wawrinka olid mänginud 
suurepärast tennist. Nii alistas Nadal 
poolfinaalis Melbourne´is veenvat 
mängu näidanud Roger Federeri liht-
salt kolmes setis.

R O D R I G U E Z :  N A  L I  H I N G E A R S T
15 aastat belglannat Justine Henini tree-
ninud Carlos Rodriguez võidutses taas: 
enne Londoni olümpiat alanud koos-
töö hiinlanna Na Li'ga lisas kuulsuse-
kübeme ka argentiinlasest treenerile.
Rodriguez pole tuntud mitte üksnes era-

„Ma pole kunagi 
pidanud reaalseks 
enda võitu mõnel 
slämmiturniiril.
Need poisid, kes
tipus, olid minu

jaoks liiga head.“
STANISLAS WAWRINKA

kordselt pika koostöö poolest Heniniga. 
Teda hinnatakse treeneriks, kes peab 
väga tähtsaks hoolealuse vaimset tervist, 
psüühilist seisundit. Na Li oli löögihoos 
aastal 2011, kui ta võitis French Openi. 
Esimene suurvõit läks teda kuni 2010. 
aastani juhendanud Rootsi treeneri 
Thomas Högstedti arvele.
Melbourne´i finaalis sai Na Li näiliselt 
lihtsalt 7:5, 6:0 jagu slovakitarist Domi-
nika Cibulkovast. Austraalia publik hin-
das Li võitu kõrgelt, eriti pärast hiinlanna 
vaimukat sõnavõttu autasustamisel.
„Õnnitused Dominikale, sul oli ilus 
turniir. Agent Max teeb mind rikkaks, 
tänan. Kiitused Carlosele, kellega 
tegime talvel kõvasti tööd. Mu abi-
kaasa on nüüd Hiinas tuntud, ta on mu 
sparringupartner, täidab mu soove ja 
hoolitseb reketite eest. Tal vedas, kui 
ta mind leidis!“ kuulutas Li.
Tänavuse Australian Openi naiste turniir 

oli üllatusterohke, 
paljud soosikud 
pudenesid teele. 
Esimeses ringis 
minevikukuulsus 
Venus Williams, 
seitsmenda ase-
tusega Sara Errani 
ja kuuenda pai-
gutusega Petra 
Kvitova, kes jäi 
alla Tai mängijale 
Luksika Kumkhu-
mile, kes on olnud 
siiski juba maa-
ilma esisajas.

Samuti avaringis kaotasid Svetlana Kuz-
netsova ja Lleyton Hewitt. Neljandas 
ringis kukkus välja ainus suurfavoriit 
Melbourne'is, esireket Serena Williams, 
kes jäi alla Ana Ivanovicile. Serblanna 
omakorda kaotas veerandfinaalis Bouc-
hardile. Poolfinaali ei jõudnud eksesire-
ket Viktoria Azarenka. Peale Na Li olid 
teised poolfinalistid vähem või roh-
kem ootamatud: Bouchard, Cibulkova, 
Agnieszka Radwanska.
Cibulkova mängis Austraalias silma-
paistvalt. Kui seni oli ta esil peaasjalikult 
lühikese kasvuga (160 cm), siis nüüd 
hiilgas ta otsatu energiaga. Kui teised 
mängijad uimerdasid enam kui 40-kraa-
dises kuumuses ringi, sammus slovaki-
tar, kui pall mängus polnud, energiliselt 
ringi. Cibulkova lülitas välja kolmanda 
asetusega Maria Šarapova ning sai jagu 
Radwanskast, kuni oligi finaalis.
Ja finaalis ületas Na Li slovakitari esi-
mese seti kiires lõppmängus puhtalt 
kogemuste varal.

NAISED
Na li (cHN, 4)
Dominika cibulkova (SVK, 20)
7:6, 6:0
mEHED
Stanislas wawrinka (SUI, 8)
Rafael Nadal (ESp, 1)
6:3, 6:2, 3:6, 6:3
NAISpAAR
Sara Errani / Roberta Vinci (ITA, 1)
Jekaterina Makarova /
Jelena Vesnina (RUS, 3)
6:4, 3:6, 7:5
mEESpAAR
lukasz Kubot (pOl ) /
Robert lindstedt (SwE 14)
Eric butorac (USA) /
Raven Klaasen (lAV)
6:3, 6:3
SEGApAAR
Kristina Mladenovic (FRA) /
Daniel Nestor (cAN)
Sania Mirza (IND) /
Horia Tecau (ROM, 6)
6:3, 6:2

 Rafael Nadali valu.

 Tundub, et šampuse avamine pole Na li jaoks 
harjumuspärane tegevus.

AUSTRAlIAN oPEN
fINAALID
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V äljakutele isikunime andmine pole enam võõras komme 
ka Eestis. Tallinnas asuva Tere Tennisekeskuse välisväl-
jakute suurim võistlusplats kannab nime Toomas Leius 

Arena, mis mõistagi saanud nime Eesti tennise grand old 
man’i Toomas Leiuse järgi. 
72-aastane Leius tõusis Nõukogude Liidu täiskasvanute esi-
kümnesse juba 16-aastasena. 1959. aastal võitis ta Wimbledoni 
noorteturniiri, samas täiskasvanute turniiril osales Leius 11 
korda, 1963. aastal jõudis ta seal paarismängus veerandfi-
naali. Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel jõudis Leius 
segapaarismängus 1971. aastal koguni finaali. 1965. aastal 
oli ta seal üksikmängus veerandfinaali jõudnud, kuid pidi 
poliitilistel põhjustel loobuma – Moskva keelas tal mängida 
lõuna-aafriklase Cliff Drysdale’i vastu. 
Pärnu Kesklinna Tenniseklubi pani ühele väljakule Aino Issaku 
nime. Äsja 94. sünnipäeva tähistanud vanaproua jõudis tenni-
seni alles ülikooliaastail, aga nüüdseks on selle alaga tegelenud 
ligi 70 aastat ja ütles veel eelmisel suvel Pärnu Postimehele, et 
võimalusel mängiks tennist iga päev. Issak teenis 1955. aastal 
NSV Liidu võistkondlikel meistrivõistlustel pronksi, Eesti meist-
rivõistlustel võitis ta aastatel 1945-1961 kokku 26 medalit, lisaks 
hulgaliselt esikohti seenioride meistrivõistlustel.
Kui minna nüüd tagasi maailma väljakutele, siis lisaks suure 
slämmi turniiride mängupaikadele on nimelisi väljakuid 
mujalgi. Et nimekirja mitte liiga pikaks ajada, valisime neist 
neli – Berliinis on Steffi Grafi nime kandev väljak, Gstaadis 
Roy Emerson Arena, Brisbane’is Pat Rafteri väljak ning Syd-
ney olümpiapargi tennisekeskuse peaväljak nimetati 2008. 
aasta lõpus Ken Rosewall Arenaks. 

p A T  R A F T E R
Järgmisel väljakul on seos ka Kaia Kanepiga – Brisbane’is 
paikneva Queenslandi tennisekeskuse peaväljak kannab 
nime Pat Rafter Arena. Just sel väljakul sai Kanepi seni kõige 
väärtuslikuma turniirivõidu, kui alistas 2012. aasta hooaja 
alguses WTA Premier tasemele tõstetud Brisbane’i turniiri 
finaalis 6:2, 6:1 slovakitari Daniela Hantuchová. Muide, 
Brisbane’i turniiril saab meesüksikmängu võitja eelpool 
nimetatud Roy Emersoni karika, naisüksikmängu võitja 
Evonne Goolagongi karika.

Kuldne
  Slämm
   ja lühima
     valitsemisajaga esireket
Tennisemaailmas pole sugugi ebatavaline, et suuremad väljakud on tenniselegendide või 
muu valdkonna silmapaistvate persoonide järgi nime saanud. Ajakiri Tennis tutvustas (ja 
meenutas) tasapisi, kes on need inimesed, kellenimelisi väljakuid võib maailmast leida, 
nüüd oleme jõudnud artikliteseeria viimase osani.

Tekst
maarja vär v,

ERR spordiportaal
Fotod

Scanpix

 Roger Federer mängimas Gstaadi Roy Emersoni 
nimelisel väljakul. Väikesel fotol Emerson ise.

 Steffi Graf ja temanimeline staadion.

R O y  E m E R S O N
Šveitsis Gstaadis paiknevale 6000 pealt-
vaatajat mahutavale väljakule anti nimi 
austraallase Roy Emersoni järgi. Antud 
väljak on Swiss Openi peastaadion, mis 
ehitati 1990. aastal. Karjääri jooksul 12 
amatööride slämmiturniiri võitnud 
Emerson on Šveitsi turniiril triumfee-
rinud viiel korral, ilmselt see oli üks põh-
juseid, miks väljakule hiljem tema nimi 
anti. Kuigi Emerson elab Californias, on 
tal ka Gstaadis kodu ning ta korraldab 
igal suvel seal tenniselaagrit. 
Emerson on ainus meestennisist, kes 
amatööride seas triumfeerinud kõi-
gil neljal suure slämmi turniiril. Üldse 
on selle saavutusega hakkama saanud 
seitse meest. Austraalia lahtistel on 
Emerson võidutsenud kuuel korral – 
sealjuures aastatel 1963-1967 viis korda 
järjest, milleni pole ükski meestennisist 
peale tema küündinud.

S T E F F I  G R A F
Berliinis paikneva punavalge ehk Rot-Weiss tenniseklubi 
1996. aastal valminud peaväljak nimetati 2004. aastal Steffi 
Graf Stadioniks.
Graf kuulub kahtlemata nende naistennisistide hulka, kes 
erilist tutvustamist ei vaja. Tänavu suvel 45-aastaseks saav 
sakslanna võitis karjääri jooksul üksikmängus 22 suure slämmi 
tiitlit, mis on nii meeste kui naiste arvestuses läbi aegade 
teine tulemus – rohkem on suutnud vaid Margaret Court 
(24). Lisaks on Graf ainus tennisist, kes saavutanud Kuldse 
Slämmi – 1988. aastal võitis ta kõik neli suure slämmi turniiri 
ja Souli olümpiaturniiri. 
Maailma edetabelis oli Graf esikohal rekordilised 377 näda-
lat – ka see on saavutus, milleni ükski mees- ega naistenni-
sist pärast teda pole küündinud. Graf võitis 107 WTA turniiri, 
millega on ta kolmandal kohal – Martina Navratiloval on 167 
ja Chris Evertil 157 tiitlit.
Kas 1999. aastal karjääri lõpetanud Grafi võib nimetada 
läbi aegade parimaks naistennisistiks? 13-aastasena pro-
fidebüüdi teinud sakslanna on ise öelnud: „Las selle üle 
otsustavad teised.” 
„Kindlasti on grupp suurepäraseid mängijaid. Steffi ja mina 
oleme nende hulgas, veel Chris Evert, Billie Jean King ja Marga-
ret Court,” arutles Navratilova, kui Graf tipptennisega lõpparve 
tegi. „Kui kuulen, et inimesed peavad mind läbi aegade pari-
maks, tunnen piinlikkust, aga samas, kui seda öeldakse Steffi 
kohta, tahaksin küsida: kuhu siis mina paigutun?”

2008. aasta sügisel valminud peaväl-
jakule otsustati anda kohaliku tenni-
sekangelase, endise maailma esireketi 
ning 1997. ja 1998. aasta US Openil 
triumfeerinud Pat Rafteri nimi.
„Pat on Queenslandi ikoon, tema panus 
tennisesse nii väljakul kui ka väljakuvä-
liselt on inspireerinud mitmeid põlv-
kondi tennisemängijaid,” selgitas too-
nane Queenslandi osariigi valitsusejuht 
Anna Bligh väljakut avades. „Pat Rafter 
on poiss, kes kasvas Queenslandi met-
sikul sisemaal ja jõudis kahe järjestikuse 
US Openi võiduni, see näitab tema sihi-
kindlust ja võidujanu, mille poolest on 
Queenslandi elanikud tuntud.”
Rafter tõusis maailma esireketiks 1999. 
aasta juulis, paraku suutis ta sel kohal 
püsida vaid nädala – sellega on ta lühi-
mat aega meeste tennisetabeli tippu 
valitsenud mängija.

k E N  R O S E W A L L
1999. aastal valmis Sydneys NSW ten-
nisekeskus, mis võõrustas 2000. aastal 
olümpiamängude tenniseturniiri. 2008. 
aastal nimetati tennisekeskuse peaväl-
jak Sydneys sündinud Austraalia tenni-
selegendi järgi Ken Rosewall Arenaks. 
Praeguseks 79-aastane Rosewall võitis 
üksikmängus kaheksa suure slämmi 
turniiri, neljast suurturniirist ei õnnes-
tunud tal triumfeerida vaid Wimbledo-
nis, kus ta neljal korral finaalis kaotas. 
Rosewall suutis veel 43-aastasel turniiri 
võita ja maailma TOP15 seas püsida. Ta 
on läbi aegade vanim mees, kes slämmi-
turniiri võitnud – 1972. aastal Austraalia 
lahtiste üksikmängus võidutsedes oli tal 
vanust 37 aastat ja kaks kuud.

R O y  E m E R S O N  A R E N A S T E F F I  G R A F  S T A D I O N
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pä E V A K O R R A l  

Eelmisel aastal võitis Federer ainult ühe turniiri, suvel Halle 
muruväljakutel. Nüüd on tal juba märtsikuuks käes Dubai 
esikoht ja Indian Wellsi finaalipääs. Maailma edetabelis 

aastat harjumatult madalal positsioonil alustanud Šveitsi 
tenniseäss on kerkinud kaheksandalt kohalt viiendaks.

v õ I T  D J O k O v I C I  ü L E
Dubais oli Federeri jaoks tiitlist võib-olla tähtsamgi fakt, et 
ta alistas poolfinaalis Novak Djokovici, kes viimasel kolmel 
hooajal enamasti šveitslasest jagu saanud. „See polnud parem 
viiest mäng, see polnud ka finaal, aga see oli minu jaoks suur-
suur samm õiges suunas. Usun, et sain palju enesekindlust 
juurde,“ ütles Federer Dubai poolfinaali järel.
Federeri viimasest slämmivõidust saab suvel kaks aastat. Ena-
mik spetsialiste vastas mullu eitavalt küsimusele, kas Federer 
veelkord Suure Slämmi turniiri võidab. Nüüd on skeptikute 
read vähenenud, kuigi peafavoriidi staatuses ei alusta Fede-
rer kindlasti Wimbledoni turniiri, rääkimata sellele eelnevast 
Roland Garrosi slämmiturniirist. Tänavuste mängude taustal 
ei tunduks aga Federeri võit enam üllatusena ning utoopiline 
pole ka šveitslase eesmärk tulla 2016. aastal Rio de Janeiros 
olümpiavõitjaks.

T A A S  k A k S I k U D ?
Sel aastal ootab Federeri ka tähtis sündmus isiklikus elus. 
Jõulupühade ajal teatas Šveitsi tennisestaar Twitteris: 
„Mirka ja mina saame rõõmuga edastada teile uudise, et 
Myla ja Charlene saavad järgmisel aastal vanemateks õde-
deks. Häid pühi!“
Rõõm saab vanematele osaks juulikuus ehk napilt pärast 
Wimbledoni. Kuskilt levisid juba kuulujutud, et Mirka ootab 
taas kaksikuid. Naljatati, et kui tennises on Federer edukas 
eelkõige üksikmängus, siis isiklikus elus paarismängija. Kui 
ajakirjanikud Federerilt Indian Wellsi turniiri ajal kaksikute 
võimaluse kohta küsisid, vastas Federer: „Kui see oleks ka tõsi, 
siis ma niikuinii teile ei ütleks. See on saladus.“

Roger Federeri talendi austajad ei pea sel 
aastal hirmu tundma, et nende iidoli hoog 
hakkaks raugema. Vastupidi, kõik märgid 
näitavad, et Federerile tuleb 2014. aasta 
mullusest parem.

32-aastaneRoger Federerjälle tõusuteel

Tekst
a jakiri Tennis
Fotod
Scanpix, repro

E elmise aasta lõpul andis Federeri 
heategevuslik fond, mille tulud lähe-
vad Aafrika laste hariduse toetami-

seks, välja kalendri. Juba neist fotodest 
võib aimata, et tegu pole nostalgilise 
võiduaega meenutava väljaandega, vaid 
Federer on täis otsustavust jätkata tiitlite 
püüdmist. Tennisist ise teatas kalendri 
ilmumisest oma Facebooki kontol.
Federeri ühe sponsori JURA Eesti esin-
duse KAFO kaudu jõudsid need kalendrid 
ka Eesti tenniseklubidesse ja -koolidesse.

FEDERER üllITAS 
HEATEGEVUSlIKU kALENDRI

väljaspool
plATSI

väljaspool
plATSI

 _6  Tennisestaar Maria Šarapova oli üks Venemaa 
spordikuulsustest, kes valiti Šotsi olümpia 
avatseremoonia tulekandjaks.

 _3 Agnieszka Radwanska tähistab 
traditsiooniliselt oma sünnipäeva Indian wellsi 
turniiri ajal. Seekord oli poolataril väike juubel – 
täitus 25. eluaasta.

 _5 Serena williams külalisena maailma suurimal 
filmipeol – Oscarite jagamisel.

 _2 Talv keset suve: caroline wozniacki pingviinide 
keskel, kuid mitte Antarktikas, vaid Dubai 
kaubanduskeskuse suusapargis.

 _4 Rafael Nadal avab seinamaalingu iseendast, 
mis pandi Indian wellsi tennisestaadionile üles tema 
mulluse võidu puhul.

 _1 Viktoria Azarenka ja tema räpparist poiss-sõber 
Redfoo Grammy muusikaauhindade peol.

_1

_2

_4

_5

_6

_3
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p õ N E V  T E A D A   p õ N E V  T E A D A

A astal 2012 palkas Suurbritannia 
esimängija Andy Murray endale 
treeneriks kaheksa slämmiturniiri 

võitja, kunagi Tšehhoslovakkiast USA-
sse karanud Ivan Lendli. Ja vaata imet, 
samal aastal kuldas šotlane Murray vana 
hea Suurbritannia unustatud tennise-
kuulsuse üle, võites olümpiaturniiri ja 
US Openi. Järgmisel aastal lisas Murray 
oma arvele võidu Wimbledonis. Enam ei 
pea Inglismaal keegi Murrayd šotlaseks.

m O E L O O J A  L E N D L
Mitmed tennisetipud sügasid kukalt: 
mis imet Lendl Murray mänguga ette 
võttis? Äkki oskavad vanad tuusad oma 
kogemustega tõesti võite toovat nõu 
anda? Ja uus tendents hakkas süvenema. 
Uued tennisetähed kutsusid endale appi 
vanu tenniselegende.
Rootsi suurus Stefan Edberg üritab nüüd 
eelmise kümnendi maailma tennise 
valitsejale Roger Federerile uut hinga-
mist anda. Uue aja staar Novak Djokovic 
usub showmehe Boris Beckeri imetege-
vasse mõjusse. Hispaanlane Sergi Bru-
guera üritab aidata prantslast Richard 

Gasquet´d, Michael Chang on aidanud 
jaapanlast Kei Nishikorit, kes koputab 
maailma esikümne uksele.
Mõned endised staarid on treeneriametis 
juba põrunud. Jimmy Connorsi on mitu 
tänast tippu ära põlanud ameeriklase koh-
tutava iseloomu tõttu. Amelie Mauresmo 
suutis Marion Bartolit treenida vaid mõne 
nädala, kui tänavune Wimnbledoni võitja 
tennisest üldse loobus. Anastassia Pavl-
jutšenkova andis Martina Hingisele mullu 
kiiresti hundipassi...
Tänased tipud on ära unustanud vana 
tõe: hiilgavatest mängijatest ei pruugi 
saada suurepäraseid treenereid. Ena-
masti ei saagi. Ja vastupidi: legendaarsed 
treenerid tulevad keskpärastest mängija-
test, kellel on soont teiste juhendamiseks.

Nii on see kõigis sportmängudes. On ka 
müüdilõhkujaid. Richard Williams tegi 
oma tütardest Serenast ja Venusest maa-
ilma esireketid, kuigi vanal Williamsil 
puudus igasugune varasem kokkupuude 
tennisega. Richard Williamsi Eesti vaste 
on ilmselt Silver Karjus...
Palusime arenevat tendentsi maailma 
tennises kommenteerida kahel mehel, 
kes mängijana olid omal ajal Eesti esi-
numbrid ja paistnud hiljem silma tree-
neritööl. Ain Suurthal, kelle paremad 
ajad mängijana olid 80-ndail aastail, 
töötab praegu Eesti Tennise Liidu pea-
treenerina. Rene Busch oli 90-ndail Eesti 
parim meesmängija liivaväljakuil ja tuli 
seitse korda meistriks. Nüüd juhib ta 
oma tennisekooli.

k U m B  k U m B A  J A H I B ?
Busch ei kahtle, et just tänastel noor-
tel tähtedel läheb vaja vanade tuusade 
õpetussõnu, kuigi need ei tule oda-
valt kätte. „Tänapäeva tipptennises 
on äärmiselt tähtis psühholoogiline 
aspekt. Vanad tipud on tennises läbi 
käinud pika tee, nad on palju talleta-
nud ja võimelised oma kogemusi edasi 
andma,“ selgitab Busch. „Vaatan suure 
heameelega Edbergi või Beckerit tri-
büünil Federerile või Djokovicile kaasa 
alamas. See on nagu kahe põlvkonna 
abikäsi teineteisele.“
Melbourne´is küsiti 90-ndate maailma 
tennise valitsejalt Pete Sampraselt, 
mida võiks Edberg õpetada ülikogenud 
32-aastasele 17-kordsele slämmitur-
niide võitjale Federerile. „See pole üldse 
nii. Stefan on suurepärane mees, kes 
tunneb tipptennist läbini. Ta on koge-
nud ja tark, temast võib Rogerile palju 
kasu olla. Tipptennises on nüansse, 
mida võib taibata ainult suur meister. 
Edberg on seda!“ väidab Sampras.
Andre Agassi raamatut „Avatud“ pee-
takse üheks paremaks spordibiograa-
fiaks üldse. Kõige muu hea ja ilusa 
kõrval, mis Agassi oma treenerilt Brad 
Gilbertilt saanud, tõstab Agassi esile 
ühte: oskust inimesi tunda ja tunnetada. 
See ongi üks nüanss.
Busch lisab, et vanadele legendidele 
annab võimalus oma kogemusi jagada 
uue motivatsiooni. „Kogenud staar ei 
taha enam mõelda omaenda mängu 
täiustamisele. See on talle ebahuvitav, 
juba läbikäidud tee. Nüüd saab ta või-
maluse millekski muuks, mis talle pinget 
pakub,“ lisab Busch.
Aga mida võiks peiaril, naiste ja nal-
jamehel Beckeril olla pakkuda Djoko-
vicile? „Võime ainult oletada,“ arvab 
Suurthal. „Äkki tahab Djokovic muuta 
oma mängu agressiivsemaks, täiustada 
võrgumängu. Nagu öeldud, tipptennis 
koosneb arutust hulgast nüanssidest. 
Me ei pruugi neid tabada.“

E B A k I N D E L  A m E T
Beckeri renomee treenerina sai Austra-
lian Openil pisut kannatada. Djokovic 
langes ju konkurentsist juba veerand-
finaalis kaotusega hilisemale meistrile 
Stanislas Wawrinkale.
Pärin Suurthalilt, miks on ässadel kom-
beks nii sageli treenerit vahetada?
„Mõni paneb imeks, miks Kanepi on 
tihti uue treeneri võtnud. Siin pole 
midagi imestada. Tähtis, et treener ja 
tema tippmängijast õpilane teineteist 
mõistaksid. Lihtne on noori õpetada, 
seda raskem aga juba väljakujunenud 
mängijaid. Ja seda tipud ju on,“ selgi-
tab Suurthal, kes ise aitab oma põhi- 
ameti kõrval meie teist reketit Vladimir 
Ivanovi.
Tippmängija treener on kindlasti üks 
ebakindlamaid ameteid. Pisimgi eba-
edu viib staari endast välja, kindlaim 
võimalus on teha patuoinaks treener. 
Eestis tuntud rootslasest meistertree-
ner Thomas Högstedt läks mõne aasta 
eest lahku hiinlannast Na Li'st, asudes 
treenima vene iludust Maria Šarapovat. 
Uus liit töötas tulemuslikult, siis ilmu-
tas Šarapova tujukust, andes Högsted-
tile kinga. Rootslane võttis vastu Taani 
mängija Caroline Wozniacki pakku-
mise, keda ta aastaid tagasi konsul-
teeris nagu Kanepitki.
Mõne kuu pärast katkes Högstedti koos-
töö Wozniackiga.
Spordiajakirjanduse lahutamatu teema 
on, kuidas üks karakter sobib treeneriks, 
teine mitte. Arvatakse, et just endised 
tippsportlased ei sobi. Ei sobi, sest maa-
ilma mastaabis elavad tipud minakesk-
ses ruumis. Tippsportlased on harjunud, 
et kogu ümbritsev keskkond töötab 
tema huvides, tema saavutuste nimel. 
Treener, vastuoksa, peab ennastsalga-
valt töötama hoolealuse huvides. Kes 
läheb sõtta oma alter ego vastu, kes seda 
suudaks? Sportlane on heledas rambi-
valguses, kõigi poolt imetletud. Treene-
rid on varju jäävad töömesilased.

Tippsportlased on harjunud, et kogu ümbritsev 
keskkond töötab tema huvides, tema saavutuste 
nimel. Treener, vastuoksa, peab ennastsalgavalt 

töötama hoolealuse huvides.

Kas duett Roger Federer ja Stefan Edberg toob nüüd tähed taevast alla?
Mida õpetab boris becker Novak Djokovicile?

EDUKAD 
TREENERID:
RoChE olI 
TIPP, TEISED 
MITTE
NETISAIT THE TENNIS SpAcE pAKUb 
lOETElU KõIGI AEGADE KüMNEST 
MENUKAMAST TREENERIST.
 
R I C H A R D  W I L L I A m S
õdede williamsite isa
N I C k  B O L L E T T I E R I
kuulsamad kasvandikud Andre Agassi, 
Jim courier, boris becker, Martina Hingis, 
Monica Seleš, Marcelo Rios, Maria Šarapova 
jne
L E N N A R T  B E R G E L I N
Rootsi tennise suunaja, björn borgi 
kasvataja
L A R I S S A  p R E O B R A ž E N S k A J A  Anna 
Kurnikova, Anastassia Mõskina, Jelema 
Dementjeva, nn Spartaki koolkond Moskvas
R O B E R T  L A N S D O R p
Šarapova, pete Sampras, Tracy Austin, 
lindsay Davenport, Anastassia Mõskina
H A R R y  H O p m A N
viis Austraalia 16 korda Davise karika 
võidule ja tippu Frank Sedgmani, John 
Newcombe, lew Hoadi, Rod laveri, Ken 
Rosewalli, Tony Roche, Roy Emersoni, 
Andrea Jaegeri jt
T O N y  R O C H E
Ivan lendl, patrick Rafter, Roger Federer, 
lleyton Hewitt, Jelena Dokic jt
B R A D  G I L B E R T
Agassi, Andy Roddick, Andy Murray, Kei 
Nishikori, Sam Querrey
T O N I  N A D A L
Rafael Nadal
B O B  B R E T T
boris becker, Goran Ivanisevič, Mario Ancič, 
Andrei Medvedjev, Marin cilic

Roche kuulus mängijana maailma 
absoluutsesse eliiti nii üksik- kui 
paarismängus, Brad Gilbert oli oma 
parimail päevil ATP neljas mängija. 
Ülejäänud tipptreenerid pole 
mängijaina erilist kuulsust kogunud.

 boris beckeri ja Novak Djokovici 
koostöö algus polnud kiita.

 Nii peakski kuulsuste koostöö 
toimima: Andy Murray esiplaanil,
Ivan lendl taustal.

Tekst Jaan Jürine Fotod Scanpix

UUED jA VANAD
STAARID
TEEVAD
KooSTÖÖD
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 pä E V A K O R R A l

T änaseks on Kontaveit juba autoga sedavõrd sinasõbraks 
saanud, et isegi linnaliikluses tunneb end kindlalt. „Ühtki 
ohtlikku olukorda meelde küll ei tule. Auto on igatahes 

terve,“ muigas Kontaveit.
Autokoolis oli Kontaveit enam-vähem sama edukas ja usin õpi-
lane nagu tennisetreeningutel. „Esimest korda käisin õppesõi-
dul juba suvel, seda lubatakse ka enne 18-aastaseks saamist. 
Sain küllaltki ruttu asja selgeks. Lisaks harjutasin natuke ema 
juhendamisel. Igatahes eksami tegin ära esimesel katsel!“
Anetti sõnul muudab auto elu mugavamaks ning samas on ka 
vajalik. „Iga päev Viimsist Tondile trenni sõita polnud kerge. Olin 
sõltuv vanematest, kes mind sinna viisid ja tõid. Endal hoiab 
nüüd ka aega kokku, ei pea enam transpordi pärast ootama 
ning saan ise paremini valida trenniaegu,“ ütles Kontaveit.
Kuigi värske autojuhina pole Anettil kuigi palju võrdlusvõi-
malusi, oskas ta ikkagi esile tuua uue sõiduki plusse. „Sõitma 
õppisin muu hulgas ka isa viis aastat vana autoga ning sellega 
võrreldes on tunda, kuidas minu uus auto allub paremini 
juhtimisele, kiirendab hästi ja on tundlik. Samuti seest väga 
mugav, palju ruumi,“ kiitis Kontaveit.
Kiaga viis Kontaveidi kokku üks tema sponsor, kes käis auto 
kohta uurimas ning Kia oli huvitatud. Seega pandi sind fakti 
ette, et ise marki valida ei saa? „Vastupidi, kui mulle öeldi, 
et leping tuleb Kiaga, olin rõõmus. Nägin juba seda eelmise 
mudeli disaini, mis oli väga ilus. Auto välimus mängib ka naiste 
jaoks rolli,“ ütles Kontaveit, kes eelistas Sportage`i mudelit.
„AS Viking Motors ja Kia Eesti olid lepingust huvitatud, sest 
Kia on ka rahvusvaheliselt tuntud tennise toetaja,“ rääkis 
Viking Motorsi turundusjuht Maria Raudsepp. „Kontaveit on 
kahtlemata märkimisväärne ja suure potentsiaaliga sport-
lane, kellele just Kia Sportage ideaalselt sobib.“
Raudsepa sõnul on leping esialgu tehtud kaheks aastaks, kuid 

Anett Kontaveit
Kia Sportage'isai

omanikuks

Kaks kuud pärast 18. 
sünnipäeva sai Anett 
Kontaveidist autoomanik. 
Vastavalt sponsorlepingule 
on nüüd tipptennisisti 
käsutuses Kia Sportage´i 
uhiuus mudel.

Tekst
Ants põldoja

Fotod
Rait Tuulas

see ei tähenda, et koostöö sellega lõp-
peks. „Praegu on meil pigem soov seda 
koostööd jätkata,“ ütles Raudsepp, kes 
ka ise juba lapsest saadik tennist mängi-
nud. Lisame, et Kia tegi kunagi koostööd 
ka Margit Rüütliga, kes maailmas 200 
parema sekka kuulunud. Kontaveit on 
hetkel just teel maailma teise sajasse.
27. veebruaril käis Kontaveit uue 
autoga libedasõidu harjutustel, kus 
AS Viking Motors ühtlasi esitles Spor-
tage`i uut mudelit. „Jäärajal olin harju-
tanud ka õppesõitu, muidu ei lubatagi 
eksamile. Aga nüüd oli taas põnev juba 
enda autoga libedasõitu proovida,“ 
ütles Kontaveit.
„Tuntavaim muutus on oluliselt vähen-
datud sõidumüra, mis saavutatakse 
tänu helikindlale esiklaasile, uuen-
datud uksetihenditele ja veermikule,“ 
selgitas AS Viking Motorsi müügijuht 
Allan Lupp Kia Sportage`i uue mudeli 
omadusi. „Uus Sportage on nüüdsest 
varustatud Kia visiitkaardiks kujune-
nud roolisoojendusega, millel on Eesti 
kliimas suur praktiline väärtus. Uue 
mudeli tagurduskaamera, kolmeast-
meline roolivõimendi, rehvirõhu jäl-
gimise võimalus, erinevate nahksisude 
valik on lisandunud varustuses, mis on 
Kia Sportage’i järgmisele sõidumuga-
vustasemele viinud.“
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p õ N E V  T E A D A  

E ttevõtte ehitusdirektor Kaarel Prikki sõnul puudutab spordi 
pool enamasti koolivõimlaid ja staadione, mis vajavad 
sageli kapitaalremonti või uute ehitamist. Staadionite 

puhul kasutatakse lisaks tartaanrajakattele palju kunstmu-
ruväljakuid, mille hooldamine on mõnevõrra lihtsam.
„Tavalist murukatet oleks kindlasti lihtsam paigaldada, aga 
selle hooldamine on tülikas ning ka tarbijatele tundub muga-
vam tehismuruväljaku kasutamine,” arvab Prikk. Miinusena 
on aga kunstmuru keerulisem taastada. „Tean üht juhust, kui 
koolile anti üle staadion, kuid sellele ei tellitud ümber aeda 
ning puudus valve. Hommikul avastas koolipere, et öösel on 
korraldatud vastvalminud staadionil kiirendusvõistlus,” räägib 
Prikk, lisades, et sellises olukorras on lihtsam taastada tava-
muruga väljakut, kuigi sinna saab peale minna alles pärast 
muru juurdumist.

T E L L I J A D ,  k E S  v õ T A v A D  A S J A  H I N G E G A
Nordlin Ehituse viimase aja suurimad spordiobjektid olid 
Tondil asuva Tere Tennisekeskuse lastehall – kus saab män-
gida nii lastetennist kui sulgpalli – ning Pirita Spordikeskuse 
uus spordihoone koos multifunktsionaalse spordiväljakuga 
(talvel liuväli, suvel tenniseväljak). Prikki hinnangul on spor-
dirajatiste ehitamine meeldiv, sest enamasti on kõik algusest 
lõpuni selge. „Kui ehitame tenniseväljakut, siis teame, et seal 
hakatakse tennist mängima. Spordirajatisi ehitades on ruu-
miprogrammid lõpuni läbi mõeldud ja need jäävad paika. 
Maja ehitava eraisiku puhul võib aga minna nii, et ta valib 
oma värvitooni värvikaardi järgi välja. Meie teeme töö ära, 
hakkame korterit üle andma ja siis ta avastab, et see rohe-

vib, aga elu on näidanud, et tihti ainult sellega asi ei piirdu. 
Kõige hullem on tema arvates see, kui muudatused viiakse 
sisse, kuid hiljem avastatakse, et mingil põhjusel tuleb veel 
muuta ja minna tagasi algse lahenduse juurde. 
„Tennisekeskuse puhul sellist olukorda ei tekkinud – jõud-
sime kõiges kokkuleppele ja töö valmis õigeks ajaks. Väga 
hea tellija oli: jäime temaga rahule ja ka tema meiega. Tööde 
ajal oli Marek Kaleta alati kõigega kursis ning selline suh-
tumine on eesmärgi saavutamiseks oluline. Pidime tegema 
palju tööd öösel, et mitte segada Tennisekeskuse igapäeva-
tööd. Meie omavaheline läbisaamine oli alati positiivne,” 
meenutab Prikk. „Selliste inimestega on väga hea koostööd 
teha, sest nad teavad, mida tahavad. Kaleta oli alati ehitus-
koosolekutel kohal ning igapäevaselt asja sees. Kui tekkis 
mingi probleem, milleks oli vaja tellija otsust, siis saime 
kohe vastused.”

U I S U p L A T S  v S  T E N N I S E v ä L J A k
Sama kõrgel arvamusel on Prikk ka Pirita tervisespordimaja 
tellijatetiimist, mida juhatas spordikeskuse direktor Aavo Aun-
roos. „Nad olid hingega asja kallal ja kui mingile otsusele jõuti, 
mindi kohe edasi ega jäädud nädalateks ootele,” kiidab Prikk.
Pirita objekti multifunktsionaalse spordiväljaku idee oli telli-
jal olemas juba hanke käigus. Liuväljaku peamine probleem 
seisnes selles, et külmutustorud olid varem lahtised ning kui 
laps tegi uisuga jäässe augu, võis ta nii lõhkuda ka jahutustoru. 
Kui torusid sooviti kaitsta, siis oli mõistlik sinna teha ka ten-
niseväljak. Pealtnäha ei midagi keerulist – samale betoonile 
värviti jooned peale ja väljak oligi valmis. 
Tegelikult tuli üksjagu pead murda, et väljaku kalle võimaldaks 
tennist mängida, kuid ei takistaks talviti liuvälja rajamist. Kui 

line pole ikka see, mida tema mõtles 
ning samas võiks ka ruumiprogrammi 
muuta,” toob Prikk näite.
Prikki sõnul võtavad spordirajatiste tel-
lijad asja hingega. Kui näiteks arenduste 
puhul üritatakse leida enamasti võima-
likult odavaid materjale ja lahendusi, 
siis spordirajatiste puhul sageli mitte. 
Kui kallima materjaliga on juba eelne-
valt positiivne kogemus, siis üldiselt ei 
hakata testima uusi materjale ja ollakse 
nõus rohkem maksma. See käib eelkõige 
otseselt spordiga seotud toodete ja sead-
mete kohta, näiteks väljakukatted.

k I I T E v  ä R A S A A T m I N E
m O T I v E E R I B
Et aga uusi ideid ehituse käigus tekib, on 
tavaline – ka Tere Tennisekeskuse laste-
halli ei plaaninud tellija algul sulgpalli-
väljakuid, kuid ehituse käigus eesmärk 
muutus ja maja tuli seetõttu kolm meet-
rit kõrgemaks ehitada. Ühtlasi muudeti 
ka kandeskeemi. 
„Püüame alati tellijaga kaasa mõelda, 
leida parimaid  lahendusi, et saavutada 
tema soovitud tulemust. Nii ka nüüd,” 
põhjendab Prikk ja lisab, et iseenesest 
pole hullu, kui tellija midagi muuta soo-

E hitusettevõttega Nordlin Ehitus sujus meie koostöö väga 
hästi. Kuna uue halli ehitusprotsess toimus nagu ikka 
paralleelselt meie igapäevase tööga, siis olid mõningased 

ebamugavused tennisetreeningutele ette programmeeritud. 
Ehitaja andis endast parima, et meie igapäevane klient või-
malikult vähe neid tajuks, segavad tööd olid sageli ajastatud 
öisele perioodile. Samuti oldi üpris kiired igasuguste oota-
matult tekkivate probleemide lahendamisel. Ja mis kõige 
tähtsam, töö kvaliteet oli igati tasemel. Võin kinnitada, et 
tegu on oma tööd hästi tundva ja asjaliku meeskonnaga. 
Edu neile edaspidistes töödes!

Oü TERE 
TENNISEKESKUSE 

JUHATUSE ESIMEES
mAREk kALETA:

 üldvaade Tere Tennisekeskuse laste- ja sulgpallihallile.  pirita Tervisespordimaja sisevaade.

 pirita Tervisespordimaja välisvaade.

Oü Nordlin Ehitus on vaatamata nelja-aastasele staažile olnud tegus 
ettevõte, mis kinnitanud Eestis kanda nii tava- kui ka spordirajatiste 

rajamise ja renoveerimise valdkonnas.
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Lauri Birkan
Fotod
Igor pissarev
a jakiri Jooksja

NORDLIN Ehitus
TEGELEb MEELELDI SPoRDIRAJATISTEGA

tenniseväljaku puhul on oluline, et vihmavesi sealt ära voo-
laks ja plats kiiremini kuivaks, siis liuväljale tähendaks liiga 
suur kalle, et soojade ilmadega oleks jää tekitamine keeruline. 
Sellest tulenevalt tuli muuta kaldeid ja teha nii uisuväljakule 
kui tenniseväljakule optimaalseim lahendus.

R U T I I N I v A B A  T ö ö
Nordlin Ehituse järgmine spordiobjekt on Mustamäe Reaal-
gümnaasiumi võimla uuendamine. „Võitsime sealse hanke-
konkursi. Enamasti oleme ehitanud spordirajatisi linna tel-
limusel, eratellijatega puutume spordirajatiste puhul kokku 
harvem,” märgib Prikk.
Mis veenab aga tellijat, et Nordlin Ehitus on parim valik?
„Esimene argument on kindlasti hind, lisaks omavaheline 
suhtlus ja kontakti leidmine. Neid pisikesi asju, mis mõjuta-
vad otsust, on ilmselt väga palju. Objektid on suurte rahaliste 
mahtudega ja ilma usalduseta ei ole võimalik tööd teha, usal-
dus peab olema mõlemapoolne, sest ka ehitaja teeb igakuiselt 
väga suuri kulutusi. 
Miks Tere Tennisekeskus valis Nordlin Ehituse?
„Marekiga esimene kord kohtudes oli meie suhtlus väga ava-
meelne, ta rääkis avatud kaartidega kõigist oma ootustest ning 
sellest, mis on talle eriti oluline. Hinnapakkumise käigus lepiti 
kokku kandeskeemi muudatus, mille tulemusena vähenes ka 
objekti maksumus.“
Mis teie ameti juures enim meeldib?
„Ehituses ei ole rutiini!” ütleb Prikk ning lisab, et päeva, kus 
kõik algusest lõpuni plaani järgi läheb, naljalt ette ei tule. 
„Ikka toimub kuskil miskit põnevat, millega peab tegelema.”
Mis need põnevaimad juhtumid on? 
„Ma parem ei räägi sellest (naerab).”
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T E N N I S E K E S K U S   T E N N I S E K E S K U S

TERE
Tennisekeskus
avas pidulikult uue laste- ja sulgpallihalli

Kui Tere Tennisekeskus avas pidulikult laste- 
ja sulgpallihalli, olid tunnid juba alanud ja 
lapsed kohal. Niimoodi Oskar lutsu „Kevadet“ 
parafraseerides võiks alustada lugu, kuidas 
Tere TK on nüüd täielikult valmis.

Tekst
Ants põldoja
Fotod
Igor pissarev

S U L G p A L L U R I D  U U E
H A L L I G A  R A H U L
Uues hallis on viis minitennise ja kuus 
sulgpalliväljakut, ent korraga neid kõiki 
kasutada ei saa, sest sulgpallijooned 
on tõmmatud risti tenniseväljakutele. 
Maksimaalne variant on selline kui 
kasutusel on üks eraldi seisev tennise-
väljak ja kuus sulgpalliväljakut. Avami-
sel oli hall jaotatud täpselt pooleks ning 
ees lõid pehmet palli üle võrku esimest 
aastat tennisega tutvuvad mudilased 
ning taga harjutasid kolmel väljakul 
noored sulgpallurid.
„Kuna linn toetas halli ehitamist, on 
meil alates 2014/15 õppeaastast kohus-
tus lubada siin Kristiine linnaosa kooli-
del vajadusel läbi viia kehalise kasvatuse 
tunde,“ lisas tennisekeskuse teenindus-
juht Piret Andresoo.
Andresoo ütles, et esimene miniten-
nise turniir on juba peetud ning neil 
osalenud lapsi avamisel ka autasustati. 
„Hall on hubane ja kompaktne, pallid ei 
veere kaugele. Sulgpallurid on ka juba 
uut halli kiita jõudnud, sest nemad on 
harjunud märksa kehvemate tingimus-
tega mõne kooli võimla kossuplatsil,“ 
ütles Andresoo. „Hakkame reguleerima, 
kui palju on parajasti käigus laste mini-
tennise ja sulgpalliväljakuid, ent võib 
eeldada, et õhtud jäävad peamiselt 
sulgpalli päralt.“
Avamise ajal toimunud sulgpallitrenni 
juhendas Kiili klubi juhatuse esimees 
ja treener Aare Luigas, kes samuti 
häid tingimusi esile tõstis. „Sulgpalli 
arengu seisukohalt on väga oluline, 
et siin piirkonnas on nüüd ka hall. 
Lasnamäel on Punasel tänaval spet-
siaalne sulgpallihall ning juba aastaid 
on kõik paremad noored tulnud sellest 
Tallinna linnaosast, aga nüüd lisan-
dub Mustamäe-Õismäe piirkond ka,“ 
lootis Luigas.
Ühel väljakul tegi avamise päeval trenni 
ka tõeline talent – 9-aastane Steven 
Pärnasalu, kes põhiliselt elab ja treenib 
Taanis, kuid noorte võistlustel hakkab 
Eestit esindama. „Tema näol on tege-
mist erakordselt andeka mängijaga, 
Taanis ta võidab juba 13-aastaseid 
poisse. Ning lisaks on ta väga harjuta-
mishimuline – kui selles vanuses lap-
sed tihti ei viitsi pingutada, siis tema 
treenib rõõmuga. Liikumine, hea käsi, 
löögid – kõik on tal oma vanuse kohta 
suurepärane,“ kiitis Luigas.
Nii on hea lõpetada tõdemusega, et 
ehk võrsub pärast Raul Musta Eesti 
järgmine olümpiasulgpallur just Tere 
Tennisekeskuse hallist.

L isaks lastele oli kohal ka Tallinna 
linnapea Edgar Savisaar, kes lindi 
pidulikult läbi lõikas. Talle sekundee-

ris keskuse omanik Urmas Sõõrumaa. 
Halli ehitaja Nordlin Ehituse juhatuse 
esimees Ülo Older andis aga sümboolse 
reketikujulise võtme üle Tere Tennise-
keskuse juhataja Marek Kaletale.

L I N N  A N D I S  E H I T U S E k S
1 , 1  m I L J O N I T  E U R O T
„Tallinna linn on sporti palju toetanud, 
kuid nii suures mahus varem mitte,“ 
ütles linnapea. „Kui uue halli üldmak-
sumus oli 1,25 miljonit eurot, siis linn 
toetas 1,1 miljoni euroga.“
Avakõnes ütles Savisaar, et kui tippude 
mõistes on Eesti tennisel head ajad, siis 
mõelda tuleb ka tulevikule. „Just see-
tõttu tuli kaks aastat tagasi idee muuta 
tennisekeskus lastesõbralikumaks,“ 
ütles linnapea. Savisaare enda peres 
tennisiste pole, kuid ta teab paljusid tut-
tavaid, kelle lapsed või lapselapsed tege-
levad selle alaga. „Kõige parem näide on 
muidugi minu kunagise valitsuse rahan-
dusminister Rein Miller, kelle tütretütar 
on ju Anett Kontaveit,“ ütles linnapea.
Kaleta on juba varemgi naljatanud, et 
halli näol ehitati tennisekeskuse garaažile 
peale 8 meetri kõrgune kahekihiline 
katus. Samas pole see ka päris nali, sest 
uus hall on tõesti garaaži kohal ehk siis 
põrand moodustab garaaži lae. „Sulgpalli 
jaoks on kaheksa meetrit piisav kõrgus. 
Esialgu pidi olema viis meetrit ning üks 
osa hallist, kus on ainult laste tenniseväl-
jak, ongi nii kõrge, aga sulgpallile oleks 
see liiga madal,“ leidis Kaleta.
Kuigi hall oli planeeritud valmis saada 
mõnevõrra varem, ütles Kaleta, et ehi-
taja pidas tähtaegadest täpselt kinni, 
kuid suvel läks ehitusloa saamisega 
aega. „Kommentaaridest olen kuul-
nud, et kasutajad on väga rahul val-
gustusega, mis on rohkem paigutatud 
sulgpalli vajadusi silmas pidades. Õhku 
ja kõrgust on siin piisavalt, andke ainult 
tuld!“ rõõmustas Kaleta ja lootis, et uue 
halli täituvus saab olema sama hea kui 
Tere keskuse 16 tenniseväljakul. „Ei näe 
põhjust, miks peaks minema teisiti!“

 _1 Uue laste- ja sulgpallihalli osaline vaade.

 _3 Avamisel tuli lastel anda elu esimene intervjuu.

 _4 Niisugune näeb välja lastetennise üks 
väljakutest.

 _5 linnapea Edgar Savisaar (paremal) ja Tere 
Tennisekeskuse omanik Urmas Sõõrumaa.

 _2 Nordlin Ehituse juht ülo Older (paremal) ulatab 
sümboolse võtme keskuse juhataja Marek Kaletale.

 _6 Sulgpallitrennid on ka hoo sisse saanud.

_1

_ 2

_ 3

_4

_5

_6
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N aiste kolmas liiga paisus osavõtjate 
arvult juba nii suureks, et tekkis 
raskusi turniriide läbiviimisega, 

sest Eesti tennisekeskused pole ju 
„kummist“ ja väljakute arv seadis tea-
tavad piirangud. Lisaks oli üha teravam 
probleem naisharrastajate taseme kõi-
kumine just kolmandas liigas. Paremik 
„sõitis“ teistelt pikalt eest ära ning nõr-
gemad jälle jäid oma tasemelt palju 
alla. Käärid mängutasemes ei kajastu-
nud ainult tulemustes, vaid oli ka kõr-
valtvaatajale silmnähtav.
Jaanuari keskel MTÜ Eesti Tenniselii-
gade Ühendus realiseeriski naiste nel-
janda liiga loomise plaani. Veidi lühike-
seks ettevalmistusaeg ehk kujunes, sest 
otsuse ja esimese etapi vahele jäi ainult 
kaks nädalat. Vaatamata lühikesele ette-
teatamisajale tuli avaetapile Tondiraba 
Tennisekeskusesse kohale 22 mängijat, 
mis on olukorda arvestades väga korra-
lik number. Reet Ojassalu (nüüdseks III 
liigasse üle viidud) alistas finaalis Kat-
rin Käärdi 6:2 (3. koht Triin Adamson ja 
Margit Põldma). Teine etapp Tere Ten-
nisekeskuses meelitas kohale 28 naist. 
Finaalis oli Margit Põldma parem Triin 
Adamsonist 7:5, kolmandat kohta jäid 
jagama Jaanika Nurme ja Elje Hinno.
Kindlasti juhtub esimesel hooajal neid 
olukordi, kus neljandasse liigasse satu-
vad liiga tugevad mängijad, ent võime 
kinnitada, et jooksev rotatsioon saab 
olema pidev ning mängijaid tõstetakse 
vajadusel aste kõrgemale. 
Toome ära naiste neljanda liiga män-
gijate tasemekirjelduse/reglemendi 
põhipunktid: vanuse kvoot 18+;  võist-
lemise alustamiseks küps harrastaja; 
rahvusvahelise ITN-tasemekoodid: 8, 
9, 10; lapse- või nooruspõlves ei ole 
saanud tennise algõpet; omab vähe 

Ajakirja Tennis eelmise aasta viimases numbris mainisime, 
et SEb Tallink liigatennise sarjas on küpsemas vajadus luua 
naistele uus tugevusgrupp – neljas liiga. Meestel teatavasti 
on mängijad jagatud nelja tugevusgruppi juba kolmandat 
aastat, naistel aga piirduti seni kolme liigaga.

Tekst
Toomas kuum

Foto
vik tor Burkivski

või ei oma üldse võistluskogemusi; ei 
kuulu mängutasemelt kolmandasse või 
sellest kõrgemasse liigasse.
2014. aasta hooaja edasistest plaani-
dest rääkides rõhutaksime paari olulist 
momenti. Esiteks, turniiride arvukus ei 
vähene, mõnes võistlusklassis hoopis 
suureneb. Põhjus lihtne - harrastaja-
tele tuleb anda võimalus valida endale 
sobiv nädalavahetus, pealegi ei lähe 
ju kõik etapid arvesse, vaid teatav osa 
neist. Klassikaline protsent jääb umbes 
40% piiresse. Näiteks kahekümne etapi 
puhul ei tohi arvesse minevate etap-
pide arv olla alla kaheksa. Suuremalt 
jaolt puudutab see naiste liigaturniire. 
Kui seni oli reeglina üks etapp (suvel 
vahel rohkem) kuus, siis ajapikku kas-
vab see miinimum kahele etapile kuus. 
Teiseks, liigatennise reglementi ana-
lüüsitakse ja vajadusel täiendatakse 
uute detailidega. 
Kolmandaks hakatakse edaspidi lii-
gatennises toimuvaid uudiseid ja tur-
niiride infot laialdasemalt edastama 
ka ETL-i koduleheküljel www.tennis.
ee uudiste all. Seetõttu on kõik huvi-
tavad seigad (mõni dramaatiliselt kul-
genud mäng, fair play juhtumid jne.) 
teretulnud, edastage need liigatennise 
korraldajani. Neljandaks, sõltumata 
rendihindade tõusust või erisustest, 
jätkatakse senist tava, et turniirid pee-
takse võimalikult paljudes baasides ja 
erinevatel väljakukatetel. Seni tuleb 
kõiki põhilisi tennisekeskusi  (Tere TK, 
RAM-Tennis, Tondiraba TK, Tähtvere 
TK, Pärnu TH) küll ladusa koostöö eest 
tänada. Vajakajäämisi on kohati ETL-i 
võistluskalendri ettevalmistamisel, mis 
seab ebamugavusi turniiride toimu-
misaegade muutmise näol, ent eks ole 
needki takistused ületatavad.

liigatennise viimaste aastate üks edukamaid 
mängijaid Tõnu Uustalu näitamas, et löök läks auti.

K ui olukord nõuab ja teisi võimalusi palju pole, parim 
variant on lüüa kehasse või on nurk liiga terav, siis ikka 
võib,“ arvas Zopp. „Servi puhul pole üldse sellist prob-

leemi. Taktikaliselt kasutatakse kehasse suunatud pallingut 
sageli. Aga see ei tee kunagi haiget, sest põrkepallile vastane 
reageerib. See löök on ebamugav, aga mitte ebaviisakas.“
Zopp leidis, et inetumad asjad hakkavad sealt, kus sul on 
lihtne pall ees, aga vastane võrgus ning siis oleks küll mats-
lik meelega kõhtu lüüa. „Sul on mitu erinevat võimalust palli 
punktiks lüüa, aga sa paned talle otse pihta,“ selgitas Zopp.

punkti toob. Peame arvestama, et mida tõsisem võistlus, seda 
rohkem niinimetatud etiketi rikkumist esineb. Harrastajatele 
ma küll ei soovitaks kaaluda vastase sellisel viisil ründamist, 
eriti segapaarismängus,“ märkis Zopp.
Muide, tenniseajaloolane ja ETL-i ekspresident Jaak Ulman tea-
dis, et NSV Liidu hea paarismängijana tuntud Sergei Lihhatšo-
vile kavatsesid rivaalid välismaal isegi „kambaka“ teha, sest 
ta lõi segapaarismängus pahatahtlikult naismängijale pihta.
Zopp on profikarjääri jooksul saanud ise palliga pihta ja taba-
nud ka vastast, kuid ta ei mäleta, et mingit tüliõuna sellest 
tekkinuks. „Võib-olla saadakse korraks vihaseks, aga pärast 
antakse kätt ega tuletata teisele meelde, et mis sa tegid. See 
on osa mängust ja võetakse rahulikult,“ märkis Zopp.

A L m A G R O  J A  B E R D y C H I  J U H T U m
Samas mäletab temagi imehästi, kui hispaanlane Nicolas 
Almagro põrutas tšehh Tomaš Berdychile kehasse ning kan-
natanu pidas viha mängu lõpuni ega surunud vastase kättki. 
„Imelik, et Berdych võitis mängu, aga viha polnud lahtunud. 
Ise vaatasin seda situatsiooni ja leian, et Almagrol polnud 
palju võimalusi, kuhu seda palli lüüa. Minu arust oli suhte-
liselt adekvaatne otsus kehasse lüüa,“ hindas Zopp. Ka pealt-
vaatajad asusid selles kohtumises pigem Almagro poolele ja 
vilistasid Berdychile, et too lõpus kätt ei andnud.
„Tähtis on ka see, kas ja kuidas vastane vabandab,“ jätkas 
Zopp. „Mina olen ikka kohanud sõbralikku suhtumist, et 
üks vabandab ja teine annab andeks. Loomulikult tekib ka 
olukordi, kus vastane täiesti juhuslikult sind tabab – see on 
kohe aru saada. Näiteks kas või juhul, kui üritad löögi suunda 
aimata, aga tegelikult jooksed ise pallile ette.“
„Ma arvan, et tipptennises etikett kui niisugune pealelöömise 
kohta ei kehti,“ võttis Zopp kokku. „Sellepärast, et paljudel 
juhtudel nagu servil või paarismängus on see taktikaliselt 
õige. Kuid oskan rääkida ainult meeste mängu kohta, võib-
olla naistel on siin rangemad reeglid.“

Tennises tuleb ette erinevaid olukordi, mis on reeglitega lubatud, aga mida ei peeta heaks 
tavaks. üks sellistest on vastasele peale ehk kehasse löömine. Eesti meeste esireket Jürgen 
Zopp siiski leiab, et tipptennise etikett sel kujul vastase ründamist ei keela.

Kehasse
löömine
Sulitemp või
taktikaline otsus?

“Paarismängus on täiesti tavaline, 
et servija paariline läheb vahele 
ja mängib järgmise volle teisele 

võrgus olijale kehasse. See on isegi 
paarismängu ABC.”

JÜRGEN zoPP

 Nicolas Almagrot 
on tihti süüdistatud 

vastasele meelega pihta 
löömises, aga antud 

fotol püüab just tema 
palli eest ära põigata.

p O L E  p E A L E L ö ö m I S E S T  k O N F L I k T I  S A T T U N U D
Zopp rääkis, et paarismängudes on ikka juhtunud taolisi 
konflikte, kus vastane lööb võib-olla enne sulle pihta ja siis 
mõõdad samaga tagasi. „Ütleme, et sihilikult haiget ei tohiks 
teha, aga paarismängus on täiesti tavaline, et servija paa-
riline läheb vahele ja mängib järgmise volle teisele võrgus 
olijale kehasse. See on isegi paarismängu ABC, seda ei saa 
pahaks panna,“ selgitas Zopp.
Natuke teine olukord on segapaarismäng, kus kirjutamata ree-
gel ütleb, et mees ei löö naisele pihta. „Kuid suure slämmi tur-
niiridel, kus raha mängus, tehakse vahel otsus, mis kergemini 

"
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Tule 
oma ettevõtte 
töötajatega või 

klientidega Jõelähtmele 
suvel teatrisse!

Piletid ja kontakt: 
info@egcc.ee, 

602 5290

paljud ilmselt ei tea, et suure slämmi turniiride 
kahekordne võitja ja olümpiavõitja Jevgeni 
Kafelnikov on ka Venemaa golfimeister. Kuid 
tegelikult leidub endiste tippmängijate seas 
veel paremaid golfareid kui Kafelnikov.

Tekst
a jakiri Tennis
Foto
Scanpix

Golf sobib
Tennisistidele
suurepäraselt

Eesti parim ekstennisistist golfar on Oskar Saarne, hetkel 
ainus, kes mõlemal alal Eesti meistrivõistluste esikümnesse 
kuulunud (tennises parim koht üksikmängus teine, golfis 

seitsmes). „Tennisisti eelis golfi õppimisel on arusaamine vindi 
andmisest pallile ning ka koordinatsioon, mis on hea kõigil 
pallimängijatel,“ rääkis Saarne. „Tõsi, tennises on vaja anda 
pallile keerdeid, et see väljakule kukuks ega liiga kaugele len-
daks ning golfis vastupidi, aga löögi mõistmine on sarnane. 
Paljud proovivad pikema löögi saavutamiseks nagu kühvliga 
palli tõsta, kuid tennisist oskab nurki paremini lugeda, ta 
ründab palli ülevalt alla, aga pall tõuseb üles.“
Saarne selgitas, et tennisistid saavad tavaliselt mängu kii-
remini selgeks.ning seetõttu jäävad pärast Green Cardi kur-
suse läbimist ala juurde, sest oskuste omandamisel muutub 
ka mäng huvitavamaks.

Jõelähtme Golfi tegevjuht Hanno Kross ootab eeloleval hoo-
ajal klientide hulka veel rohkem tennisiste. „Olen veendu-
nud, et kui tennisistid vabal ajal golfi harjutavad, saavad 

nad ka tennises paremaks. Golf arendab enamuse spordialade 
juures oskusi, mis on põhialale kasulik, üks neist on kindlasti 
keskendumisoskus. Ka Eestis on paljud tennisemängijad leid-
nud golfi, sest liigutus on analoogne - põhitöö tehakse kehaga 
ning jõud antakse pallile sama loogika järgi nagu tennises.
Kui Nadal käib tipptennise kõrvalt golfi mängimas, siis miks 
mitte Eesti tennisistid!?“ kutsub Kross. Ta kinnitas, et teeb 
tennisistidele eelolevaks golfihooajaks sellise pakkumise, 
millest ei saa ära öelda. „Võite helistada minu numbrile 
5111192,“ lubas Kross.

Rafael Nadal mängimas 
golfi castello Mastersi 
turniiril Hispaanias.

ESIKüMNE ON KOKKU PANNUD VEEBIKüLG TENNIS SPACE

SCoTT dRAPER (AUSTRAAlIA)
Kui tennisisti hakkasid vaevama vigastused, võttis mees ette golfi. 

Aastal 2005 võitis ta koos Sam Stosuriga segapaarismänguturniiri, 
aga tegi juba kaasa golfi Victoria Touri. Draper on Austraalias 

võitnud isegi ühe profiturniiri.
MARdy FISh (USA)

Tegevtennisistidest on kunagine esikümne mees ilmselt hetke parim 
golfar. Tema avalöök pidavat olema eriti hiilgav. On lubanud pärast 

tennisekarjääri lõppu üritada golfis profina kanda kinnitada.
IVAN lENdl (USA)

paljukordne slämmivõitja viis oma handicapi nulli Ta mängis kahel 
korral czech Openi turniiril ning korra üritas isegi pääseda golfi US 

Openile, aga ei läbinud kvalifikatsiooni.
jEVgENI KAFElNIKoV (VENEMAA)

Kuigi maa meister, on ta eelmistest siiski golfis veidi kehvem. Austria 
Openi profiturniiril jäi tal puudu kaheksa lööki, et pääseda kolmandale 

päevale. üritab golfarina pääseda Rio de Janeiro olümpiale.
TIM hENMAN (SUURBRITANNIA)

Endine briti esireket mängis samuti oma handicapi nulli ning 
on osalenud Alfred Dunhill links championshipi profiturniiril. 

Erakordselt usin harjutaja.
RAFAEl NAdAl (hISPAANIA)

Vahepealse vigastuspausi ajal mängis golfi päris palju. Hetkel 
keskendub küll tennisele, kuid pidavat olema golfis väga andekas.

Todd MARTIN (USA)
Kunagist suure slämmi turniiri finalisti on iseloomustatud kui 
„parimat golfarit, kelle handicap on kaks“.On mänginud golfi 

paljudel heategevuslikel turniiridel.
jAMIE (jA ANdy) MURRAy 

(SUURBRITANNIA)
Golfis on tema handicap kolm, tennises peeti Jamie`t nooremast 

vennast andekamaks, kuid tippu jõudis Andy. Kuna lendl treenib nüüd 
Andy Murray´d, siis küllap jõuab noorem vend ka golfis vanemast ette.

KEVIN UlyETT (zIMBABWE)
pisut vähem tuntud tennisisti handicap on kolm ning Volvo Amateur 

Touril on ta edukalt mänginud. On andnud golfitunde ka Andy Murrayle.
dANIElA hANTUChoVA (SloVAKKIA)

ükski naistennisist pole kuigi hea golfar, kuid Hantuchova oli 
vahepeal lähedastes suhetes Hispaania tippgolfari Sergio Garciaga 

ning jõudis mängu pisut õppida.
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TOp 54,95€
SEELIk 59,95€
JALATSID 69,95€

SäRk 69,95€
pükSID 59,95€
JALATSID 139,95€

SäRk 59,95€
pükSID 59,95€
JALATSID 69,95€

SäRk 47,95€
SEELIk 54,95€

JAL ATSID 169,95€

pOLO 74,95€
pUSA 119,95€
pükSID 74,95€

JALATSID 149,95€

kLEIT 99,95€
pükSID 32,95€

UUed tennisekollek tsioonid sportl and tennise k aUplUstes!



T U R N I I R  &  T R A D I T S I O O N  

M eil on hea meel, et DNB Open on kujunenud väga popu-
laarseks tenniseturniiriks. Tänu parematele mängu-
võimalustele on ka meie enda majas hästi näha, et ala 

harrastajate arv kasvab pidevalt ja on rõõm toetada üritust, 
mis toob kokku nii erinevate elualade esindajaid,“ ütles AS 
DNB Panga juhatuse liige Jaan Liitmäe.
Paarismänguturniiril osales kokku täpipealt 200 tennisisti.  
Paarid jaotati kolme tasemegruppi.  Kahe esimese ringi 
kaotajad konkureerisid veel lohutusringides. Esimeses ehk 
tugevaimas grupis moodustasid paari tegevmängija või 
treener harrastajaga.

k O H A D  T ä I S  k A k S  N ä D A L A T  v A R E m
Esikoha võitsid Alti Vahkal-Lembit Russow, kes alistasid pool-
finaalis Taavi Himmist-Hando Hanschmidti 6:4, 3:6, 10:4 ning 
finaalis Anton Pavlov-Risto Tralla 6:4, 6:4. 3.koha mängus 
olid Himmist-Hanschmidt paremad Heggert Meier-Peeter 
Saksast 8:5. Lohutusringide võitjad: Markko Sojonen- Martti 
Martin ja Mihkel Koppel - Mait Mengel. Kõige dramaatili-
sema lahingu pidasid 1/8 finaalis Lauri Lilleste-Inga Drobet 
– Aare Vahimets-Hans Alter 7:5, 5:7, 12:10.
Neljanda koha saanud Peeter Saks on ka turniiri üks korral-
dajaid. „Neli aastat on seda turniiri peetud, viimased kaks 
korda DNB Openi nime all. Loodame nüüd sama nimega 
jätkata, tunduks sel juhul järjepidevam,“ ütles Saks, kes enam 
täpselt ei mäleta, kes ja kuidas turniiri ideele tulid. „Pallase 
klubi oli võistluse asutamise juures, eesmärk oli teha mingi 
suurem harrastajate ja tegevmängijate turniir ka talvel, mis 

Eestis korraldatavad tenniseturniirid har-
rastajatele ja tegevmängijatele ühtaegu on 
muutunud üsna populaarseks. 2014. aasta 
avapauguks võib täie õigusega pidada DNb 
Openit, mis toimus 1. veebruaril Tere Tenni-
sekeskuses. Turniiri peasponsor oli juba teist 
aastat järjest DNb pank. 

T eises tasemegrupis olid paaris kaks edasijõudnud 
harrastajat ja mõnel juhul ka tenniseõpet lapsepõl-
ves saanud mängija. Finaal: Erik Ambrosius-Kristjan 

Prüüs vs Piret Mäelt - Viljar Kuusmaa  7:6, 6:2. Poolfinaalid: 
Ambrosius-Prüüs vs Helen Tälli - Mati Tänav 6:2, 5:7, 10:4; 
Mäelt-Kuusmaa vs Andres Müürsepp-Harly Mägi 6:1, 5:7, 
10:4. Kolmas koht kuulus paarile Müürsepp-Mägi. Lohu-
tusringide võitjad: Ene Tuul-Indrek Haavel ja Maria Adam-
son-Sojonen-Ilja Poljašov.
Kõige massilisemas (36 paari) kolmandas tasemegrupis 
osalesid ainult segapaarid. Võitjapaar Kerttu Olmann-Mõis-
Tarmo Sumberg suutis viies võidetud mängus oma paremuse 
maksma panna alles otsustava seti kiires lõppmängus, finaalis 
alistati Seila Saks-Ivo Kasak  tulemusega 6:2,1:6, 10:8. Pool-
finaalid: Olmann-Mõis-Sumberg vs Cristine Russow-Mihkel 
Rõuk 6:4, 3:6, 11:9; Saks-Kasak vs Kristiina Koel-Aare Tam-
memäe 6:4, 1:6, 10:5. 3.koha mäng: Koel-Tammemäe vs Rus-
sow-Rõuk 8:2.
Lohutusringide võitjad:  Helen Aaavisto-Oliver Tatar ja Kristel 
Kurvits-Peeter Raag.
Turniiri meeleolukas lõpetamine leidis aset kohvikus Waba-
dus, kus muusikalise osa sisustasid alati särav Birgit Õigemeel, 
Pearu Paulus ja ansambel Swingers.

HARRASTAJATE 
GRUpI MäNGUD   

Tekst
Toomas kuum

Ants põldoja
Fotod

vik tor Burkivski

oleks sarnane suvisele Euronicsi turniirile. Kuna Tere Ten-
nisekeskus just siis avati, oli hea võimalus – ainult siin koos 
lähedal asuva Audentesega saab nii mahukat võistlust kor-
raldada. Peab olema piisavalt väljakuid, et laupäeva õhtuks 
kõik kohtumised läbi viia. Reedel mängiti lausa keskööni.“
Saks ütles, et juba enne ametliku registreerimise algust olid 
ligi pooled võistlejad endast märku andnud, et soovivad osa-
leda. Kaks nädalat enne turniiri algust olid kohad täis. Selline 
fakt räägib ise turniiri populaarsusest. „100 paari oli senistest 
suurim arv, kuid sealt edasi enam palju laieneda võimalik 
pole,“ sõnas Saks. „Tore on ka see, et tegevmängijate ning 
endiste meistrite huvi püsib.“

v A H k A L  J A  R U S S O W  N ä I T A S I D  H E A D  k O O S T ö ö D
Enda mängu kohta lisas Saks, et koos Heggert Meieriga osales 
ta esimest korda. „Kaks proovimängu jõudsime teha ja tundus 
klappivat. Aga poolfinaalis tuli vastu praegune tippmängija 
Anton Pavlov, kelle tugevate löökidega oli minusugusel raske 
harjuda. Teise seti siiski võitsime, aga mängu mitte. Vahkal ja 
Russow said finaalis siiski jagu – nemad juba nii-öelda vanad 
kalad, palju kokku mänginud ja varemgi turniire võitnud.“
„Nojah, mõned turniirid on õnnestunud võita, aga lihtne see 
pole, alati tuleb endast maksimum anda,“ tunnistas Vahkal, 
kelle sõnul mängisid nad finaalis Pavlovi ja Tralla eelkõige 
taktikaliselt üle. „Pall tuli Pavlovi löökidest tõesti kiiresti, aga 
meil õnnestus kõik võtmepunktid võita. On selge, et füüsi-
liselt ma ei mängi enam nii hästi, kui kümmekond aastat 
tagasi, kuid seda rohkem pean mängutarkusele ja psühho-
loogilisele poolele lootma.“
Vahkal lisas, et Russowiga on nad hästi sobinud. „Pole ainult 
nii, et mina kui tugevam mängija toetan teda, vaid vahel oskab 
ka tema mind rahustada. Ning ka tema pole otsustavatel het-
kedel ära kukkunud,“ kiitis Vahkal.
Siiski ütles Vahkal, et ega ta väga meelsasti taolistele turnii-
ridele alati ei tule. „Lembit peab mind enne kaks korda mee-
litama, siis nõustun. Töö kõrvalt teha viis täismängu pole 
kerge ning kohati on ka ohtlik, võib ennast vigastada. Aga kui 
on läinud hästi ja võit käes, siis on alati hea meel, et kohale 
tulin. Ja kasulik on ka – ma ju võistlen üsna harva, ent sellisel 
turniiril saab jälle võistlusnärvi testida,“ rääkis Vahkal.

ülEMINE: Rõõm – Alti Vahkal 
(paremal) ja lembit Russow on just 
võitnud tugevaima grupi finaali.

AlUMINE: Tugevaima grupi finalistid 
Anton pavlov (vasakul) ja Risto Tralla.

AlUMINE: pärast kolmanda grupi 
finaali: paremal võitjad Kertu Olmann-
Mõis ja Tarmo Sumberg, vasakul 
finalistid Seila Saks ja Ivo Kasak.

Teise grupi võitjaid Kristjan prüüsi ja 
Erik Ambrosiust (keskel) autasustavad 
korraldaja peeter Saks (vasakul) ja 
peakohtunik Toomas Kuum.

ülEMINE: Helen Tälli sai teises 
tasemegrupis neljanda koha.

Harly Mägi stiilinäide.

ülEMINE: Esimese grupi võitjad torti 
lahti lõikamas.

AlUMINE: birgit õigemeel ja pearu 
paulus turniiri lõpetamisel esinemas.

 Mänguhoos Dmitri polonski 
(esiplaanil) ja Raul Rander.

"

                          meelitas
         kohale 200 mängijat

DNB    open
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T E N N I S  &  R E I S I M I N E   T E N N I S  &  R E I S I M I N E

P õhiline on Champagne'i piirkond,“ 
rõhutas GoAdventure korporatiiv- ja 
ärikliendi müügihaldur Ülle Turgan. 

„Nagu nimigi ütleb, on tegu šampanja 
kodumaaga. Käime viinamarjaistandus-
tes, saab näha, kuidas jooki tehakse ja ka 
proovida maailma parimat šampanjat.“
Šampanja ajaloost nii palju, et algul, 
kui kääritamisprotsessi veel ei tuntud, 
hakkas vein mullitama kuni pudelid 
lõhkesid. Nii nimetati šampanjat algul 
kuradi veiniks ja veinikeldritesse sise-
neti tihti raudse maskiga, et mitte end 
vigastada. Claude Moet oli esimene, 
kes pühendas elu teadlikult šam-
panja tootmisele ning ta suutis seda 
jooki edukalt müüa kuningakojale, nii 
et kuningas lasi isegi ehitada otsetee 
Versailles' lossist Champagne'i.
See on lühike ajalugu, aga GoAdventure 
soovitab kindlasti tutvuda šampanja val-

mimise protsessiga, mis tegelikult on 
ülikeeruline. Pariisist on Champagne'i 
maakond umbes kahe tunni tee kaugu-
sel. Kui tennisehuviline on eelkõige tul-
nud vaatama Roland Garrosi, siis pärast 
turniiri või isegi selle ajal, kui näiteks 
mõnel võistluspäeval ei juhtu olema 
sinu lemmiktennisistide mänge, saab 
reisi viinamarjaväljadele ette võtta.
„Muidugi on tuntud ka Loire'i oru lossid, 
imeilus vaatamisväärsus,“ lisas Turgan. 
„See piirkond on tuntud neile, kes luge-
nud „Kolme musketäri“ ja selle järge. 
Samuti on meil kavas Versailles, mis on 
ka varem kuulunud tennisereiside prog-
rammi. Kui lossi külastus on pühapäe-
val, siis on selline plaan, et käime läbi 
Pariisi turgudelt, paneme kotid autosse, 
külastame Versailles' lossi ja lõpeb see 
päev piknikuga purskkaevude all. See 
on olnud kõigi lemmik.“

"

Tennisehuvilised reisijad on harjunud käima Roland 
Garrosis ja tutvunud põhjalikult pariisiga, kuid palju on 
vaadata ka linnalähistes maakondades. GoAdventure 
korraldab individuaalreise pariisi lähiümbrusse.

pariis
tennis ja...

šampanja

Tekst
Ants põldoja
Fotod
GoAdventure

Turgani sõnul on näiteks tennisehuvi-
listele võimalik välja pakkuda indivi-
duaaltransfeer kuni 7 inimesele. „Soovi 
korral sõidutatakse teid Roland Garrosi, 
hotelli ja tagasi. Kui on vaba päev, saab 
kokku leppida ekskursiooni. Champag-
ne'i külastusel leidub ka üks lisaboonus, 
et tagasiteel on tore väike linnake, mille 
läheduses asub Prantsusmaa suurim 
outlet-shopping. Seal on 400-500 poodi 
korraga koos, suur kaubanduskeskus, 
kus saab odavamalt osta endale mee-
lepärast,“ rääkis Turgan.
Kui on tegemist individuaaltransfeeriga, 
saab kogu plaani kokku leppida – näi-
teks kui pikk tuleb shoppamise peatus, 
samuti näiteks Loire'i oru külastusel, 
milliseid losse ja muuseume vaatamas 
käia, mida ainult väljastpoolt kiigata, 
selgitas Turgan. „Kui seltskond on suu-

rem kui 7 inimest, on Pariisis olemas 
ka 15 inimese buss koos giidiga. Läbi 
GoAdventure saab kõike kasutada: ala-
tes lennupiletitest ning lõpetades koha-
liku transfeeri ja ekskursioonidega.
Turgan lisas, et loomulikult korraldab 
GoAdventure ka ainult Pariisi ümb-
rusele suunatud reise, mis toimuvad 
aprillist oktoobrini – selleks, et niisu-
gust seiklust ette võtta, ei pea ju olema 
tennisehuviline. „Praegu on meil ka 
sooduspakkumine Pariisi Disneylandi. 
Nii et meie firmast saate kõigele vas-
tuse, ei pea olema üldse tenniseini-
mene,“ ütles Turgan.
Lõpetame tõdemusega, et Winston 
Churchill ütles maailmasõja aegses 
ergutuskõnes nii: „Härrased, ärge unus-
tage, et me ei võitle ainult Prantsusmaa 
eest, vaid ka Champagne'i eest!“

 Naeratav ingel Reimsi kiriku fassaadil. Nii 
rõõmsailmelist kuju teistel kirikutel ei näe.

 _6  lõputud champagne'i põllud suvel. pildilt 
on ka näha, et see põld kuulub Moet&chandoni 
šampanjamajale.

 _3 Väikesed külmkapid, mis on tegelikult 
eriilmelised pakendid Veuve clicquot' nimelisele 
šampanjale.

 _5 Dom perignoni skulptuur Moet&chandoni 
šampanjamaja ees. Dom perignon oli kloostri 
veinimeister, munk, keda on nimetatud ka šampanja 
leiutajaks.

 _2 prantsusmaa veinipiirkondades istutatakse 
viinamarjapõldude äärde roose, et rooside närbumise 
korral viinamarjavõrsete haiguste jälile saada, 
sest roosid ja viinamarjaistikud on vastuvõtlikud 
samadele. haigustele.

 _4 Vaade Fontainebleau'le, kus toimus ka "Kolme 
musketäri" tegevus.

 _1 Idülliline väikelinn Marne'i jõe ääres.

_2_1

_3 _4

_5 _6
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T E N N I S  &  c U R l I N G   T E N N I S  &  c U R l I N G

E esti meeste esireket Jürgen Zopp, 
Kaia Kanepi ekstreener Silver Karjus 
ning alaliidu juhatuse liikmed Priit 

Põldoja ja Toomas Kuum kogunevad 
ühel märtsi alguse õhtul Jeti jäähalli, et 
uut ala proovida.

E N N E  m ä N G U
„Ma pole näinud inimesi, kes selle 
asjaga hakkama ei saaks. Võib ka esi-
mesel päeval juba punktidele mängida. 
Põhitõed saab paari tunniga selgeks. 
Taktikaline arusaam tuleb hiljem, esi-
algu pakume lõbu ja hasarti,“ ütleb Eesti 
Curlingu Liidu peasekretär Harri Lill.
Tennisistide mängupartnerid ja õpe-
tajad on mullu EM-i kõrgemasse divis-
joni pääsenud Eesti naiskonna liikmed, 
kapten Maile Mölder, Kaja Liik-Tamm 
ja Küllike Ustav. Et üks liige on puudu, 
asendab teda Lill ise. Ei mängita nii, et 
profid algajate vastu, vaid võistkonnad 
jagatakse pooleks. Tennisistidest hakka-
vad Zopp ja Põldoja libistama kollaseid, 
Karjus ja Kuum punaseid kive.
Curlingu eesmärk on, et vooru lõpuks 

tööd teeb, aga tennisistide harjamine 
on rohkem nagu põranda pühkimine.

m ä N G
„Super, hea vise!“ tunnustavad koon-
disenaised Kuuma järjekordset üritust. 
Üllataval kombel aga eksib üks prof-
fidest. „Ka meil tuleb ebaõnnestunud 
viskeid ette, kuid selle nimel tööd tee-
megi, et neid vähem oleks. Kuid viima-
sel EM-il klappis kõik, hea tunne oli,“ 
selgitab Liik-Tamm.
Kollased saavad nüüd edu. „Kaitseviset 
on vaja!“ õpetab Põldoja, kes curlingut 
varem telerist jälginud, Zoppi. Posit-
siooni on vaja ringi ette visatud kiviga 
kaitsta. Jürgen teebki viske, Kaja harjab 
tugevalt. „Ei jõudnud päris sinna, kus 
vaja, aga see oli variant B, samuti hea,“ 
sõnab ta.
´“Yes!“ karjub Priit, kui punaste vii-
mane vise läheb üle. Seekord ei kasu-
tanud vastane viimase kivi eelist ja 
kollased nii-öelda „varastasid“ (cur-
lingu termin) vooru võidu. „Kui ten-
nise maha jätad, võid hakata selle alaga 

oleks sinu kivi (veel parem kui kaks ja 
rohkem) keskpunktile lähemal. Nagu 
tenniseski, tehakse curlingus viskeid 
kordamööda ning püütakse vastase järg-
mise viske (tennises löögi) sooritamine 
muuta võimalikult raskeks. 
Erinevus on aga selles, et curlingus on 
kindel arv viskeid – sa võid teha hiilgava 
„äralöögi“, aga sellega lugu ei lõpe, seis 
fikseeritakse pärast teisena alustanud 
võistkonna viimast, kaheksandat viset. 
Nii on vooru lõpetajal ka eelis.
Kõigepealt õpivad tennisistid libista-
mistehnikat – kuidas endale jääl hoogu 
anda ja selle pealt kivi teele saata. Kui 
tasakaal käes, saab alles mõelda viske 
tugevusele ja vindi andmisele. Zopp 
saabub teistest veidi hiljem. „Vaata, 
et sa nüüd ei kahetse, et siia tulid!“ 
hüüab talle Karjus. „Juba jõudsin,“ 
muigab Zopp.
Harjamine on omaette kunst, sellega 
aitavad võistkonnakaaslased viske 
suunda ja pikkust muuta. On näha, 
kuidas Lill intensiivselt, keha peaaegu 
maaga paralleelselt harjale küünitamas, 

tegelema,“ tunnustab Kuum Zoppi.
Järgmises voorus kõik kordub: kolla-
sed on oma kivid paigutanud eduka-
malt ning Karjusel seisab viimase vis-
kajana ees raske ülesanne. „Ta peaks 
meie kivi välja viskama nii, et oma kivi 
jääks sisse. Tundub keeruline, vaatame, 
mis nad teevad,“ ütleb Liik-Tamm. Vise 
läheb hoopis punaste kaitsekivi pihta, 
2:0 kollastele!
Kolmandast voorust alates astuvad 
profid kõrvale ning tennisistid jätka-
vad kaks kahe vastu. Nüüd ei saa Priit 
ja Jürgen enam kuidagi kivisid sisse – 
kas algaja õnn jättis neid maha? „Väga 
hea vise!“ kiidab Maile Toomast ning 
seis on nüüd punastele etem. Karjus 
pakub viimaseks imeviset, mis võiks 
kahe põrkega tuua punastele 4:0 voo-
ruvõidu, aga koondisenaised peavad 
seda liiga riskantseks isegi profi jaoks. 
Nii jääb 2:0 punastele.
Neljanda vooru algul kipuvad visked 
lühikeseks jääma. „Keegi on vist soola 
jääle visanud. Kas sina, Jürks?“ küsib Kar-
jus. Kollased võidavad vooru ja mängu, 

LÕBUS      CURLINGUÕHTU

curling on taliolümpia kavva kuuluv võistkondlik spordiala, mida mõned meist ilmselt 
ka Sotši mängude ajal telerist nägid. Tennisega on sellel teatud sarnasusi, ehkki 
curlingut on rohkem siiski kutsutud „male jääl“.

Tekst
Ants põldoja
Fotod
vik tor Burkivski

EHK TENNISISTID õPIVAD UUT ALA
kuid kaotajad nõuavad üht vooru veel 
ja keelitavad Jürgenit jätkama.
Vooru kuuendal viskel saadab Toomas 
kivi täpse vindiga ringi keskele pooleldi 
vastaste kivi taha. Kõik juubeldavad. 
Kuid Jürgenilt tuleb vääriline vastus 
– ta lööb selle kivi välja! „Kurat, minu 
kivi läks!“ kurdab Toomas. Punased 
küll võidavad, aga 1:0 ei päästa, sest 
kokku jäävad kollased ehk Zopp ja Põl-
doja 4:3 peale.

p ä R A S T  m ä N G U
„Kes väljaku ära teeb?“ küsivad tenni-
sistid naljatamisi. Curlingus on aga vas-
tupidi: harjaga pühitakse mängu ajal, 
tennises pärast mängu. „Uskumatult 
hästi tuli see mäng välja. Tennisistid on 
tundliku käega ja silm tundus neil ka 
olevat hea – oskavad distantsi hinnata,“ 
kiidab Mölder.
„Uusi spordialasid on ikka huvitav proo-
vida,“ sõnab Zopp. „Algul mõtlesin, et 
võib-olla läheb ohtlikuks, libastun jääl ja 
vigastan ennast. Professionaal ei tohi ju 
rumalusi teha, aga kõik oli korras. Meil 

olid ka head abilised, tegid mängu kii-
resti selgeks. Oma visked kõige hulle-
mad polnud, aga suhteliselt nii nagu 
jumal juhatab. Kuid harjamisega saab 
viset parandada, tiimitöö!“
Karjus on enesekindel nagu alati: „Elu 
esimene curling, aga oli OK. Taktikali-
sed nüansid? See on ju elementaarne!“
„Väga lahe oli,“ leidis Põldoja. „Mulle on 
curling alati meeldinud. Viskel tasakaalu 
leidmine läks raskelt, aga kui selle sain 
kätte, oli mäng põnev. Läks isegi pare-
mini kui arvasin. Algtasemel õppimiseks 
on curling kindlasti lihtsam kui tennis. 
Sain ka selgeks tõe, et viska pigem peh-
memalt, harjamisega saab parandada.“
Kuum kirjutas veidi aega tagasi loo 
Eesti curlingunaiskonnast ning sellest 
tekkinud kontakti kaudu sündis idee, et 
tennisistid võiksid ala proovida. „Sarna-
selt tennisega võib ka curlingut kõrge 
eani mängida. Esimene proov tun-
dus väga huvitav, kohati tehti ülihäid 
kombinatsioone. Mul endal oli pigem 
tugevusega probleeme, suunaga sain 
hakkama,“ võtab Kuum kokku.
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 Kristin Kuuba tuli kvalifikatsioonist edukalt läbi, ent avaringis 
kaotas tugevale vastasele.

Y onex Estonian International turniiril osa-
les üle 200 tippmängija 27 riigist ning seda 
isegi väljastpoolt Euroopat: Mauritiuselt, 

Uus-Meremaalt ja Kanadast.
Meeste üksikmängus soovis võidu viimaks koju 
jätta Eesti esinumber Raul Must (maailma ede-
tabeli 80.), kes oli asetatud kolmandana. Paraku 
kaotas Must veerandfinaalis selgelt 17:21; 14:21 
taanlasele Rasmus Fladbergile, hilisemale võit-
jale. „Täna mängis vastane paremini ja arvan, 
et ta tahtis natuke rohkem. Mul kustus energia, 
et võita see mäng,“ tõdes Raul pärast kaotust.
Kahel korral on Must kaotanud Yonex Estonian 
Internationali finaalis Soome esireketile Ville 
Langile, keda peeti ka sel korral tema peamiseks 
rivaaliks. Kuid Lang ei pääsenud isegi veerandfi-
naali ja nii tekkis Mustal reaalne võiduvõimalus, 
mis jäi kasutamata.
Meesüksikmängus ja -paarismängus osales ka 
Eesti juurtega sulgpallur Daniel Ojaäär, kes on 
Rootsi kümnes reket ja U-19 vanuseklassi teine 
mängija, kuid ta ei jõudnud põhiturniirile.
Eesti naistest olid otse põhiturniirile pääsenud 
Laura Vana (155.) ja Karoliine Hõim (185.). Vana 
oli enne esimest mängu valmis iga punkti eest 
võitlema, kuid Laura ega Karoliine siiski avarin-
gist kaugemale ei jõudnud. „Vastane tõstis teises 
geimis tempot, aga ma kahjuks ei suutnud sel-
lega kaasa mängida,“ analüüsis Karoliine pärast 
kaotust kuuendana asetatud Soraya de Wisch 
Eijbergenile (Holland). Turniiril esimese ase-
tusega oli eelmise aasta võitja, alles 19-aastane 
taanlanna Line Kjaersfeldt (BWF 57), kes vee-
randfinaalis pidi pärast kolmegeimilist mängu 
pealtvaatajaks jääma.
Veel noorte vanuseklassi kuuluvad Eesti nais-
mängijad üritasid edasipääsu põhiturniirile 
kvalifikatsiooniturniiri kaudu. Eesti noorte 
esinumber Kristin Kuuba suutis võitlusvaimu 
üleval hoida ja end üksikmängus teist aastat 
järjest põhiturniirile murda, kuid kaotas ava-
ringis viienda asetusega hollandlannale Alida 
Chenile 21:19, 14:21, 9:21.
Alles esimest aastat U-17 vanuseklassis män-
giv Nõo koolitüdruk Kati Kreet Marran alustas 

kvalifikatsiooni võiduga leedulanna Gabriele 
Janusonyte üle 21:12; 21:14, kuid järgmises 
mängus pidi tunnistama vastase paremust 
ning uks põhivõistlusele sulgus Paarismängus 
suutsid Kati-Kreet ja Sale-Liis Teesalu mängida 
ennast üllatuslikult põhiturniirile, kuid kaota-
sid veerandfinaalis Ukraina paarile 13:21, 10:21. 
Tüdrukud ise mänguga rahule ei jäänud: „Me 
ei suutnud oma mängu peale suruda, tegime 
lihtsaid vigu.“
Kõige tituleeritum võistleja Estonian Interna-
tionalil oli Londoni olümpial naispaarismängus 
pronksmedali võitnud Nina Vislova. Ta võistles 
nii nais- kui ka segapaarismängus, kus suutis 
tõestada paariliste Anastassia Tšervjakova ja 
Vitali Durkiniga oma paremust ning saavutada 
mõlemas mänguliigis esikohad. Venemaa sai 
lisaks veel kaks esikohta.

2014yoNEx
ESToNIAN 
INTERNATIONAL
VÕITJAD

mE E S T E ükS Ik m ä NG 
Rasmus Fladberg (DEN)
N A I S T E ükS Ik m ä NG 
Jevgenia Kossetskaja 
(RUS)
mE E S pA A R
Nikita Hakimov / Vassili 
Kuznetsov (RUS)
N A I S pA A R
Anastassia
Tšervjakova /
Nina Vislova (RUS)
S E G A pA A R
Vitali Durkin /
Nina Vislova (RUS)

Eesti sulgpallielu tippsündmus Yonex Estonian International 
toimus jaanuaris juba viiendat korda. Tegemist on 5000 dollari 
suuruse auhinnafondiga Euroopa karikasarja turniiriga, mis kuulub 
Rahvusvahelise Sulgpalliföderatsiooni võistluskalendrisse.

RAUL MUSTAL

Tekst ja fotod
Evelin vanaselja 

Raul Must ei pääsenud 
kodus seekord veerand-
finaalist kaugemale.

EI õNNESTUNUD TAAS 
KoDUTURNIIRI VõITA

*Osta 
SNICKERS 
Workwear 
kapuutsiga 
Soft Shell 
ja saad KINGITUSEKS 
DIADORA Nimbus turvajalanõud!

art 157602-80013

art 1219/04 
või art 1219/5804

SNICKERS 
Workwear 
kapuutsiga
Soft Shell  
art 1219/04 
art 1219/5804

Kanna trendikat, sportlikku ja nägusat Soft Shelli aastaringselt. 
Tuulekindel, veekindel ent hingav jakk on valmistatud 
pehmest ja elastsest 3-kihilisest Soft Shell materjalist. 
Materjal: 100% polüester, 285g/m². 
Värv: 04 - must, 5804 - digiprint

HIND 124.- €

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

ERAKORDNE   
PAKKUMINE – 
SOFT SHELLI OSTJALE KINGIME 
TURVAJALANÕUD KAUBA PEALE*
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DIADORA Nimbus 
S3 HRO SRC 

turvajalanõud 
art 157602-80013

TAVAHIND 99.- €
Veekindlast nubuck-nahast pealsetega 

turvajalanõudel on sees hingav võrkvooder 
ja E.V.A. anatoomiline eemaldatav sisetald. Kahevärviline
nitriilist välistald talub õli ja mitmeid kemikaale ning tagab 

hea löögisummutuse. Turvanina ja torkekindel tald 
(komposiit ja APT) kaitsevad jalga kukkuvate

esemete ja võimalike torgete eest. 
Värv: must/kollane. Suurused: 41–46

TASUTA*

KAMPAANIA ALGAB

01.04.2014
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 A J A l U G U

Veebruari lõpus toimus 
ajaloofilmi „Eesti tennis 

100“ esmaesitlus Tallinna 
teletornis. Uudistajate 

seas oli kohal ka palju neid 
tenniseinimesi, kes filmis 
sõna said või kelle mängu 

võis filmilindilt nautida.

PEETER SIMM

Tekst
Ants põldoja
Fotod
vik tor Burkivski 

„KuIdaS TEnnISEfIlM 
õnnESTuS, laS 

OTSuSTavad TEISEd.“

„Kui 50 aasta pärast 
filmis minu mängu 
näidatakse, kas siis 
ka tundub imelik?“

JÜRGEN zoPP 

Režissöör Peeter Simmi käe all valmis 59-minutiline film, 
kuhu lisaks arhiivimaterjalile ja intervjuudele oli sisse piki-
tud ka lavastuslikke võtteid – näiteks sellest, kuidas Evald 

Kree, keda kehastas treener Tanel Luka, kunagi lastega talvel 
väljas tennist mängis, või sellest, kuidas Eesti Tennise Liidule 
segastel majanduslikel aegadel käisid abilised arbuuse müümas.

E E S m ä R k :  E T  F I L m  O L E k S  H U v I T A v  k A
S p O R D I v õ õ R A L E
„Filmist saate teada, et Eesti tennise juubeliaasta mõeldi välja 
nõukogude ajal, kuigi siinmail mängiti tennist varemgi,“ rää-
kis avaesitlusel Simm. Nii ei ole ka mingi probleem, et film 
sai valmis pärast juubeliaasta lõppu – selle sisu on aegumatu 
ning kindlasti kõlbab filmi näidata ka tennise 110. sünnipäe-
val, kui selleks ajaks uut filmi pole tehtud.
Simm tõstis esile Jaak Ulmani panust. „Ilma tema käsikirjata 

poleks seda filmi olnud. Taotluslikult oleme intervjuudeks 
valinud rääkima ainult need inimesed, kes enam võistlus-
tennisega ei tegele, sest nende, kes praegu veel mängivad, 
päralt on järgmised sada aastat,“ sõnas Simm.
Režissöör lisas, et püüdis teha filmi selliselt, et see poleks 
liiga igav, et intervjuud poleks liiga pikad ning sisu oleks 
huvitav ka tennisevälisele inimesele. „Kuidas film õnnestus, 
las otsustavad teised,“  märkis Simm. „Kuid nagu Eestis tihti 
juhtub, tehakse meil mõnikord asju hästi mitte tänu sellele, 
et raha on piisavalt, vaid just tänu sellele, et tuleb pingutada, 
kuidas eelarvega välja tulla.“
Paljukordne Eesti meister ning peamiselt 1970ndate aastate 
tippmängija, ent praegu edukas seenior Sven Eving, kelle 
intervjuulõike filmis päris tihti näidati, tunnistas, et ei tead-
nud enne vaatamist, palju seal tema juttu esineb. „Eks see 
ole tuntud asi, et ennast ekraanilt vaadates tundub, et pole 
loomulik või piisavalt hea. Oleksin intervjuud andes teadnud, 
et näiteks see lõik läheb filmi, püüdnuks 
ehk parasiitsõnu vältida,“ ütles Eving.
Eving leidis, et sisu poolest oli film 
enam-vähem paigas ja kõik olulise-
mad tennisistid said mainitud. „Mõni 
koht läks natuke kiiresti üle, aga eks 
peab seda filmi veel vaatama. Ega ta ei 
tohikski olla kahetunnine, sest muidu 
poleks võib-olla mittespordiinimestele 
huvitav. Lavastuslikud võtted annavad 
palju juurde, filmis mängivad Paul 
Keres ja Gustav Ernesaks, räägib Anto 
Raukas, see kõik lisab ka tavavaataja 
huvi. Väike show peab olema, ehkki 
esmapilgul tundusid mõned lavastu-
sed võõrana,“ rääkis Eving.

J ü R G E N  Z O p p I L  H E A D  m U L J E D
„Huvitavalt oli tehtud, hea režissööritöö, ka huumorit sisse 
toodud – mitte ainult tõsine ajaloofilm,“ hindas praegune 
tippmängija Jürgen Zopp. „Nad olid valinud sellise formaadi, 
et tänapäeva asju oli vähe, kuigi võinuks ehk mõned Kaia 
saavutused olla välja toodud.“
Linateoses oli siiski ka lähiminevikku – film algas ja lõppes 
kaadritega Eesti naiskonna pääsust FedCupi Maailmaliigasse. 
See saavutus oli võetud tänapäeva Eesti tennise edu aluseks 
ning sidus filmitegijate tahtel tänapäeva minevikuga.
Zopp lisas, et natuke üllatavat ta filmist siiski avastas. „Laias 
laastus olen ju ajalooga kursis, aga kõik faktid pole muidugi 
teada. Näiteks see, kuidas tenniseelu pärast sõda üles ehitati, 
oli huvitav. Kuidas omaalgatuslikult pandi kogu tenniseselts-
kond tööle. Kuigi teadsin ka raskusi, mida eelmine põlvkond 
pidi meiega võrreldes üle elama, oli siiski väike avastus, kui 
Sven Eving rääkis, kuidas siseväljakute nappuse tõttu isegi 
vana-aasta õhtul kell kümme mängiti.“
Aga tehnika ja omaaegsed löögid, mida filmis näidati?
„See on muidugi palju muutunud, eriti seoses uute reketitega. 
Aga igal spordialal on nii, et oleme harjunud tänapäeva män-
guga ja peame veidraks minevikukaadreid. Samas tekkis mul 
mõte, et kui 50 aasta pärast filmis minu mängu näidatakse, 
kas siis ka tundub imelik?“ arutles Zopp.
Esmaesitlus on toimunud, edaspidi loodame, et film tuleb 
DVD kujul müügile ning et seda ehk näidatakse ka mõnes 
Eesti telekanalis või kinos.

 _1 Ajaloofilmi oli 
tulnud vaatama ka päris 
väikeseid huvilisi.

_2 Jürgen Zopp, Silver 
Karjus ja tema tütar.

_3  Tähtsad mehed: 
stsenarist Jaak Ulman ja 
režissöör peeter Simm.

 _4 Kuidas film 
meeldis, selle üle 
arutavad omaaegsed 
treeningu- ja 
võistluskaaslased liidia 
Nurme (vasakul) 
ja Aita põldma.

_1
_2

_3
_4
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T E N N I S E U U D I S E D   T E N N I S E U U D I S E D

Eesti seeniorid korraldasid „invasiooni“ 
ITF-i turniirile Vilnius Cup 2014. Koguni 
23 Eesti mängijat osales turniiril, neist 
kuus naasesid võitjatena. Kokku tuli aga 
Eestile seitse esikohta, sest oli ka kahe-
kordseid võitjaid. Kaks esikohta sai Krist-
jan Pakk vanuseklassis M35 – üksikmän-
gus ja paaris koos Markko Sojoneniga. 
Sama saavutasid 40+ klassis Piret Ilves 
ja Rene Busch, kellel paarismängus olid 
partneriteks välismaalased – vastavalt 
Mari-Liis Parmas (Soome, tegelikult Eesti 
päritolu) ja Andrius Augunas (Leedu). 
Veel tõid esikoha Margus Metsanurm ja 
Alar Milk M55 klassi paarismängus.

Viimasel ajal on tennisehuvilised ilmselt märganud, et tule-
mus-tüüpi otseülekannet saab jälgida isegi kõige madalama 
kategooria turniiridelt (ITF-i 10-15 000 USD auhinnafond). 
Sama süsteem toimis ka veebruari teisel nädalal Tallink Ope-
nil. Võistluse peakohtunik Jonas Dagys selgitas, et kõik töötab 
automaatselt: kui kohtunik toksib oma puldist seisu tabloole, 
jõuab see ühenduse kaudu ka arvutisse, mis veebiküljel live-
seisu edastab. Dagys lisas, et vajaliku aparatuuri toovad kaasa 
ITF-i esindajad ning korraldajad ei pea selle üle muretsema, 
et ühendus toimiks.
Kui internetiajastu algul tulemuspõhiseid otseülekandeid edas-
tati, istus väljaku juures alati inimene, kes skoori arvutisse sises-
tas. Kümne väljaku jaoks läks siis vaja kümmet inimest, ent 
nüüd on kõik automaatne.

Šveits on praegu Davise karikavõistluste veerandfinaali pääse-
nud meeskondadest tugevaim tenniseriik, kui arvestada kahe 
parema mängija edetabelikohti märtsi alguse seisuga – Stanis-
las Wawrinka 3. ja Roger Federer 8. Eespool on Hispaania, ent 
nõrgendatud koosseisus mängides kaotas ta juba Saksamaale 
1:4. Šveitsil on ka nõrgem tabelipool – veerandfinaalis kohtu-
takse kodus Kasahstaniga ning seejärel Itaalia ja Suurbritannia 
kohtumise võitjaga.
Mis juhtus veebruari algul peetud Davis Cupi avaringi matši-
des? Šveits alistas võõrsil mulluse finalisti Serbia, kes mängis 
Novak Djokoviciga. Nii polnud üllatus, et Šveits asus püüdma-
tult 3:0 juhtima ja varumeestega mängides andis lõpus kaks 
võitu ka vastasele. Keskne sündmus oli ilmselt Suurbritannia 
3:1 võit USA üle San Diegos. Et Andy Murray toob brittidele 
kaks punkti, võis arvata, ent kust saada kolmas? Paarismängus 
osutusid ameeriklastest vennad Bob ja Mike Bryan liiga tuge-
vateks, kuid üllatas maailma 160. reket James Ward, kes võitis 
Sam Querrey (57.). John Isner ameeriklastel kaasa ei teinud, 
ent ka praegune koosseis pidanuks 3:2 võitma.
Tabeli ülemisel poolel kohtuvad veerandfinaalides Jaapan ja 
tiitlikaitsja Tšehhi ning Prantsusmaa – Saksamaa.Ukraina päritolu endisel Suurbritan-

nia tennise esinumbril Elena Baltachal 
diagnoositi maksavähk. „Olen saamas 
ravi ning võitlen selle haigusega kõige 
võimaliku abil,“ kirjutas 30-aastane eks-
tennisist Twitteris. Baltatša terviseprob-
leemid algasid juba 11 aastat tagasi, kui 
tal avastati maksa kolangiit. 2010. aastal 
sai temast Laste Maksahaiguste Fondi 
patroon ja eestkõneleja. WTA edetabe-
lis oli Baltacha karjääri kõrgeim koht 49.
Jelena isa Sergei kuulus 12 aastat jalg-
pallurina Ukraina tippklubi Kiievi Dina-
mosse ja kaheksa aastat (1980-1988) NSV 
Liidu koondisse. Kaitsemängijal on NSV 
Liidu koondisega pronksmedal Moskva 
olümpialt, kuid 1988. aasta EM-il hõbeda 
võitnud meeskonda ta enam ei kuulunud.

Maailma esireket Serena Williams kao-
tas Dubai turniiri poolfinaalis ootamatult 
prantslanna Alize Cornet'le ning sõitis 
pärast seda kodumaale USA-sse, ent tema 
treener ja viimaste aastate elukaaslane 
Patrick Moratoglou naasis Prantsus-
maale. Et paari suhted on jahenenud, 
teati kõmulehtedes rääkida varemgi, ent 
pärast Dubai turniiri avaldas Williams 
Twitteris sõnumi, mis justkui kinnitas 
kuulujutte. Williams kirjutas Twitteris 
mitmes erinevas variandis sõna „mina“ 
(Me, Mine, I) ja lisas ka sõnad üksi, soolo 
ja kaaslaseta (unaccompanied). Samas 
võis selline tiraad tähendada ka paha-
meelt kaotuse üle.
Williamsi kaotusest Cornet'le sündis ka 
teine kuulujutt, et Serena ei soovinud 
kohtuda finaalis õe Venusega, kes on vii-
masel ajal heasse vormi sattunud. Ilmselt 
maailma esireketina ei kartnud Serena 
vanemat õde, kuid ei tahtnud tema teele 
ette astuda. Kahe Williamsi erinevatest 
mängudest on olnud hulgaliselt speku-
latsioone, et kõik need on varem kokku 
lepitud. Kui poksis otsustasid ukrainlas-
test vennad Klitškod, et ei kohtu kunagi 
omavahel, siis tennises õed seda luksust 
lubada ei saa, kui nad loosiga kokku satu-
vad või finaali jõuavad.

Tavapäraselt avaldame 
nopete rubriigis tennise 

lühiuudiseid Eestist ja laiast 
maailmast, mis viimase 

kolme kuu ehk kahe ajakirja 
ilmumise vahelisel perioodil 

aset leidsid, kuid eraldi 
loona ajakirja ei mahtunud.

Tennisenopped
EESTIST JA LAIAST MAAILMAST 

E E S T I  S E E N I O R I D E L E  S E I T S E
E S I k O H T A  v I L A N I U S  C U p I L T

k O H T U N I k U  N U p U L E v A J U T U S
A N N A B  E D A S I  L I v E - S k O O R I

š v E I T S  J A H I B  E S I m E S T
D A v I S E  k A R I k A v õ I T U

E N D I S E L  T I p p T E N N I S I S T I L
D I A G N O O S I T I  m A k S A v ä H k

S E R E N A  W I L L I A m S  L ä k S  T R E E N E -
R I S T  p E I G m E H E S T  L A H k U ?

Tekst
A jakiri Tennis

Fotod
www.seeniortennis.eu

Scanpix 

KERIMBAYEVA, Kamila  6 6 
AINITDINOVA, Gozal   4 1

$10,000 ASTANA               ITF 1 2 3

KLYUEVA, Ekaterina   4 3
KOMARDINA, Anastasiya  6 6

LYUKSHEVA, Polina   2 3
KHABIBULINA, Albina  6 6

BOL ATOVA, Kamilla   1 1
GRINCHISHINA, Alexandra  6 6

SLIUSAR, Kater yna   6 6
MOGILNITSK AYA,Yana  1 0

TYMOFEYA, Kater yna   1 3
MOGILNITSK AYA, Yana  6 6

ORLOVA, Natalia   6 6
DEGTIANEVA, Violette  0 0

KLYUEVA E / SMAGINA S  6 7
AINITDINOVA G / ZOLOTAREVA A  2 5

YASHINA, Ekaterina   6 4 6
LIDKOVSK AYA, Irina   4 6 2

OFFICIAL LIvE SCORING
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A J A l U G U  

„Ajaloolise tõe huvides ei saa kahjuks vaikida vigadest 
ja vajakajäämistest võistlustulemustes või hoolimatus 
suhtumises nimedesse, mida kohtame meie esimest 

iseseisvusperioodi 1920-1940 käsitlevatel lehekülgedel,“ 
kirjutas Teemägi.
Paljud nimed esinevad raamatus kahel erineval viisil, näiteks 
võib tuua Aleksander Tammann vs Tamman või Willibald Raud 
vs Villibald Raud. Siin tuleb tunnistada, et nimed vajanuks 
kindlasti ühtlustamist – kaks erinevat nimekuju on lubatud 
vaid juhul, kui too isik eestistas oma nime, mida sageli juhtus 
1930ndate aastate algul.
Samas võib öelda autori (antud osa kirjutas Jaak Ulman) kait-
seks, et ka 1920ndate ja 1930ndate perioodikas kohtab sama 
isiku nime erinevat kirjapilti ning seda sageli põhjusel, et 
saksameelsed ajalehed eelistasid saksapärast nimekuju ja 
eestimeelsed vastupidi. Nimede erinev kirjutamine oli tollele 
ajastule üsna iseloomulik. Sama näiteks ka klubide puhul 
(Vitjaz või Vitjas, Maccabi või Makkabi), kus rahvusvahelise 
kõrval esineb eestipärane variant. Samuti polnud tollastes 
väljaannetes mitte alati leida isiku eesnime või isegi eesnime 
esitähte. Ka sellest tekkinud segadusi raamatus esineb.
Küll aga on täielikult õigustatud Teemägi järgnev pretensioon: 
„Eksimuste vältimiseks ennesõjaaegse perioodi valgustami-
sel ei ole ilmselt kasutatud piisavalt olemasolevaid võimalusi 

uurimistööks raamatukogudes ja Riigiarhiivis.“
Kui jätta nüüd nimevead kõrvale, tuleb minna kõige hullema 
juurde: Eesti meistrivõistluste statistika aastatel 1920-1940 
on raamatus „Eesti tennis 100“ vägagi ekslik.
Enne statistika uuesti avaldamist toome vaid ühe drastilise 
näite: 1927. aasta Eesti meistrivõistlustel on sõjaeelse perioodi 
tippmängija Kristjan Lasn märgitud hõbemedali saajaks, kuid 
tegelikult ei mänginud ta üldse kaasa (!). Nimelt kirjutab tolle 
aasta 6. septembri Rahvaleht, et Lasn ja naistest Salme Redlich 
(tema on raamatus samuti ekslikult medalisaajaks märgitud) 
valmistusid Riia rahvusvaheliseks turniiriks ning jätsid sel 
põhjusel meistrivõistlused vahele.
„Usaldasin eelkäijate kogutud statistilist materjali ning kahjuks 
ei kontrollinud üle,“ põhjendas Ulman valesid nimesid meist-
rivõistluste tulemustes. On siiski kummaline, millisel meetodil 
sattusid näiteks Lasn ja Redlich 1927. aasta medalikolmikusse – 
Teemägi väitel ei ole ta kuskilt leidnud mõnda aastaraamatut 
või ajalehte, mis võinuks avaldada vale järjestuse.
Jäägu see mõistatuseks, aga alljärgnevalt avaldame uuesti 
tolle perioodi meistrivõistluste tulemused. Kui kellelgi on 
kodus raamat „Eesti tennis 100“, võiks ta ajakirjast järgne-
vad lehed välja lõigata ja õiges kohas raamatu vahele pista. 
Täiendatud on ka osa nimesid, kelle puhul Teemägi leidis 
ürikutest eesnime või selle esitähe.

Võiks ju öelda, 
et tegijal juhtub 

mõndagi, aga paraku 
ei saa ajalooraamatu 

„Eesti tennis 100“ 
kirjutajad ja toimetaja 

jätta tunnistamata 
vigu, mida põhiliselt 

esineb Eesti esimese 
iseseisvusaja 

osas. Suur tänu 
spordiajakirjanikule 

ja –ajaloolasele 
Erlend Teemägile, 

kes vead avastas ja 
õige statistika meile 

alljärgnevalt edastas.

ÕIGLUSE
TAASTAMINE
ehk
vigade parandus
ajalooraamatus

NAISED
1. Ilse Grünberg
2. Elsa Tofer
3. Elli Orgussaar
   l . Jürgenson
MEHED
1. Ernst Turmann
2. Aleksander weymarn
3. Hans Hesse
   Eduard Hiiop
NAISPA ARID
Ei võisteldud
MEESPA ARID
1. John Dollar /
   wilhelm Meyendor f
2. Hans Hesse / Ernst Turmann
3. dr. Hof fmann /
   Voldemar Kiima 
   Johan Grohmann /
   Aleksander
   weymarn
SEGAPA ARID
1. Elsa Tofer / John Dollar
2. Elli Orgussaar / Otto Mamers
3. Ilse Grünberg / Hans Hesse
   l . Jürgenson / dr. Hoffmann

N
1. Elli Orgussaar
2. l . waldmann
3. I. weymarn
   A. Diener
M
1. Johann paulson
2. Aleksander Tammann
3. Ernst Turmann
   Aleksander weymarn
NP
Ei võisteldud
mp
1. Johann paulson /
   Alber t Müller
2. Ernst Turmann /
   Aleksander Tammann
3. Eduard Hiiop / A. Rebane
    bernhard Jürgens /
   w. Krause
SP
1. Elli Orgussaar /
   Johann paulson
2. I. weymarn /
   Aleksander weymarn
3. A. Diener / Eduard Hiiop
   Olga liibant / Ernst Turmann

N
1. Salme Redlich
2. Elli Orgussaar
M
1. Johann paulson
2. Aleksander weymarn
NP
Ei võisteldud
MP
1. Johann  paulson /
   Aleksander Tammann
2. Ernst Turmann /
   Ernst lorentson
SP
1. Elli Orgussaar /
  Johann paulson
2. Aleksandra Voinof f /
   Aleksander Tammann

N
1. Ilse Hesse
2. leonora wit tlich
3. Salme Redlich
   Kreuts

M
1. Aleksander Tammann
2. Aleksander weymarn
3. paul Freiberg
    Eduard Hiiop
NP
Ei võisteldud
MP
1. Eduard Hiiop / Elmar lohk
2. Aleksander Tammann /
   paul Freiberg
3. cornelius Schwalbe /
   Ot to luck
SP
1. leonora wittlich / Otto luck
2. Elli Orgussaar /
   Aleksander Tammann
3. Kreuts / Elmar lohk

N
1. Ilse Hesse
2. Aleksandra paulson
3. Salme Redlich
   Natalie berg
M
1. Johann paulson
2. Elmar lohk
3. Aleksander Tammann
   Aleksander weymarn
NP
Ei võisteldud
MP
1. Johann paulson /
   Aleksander Tammann
2. Aleksander Rubli /
   Ar ved Kleinberg
3. Eduard Hiiop / Elmar lohk
   cornelius Schwalbe /
   Ot to luck
SP
1. Salme Redlich / Elmar lohk
2. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
3.  Natalie berg /
   Aleksander Tammann
    I. weymarn /
   Aleksander weymarn

N
1. Ilse Hesse
2. Natalie berg
3. Salme Redlich
   Aleksandra paulson
M
1. Johann paulson
2. Aleksander Rubli
3. Elmar lohk ja Kristjan l asn
NP
Ei võisteldud
MP
1. Johann paulson /
   Aleksander Tammann
2. Aleksander Rubli /
   paul Freiberg
3. Kristjan l asn /
   Ar ved Kleinberg
    cornelius Schwalbe /
   Ot to luck

SP
1. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
2. Salme Redlich / Eduard Hiiop
3. Natalie berg / Aleksander
    Tammann
    l . Stamm / Ot to luck

N
1. Ilse Hesse
2. Aleksandra paulson
3. Salme Redlich
   Antonina paulson
M
1. Kristjan l asn
2. Johann paulson
3. Ar ved Kleinberg
   cornelius Schwalbe
NP
Ei võisteldud
MP
1. Johann paulson /
   paul Freiberg
2. Got t fried Niemaann /
   cornelius Schwalbe
3. Kristjan l asn /
   Ar ved Kleinberg
   Aleksander Rubli /
   Arnold Kraag
SP
1. Salme Redlich /
   Ar ved Kleinberg
2. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
3. Elli Orgussaar /
   Arnold Kraag

N
1. Ilse Hesse
2. Aleksandra paulson
3. Antonie bagh
   Veera Nõmmik
M
1. Ar ved Kleinberg
2. Ernst Turmann
3. Elmar lohk
    peter bagh
NP
1. Aleksandra paulson /
   Elli Orgussaar
2. Ilse Hesse / Natalie berg
3. Elsa Schipai /
   Antonina paulson
   Elisabeth bagh /
   Antonie bagh
MP
1. Hugo pukk / Elmar lohk
2. Johann paulson /
   Ar ved Kleinberg
3. Aleksander weymarn /
   Ernst Turmann
   peter bagh /
   Aleksander Tannberg
SP
1. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
2. Veera Nõmmik / Elmar lohk
3. Elsa Schipai /
   Ar ved Kleinberg
   Ilse Hesse / Ernst Turmann

N
1. Ilse Hesse
2. Aleksandra paulson
3. Elisabeth bagh
   Veera Nõmmik

M
1. Kristjan l asn
2. Hugo pukk
3. Johann paulson
    Eduard Hiiop
NP
1. Ilse Hesse / Natalie berg
2. Aleksandra paulson /
   Elli Orgussaar
3. Antonina paulson /
   pr Schmiedeberg
   Elisabeth bagh / Agda Nelus
MP
1. Johann paulson /
   Ar ved Kleinberg
2. Kristjan l asn /
   Eduard Hiiop
3. Hugo pukk / Elmar lohk
   Ralf pinkowsky / Ilmar l ill
SP
1. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
2. Ilse Hesse / John Dollar
3. Elisabeth bagh / Elmar lohk
   Natalie berg /
   Ar ved Kleinberg

N
1. Elisabeth bagh
2. Aleksandra paulson
3. Veera Nõmmik
    Ilse Hesse
M
1. Kristjan l asn
2. Hugo pukk
3. John Dollar    
    Aleksander weymarn 
NP
Ei võisteldud
MP
1. Hugo pukk / Elmar lohk
2. Kristjan lasn / paul Freiberg
3. John Dollar /
   cornelius Schwalbe
   Igor Sevastjanof f /
   Eduard Hiiop
SP
1. Aleksandra paulson /
   Kristjan l asn
2. Veera Nõmmik / Elmar lohk
3. Ilse Hesse / John Dollar
   Elisabeth bagh / Hugo pukk

N
1. Elisabeth bagh
2. Veera Nõmmik
3. Elli Orgussaar-Kalla
   Vaike Kaljuvee
M
1. Hugo pukk
2. Ar ved Kleinberg
3. Elmar lohk
   Villibald Raud
NP
Ei võisteldud
MP
1. Kristjan l asn /
   Ar ved Kleinberg
2. John Dollar /
   Heinz Rosenblat t
3. August Tomberg /
   Egon Feldhuhn
   Villibald Raud /
   Got t fried Niemann
SP
1. Veera Nõmmik /
   Kristjan lasn
2. Elisabeth bagh / John Dollar

 Kristjan lasn sattus eksikombel 
1927. aasta hõbemedali saajaks. 
Tegelikult kaotas lasn kodumaal 
aastatel 1926-1940 üliharva.

1930

1929

1926

1927

1928

1925

1924

19231920

1921

1922

§

Tekst
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3. Ilse Hesse / Elmar lohk
   Elli Kalla / Arkadi Orgussaar

Meistrivõistlusi ei toimunud

N
1. Veera Nõmmik
2. Ilse Hesse
3. Eugenie Feldhuhn
    Helene lorens
M
1. Kristjan l asn
2. Hugo pukk
3. Johann paulson
    August Tomberg
NP
Ei võisteldud
MP
1. Hugo pukk / Elmar lohk
2. Kristjan lasn /
   Arved Kleinberg
3. paul Haas / Johann paulson
   Eduard Hiiop / Egon Meier
SP
1. Eugenie Feldhuhn /
   Kristjan l asn
2. Veera Nõmmik /
   Elmar lohk
3. Aleksandra paulson /
   Johann paulson
   l inda Rootsmann /
   Eduard Hiiop

N
1. Veera Nõmmik
2. Elisabeth bagh
3. l inda Rootsmann
    Helene lorens
M
1. Kristjan l asn
2. Hugo pukk
3. Ar ved Kleinberg
   August Tomberg
NP
Ei võisteldud
MP
1. Kristjan l asn /
   Ar ved Kleinberg
2. August Tomberg /
   Eduard Hiiop

   Got t fried Niemann
NP
Ei võisteldud
MP
1. Kristjan l asn /
   Ar ved Kleinber
2. Got t fried Niemann /
   Egon Meier
3. August Tomberg /
   Evald Kree
   Hans borck / Georges lukk
SP
1. Veera Nõmmik /
   August Tomberg
2. Yvette Stern / Kristjan lasn
3. Elisabeth bagh /
   Got t fried Niemann
   Meta Kerge / Ot to luck

N
1. Antonie bagh
2. Silvia l aas

M
1. Egon Meier
2. Voldemar Turba
3. paul Kuus
    Ilmar l ill
NP
Ei võisteldud
MP
1. Egon Meier /
   Got t fried Niemann
2. Ilmar l ill / Ot to luck
3. Juhan Sarepera /
   Voldemar Turba
SP
1. Magda Klein / Egon Meier
2. Renata Jürgens /
   Got t fried Niemann
3. Antonie bagh / Ot to luck
   Silvia l aas / paul Kuus

N
1. Veera Nõmmik
2. Erna Krastin
3. Antonie bagh
    Natalie Rägo
M
1. August Tomberg
2. boris cayé
3. Voldemar Turba
    Ilmar l ill
NP
Ei võisteldud
MP
1. boris cayé / Georges lukk
2. August Tomberg /
   Elmar lohk
3. Voldemar Turba / Ot to luck
    Valter Mär tson /
   Juhan Sarepera
SP
1. Veera Nõmmik / Elmar lohk
2. Antonie bagh / Ot to luck
3. Silvia l aas /
   Alfred Zimmermann
   Erna Krastin / l . Falck

N
1. Veera Nõmmik
2. Aino Kreekmann
3. Kiira Trelin
    Aino Oru
M
1. Kristjan l asn

3. Valter Mär tson /
   Got t fried Niemann
   Egon Meier / Hugo pukk
SP
1. Elisabeth bagh /
   Heinz Rosenblat t
2. Veera Nõmmik /
   Kristjan l asn
3. l inda Rootsmann /
   Got t fried Niemann
   Auguste Tannebaum /
   Karl parek

N
1, Veera Nõmmik
2. lydia l ieberecht
3. Meta Kerge
    l inda Rootsmann
M
1. Kristjan l asn
2. Heinz Rosenblat t
3. Egon Meier
   August Tomberg

NP
1. Veera Nõmmik / Irene Alver
2. Meta Kerge / Hilja Riet
MP
1. Kristjan l asn / Hugo pukk
2. Egon Meier / Got t fried Niemann
3. August Tomberg /
   Heinz Rosenblat t
   Valter Mär tson / Ilmar l ill
SP
1. Veera Nõmmik / Hugo pukk
2. Hilja Riet / August Tomberg
3. lydia l ieberecht /
   Got t fried Niemann
   l inda Rootsmann /
   Heinz Rosenblat t

N
1. Veera Nõmmik
2. N. Nolcken
3. Yvet te Stern
    Natalie Rägo
M
1. Hugo pukk
2. Kristjan l asn
3. August Tomberg
    Eduard Hiiop
NP
Ei võisteldud
MP
1. Kristjan l asn /
   August Tomberg
2. Hugo pukk / Elmar lohk
3. T heodor Andresson /
   Hermann liebster
   Ot to luck / Juhan Sarepera
SP
1. Veera Nõmmik / Hugo pukk
2. Magda Klein / Kristjan l asn
3. Yvonne Stern /
   August Tomberg
   N. Nolcken / Ot to luck

N
1. Veera Nõmmik
2. Helene leppik
3. Helene lorens
    Hilja Riet
M
1. Kristjan l asn
2. Egon Meier
3. August Tomberg

2. Evald Kree
3. paul Kuus
    Got t fried Niemann
NP
Ei võisteldud
MP
1. Evald Kree / paul Kuus
2. Kristjan l asn /
   Got t fried Niemann
3. Georges luck / boris cayé
   Voldemar Turba /
   Alfred Zimmermann
SP
1. Veera Nõmmik / Evald Kree
2. Ida laas / Gottfried Niemann
3. Aino Kreekmann /
   Georges luck
   Kiira Trelin /
   Alfred Zimmermann

N
1. Veera Nõmmik
2. Ella T ikenberg
3. benita Kerman
   V. Väli
M
1. Kristjan l asn
2. Alfred Keerd
3. Evald Kree
   Egon Meier
NP
1. Veera Nõmmik /
   Ella T ikenberg
2. Ida l aas / Kiira Trelin
3. Aino Kreekmann /
   paula prass
   Silvia l aas / Ilme Kree
MP
1. Kristjan lasn / Alfred Keerd
2. Evald Kree / paul Kuus
3. Felix Tõnuri / Franz Veebas
  Jakob Siemenson /
   Egon Meier
SP
1. Veera Nõmmik / Evald Kree
2. Antonie bagh /
   Jakob Siemenson
3.  Ella T ikenberg /
   Vambola Möldre
   Ilme Kree / Felix Tõnuri

N
1. paula prass
2. Aino Utso
3. benita Kerman
    Ilme peebo
M
1. Ot tomar Alas
2. Evald Kree
3. Valter l amp
    Felix Tõnuri
NP
1. Ida l aas / benita Kerman
2. Elsa l amp / Aino Utso
3. Vaike paduri / l ilian Redel
    Ilme peebo / paula prass
MP
1. Ot tomar Alas / Evald Kree
2. Felix Tõnuri /
   Voldemar Turba
3. Valter l amp / paul Keres
   David Šats / Heldur Hiop
SP
1. Aino Utso / Ot tomar Alas
2. Ilme peebo / Evald Kree
3. Ida l aas / Voldemar Turba
   l ilian Redel / paul Keres

 Mitmekordne Eesti meister 
Johann paulson, kelle eesnime on 
ajakirjanduses kirjutatud ka Johan.
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Bljää, silmad rebin perse peale! Nii haige jutt, tilgad on napilt püksis. Väga hea, palun jätkata! 
-Hertsog-

Pagan, Lemet, mul pere juba vahib mind imelikult – irvitab teine pööraselt arvuti taga! „Relvurid jooksevad...”
-Troll-
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Uues rubriigis alustame nüüd ja edaspidi 
Eesti harrastustennisistide küsitlust. 

Esimesena vastab ankeedile Urmas lagle, 
SEb Tallink liigatennise II liiga mängija.

HARRASTUS-
TENNISISTI

ankeet

Tekst
A jakiri Tennis

1MILLAL JA KUIDAS AVASTASID ENDA JAOKS TENNISEMÄNGU?
TENNISE AVASTASIN ENDA JAOKS VIST AASTAl 2002, KUI pIDI 
T OIMUMA SõpR ADE VAHEl INE JA ANIpäE VA T URNIIR , KUS T 

TAHTSIN IlMTINGIMATA OSA VõT TA. SEllEKS HE TKEKS pOlNUD 
MA VEEl KUNAGI TENNISEREKE TIT KäES HOIDNUD.

2KUI PA L JU T R E NNI T E E D J A V ÕIS T L E D ( K O OR MU S /
KOR DA DE S , T UNDIDE S , N Ä DA L AS , K AS GRUP IS VÕI 
SÕBRAGA VÕI TREENERIGA)?

E SI A l GU S A I pA NDUD HUl l U, EHK E T IG A päE V H A R JU TASIN 
JA MIKS MI T T E K A K A KS KOR DA pä E VA S NII  GRUp IS KUI K A 
INDIVIDUAAlSElT. lOOMUlIKUlT SEllISTE KOORMUSTEGA ENAM 
EI JäTK A.

3KES ON TREENER JA MIKS SELLINE VALIK?
E S IME NE T R E E NE R Ol I  K E R S T I  O R E K N õ MME K l Ub I S T, 
SEE JäREl OSK AR S A ARNE , pIRE T IlVES, MIK K IRDOJA JA 

HE T K E l H A NNE S R A S cHINS K I.  IG AüH T NE IS T T R E E NE R I T E S T 
J U l G E N  S O O V I TA D A  K õ I G I l E ,  K E S  TA H AVA D  T E H A  A l G U S T 
TENNISEMäNGUGA.

4MIL L IS E S K L UB IS T R E E NID J A KUID A S OM A K L UB I 
ISELOOMUSTAKSID?
TAlVEpERIOODIl TREENIN ROccA Al MARE TENNISEKESKUSES, 

SUVEl IGAl pOOl, KUS VAbU AEGU lEIDUb.

5MIS MARKI ON SU REKE T? VARUSTUS L AIEMALT: K AS 
ON OLULINE SULLE, MIS TOSSUSID EELISTAD, MILLISEID 
BR ÄNDE, MATER JALE?

OlEN JääNUD TRUUKS wIlSONI REKE TITElE, SEST SEE OlI ESIMENE 
REKE T ,MIS MUllE K äT TE ANTI. K ANNAN ADIDASE RIIE TUST NING 
TOSSUDEST ON VIIMASEl AJAl lEMMIKUTEKS SAANUD bAbOlATID.

UrMas laGle
6KELLELE  SARNANED KÕIGE ENAM MAAILMA/EESTI TIPPUDEST 

OMA MÄNGIJAPROFIILILT, PÕHJENDA MILLE POOLEST?
KES EI TAHAKS SARNANEDA KõIKIDE TIppUDEGA NII EESTIST 

KUI K A SUURES T MA AIlMAS T, KõIGE ROHKEM MEElDIb MUllE 
VA ADATA KUIDAS MäNGI VAD NäI T EKS SEl l ISED T ENNISIS T ID 
NAGU MIcHEl l lODR A JA R ADEK S T EpANEK , AG A l EMMIK ON 
SIISKI ROGER FEDERER.

7MILLE üLE TENNISEMÄNGUGA SEOSES UHKUST TUNNED 
(SAAVUTUS)?
ARVAN,ET UHKUST TUNNEN SEllE ülE,ET AlUSTASIN TENNISEGA 

UMbES 35-AASTASElT JA OlEN SEllElE IMElISElE MäNGUlE TRUUKS 
JääNUD TäNASENI.

8RASKEIM KOGETUD HETK SEOSES TENNISEGA?
R A S K E I M  H E T K ,  M I S  M E E l D E  T U l E b ,  O l I  T E I S E  l I I G A 
pAARISMäNGUTURNIIR, KUS OSAlESIN KATKISE MENISKIGA 

JA VE T T TäIS põlVEGA VõIST lUST El , MIllE K A OMA pA ARIlISE 
TOOMAS lIIVAGA VõI T SIME. TAGAN TJäRElE HINNATES MA SEDA 
ENAM KINDl ASTI EI TEEKS.

9MIS ON SP ORDIS ( T ENNISES) SINU MO T O VÕI MUU 
MOTIVATSIOONI ALLIKAS?
MINU MOTO ON SEE, E T T ENNIS ON MINU JAOKS TORE JA 

MEElEl AHUTUSlIK SpORTlIK A JAVIIDE, MIT TE KOHUSTUS. NING  
HINDAN TOREDAT SõpRADE SElTSKONDA, KEllEl ON SAMAD HUVID.

10SOOVITUS VÕI NIPP TEISTELE HARRASTAJATELE (SÖÖK, 
JOOK, KOHT, TRENNINIPP, SOOV)?
SööGE KõIKE, JOOGE äMMA VAlMISTATUD õUNAMAHl A, 

VõTKE KINNI VõIMAlUSEST IGAl AJAl TENNIST MäNGIDA, HARJUTAGE, 
HARJUTAGE JA VEElKORD HARJUTAGE!

 A N K E E T

LISAB PÕNEVUST
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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 info@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 601 3280
Tel 533 28000
E-p 7.00-23.00
info@kadriorutennis.ee
Koduleht: kadriorutennis.ee
Facebook.com/kadriorutennis
2 vaipkattega siseväljakut
14 liiva välisväljakut

AUDENTESE TENNISEHALL
Tondi 84
telefon 655 3558
E-R 7.30-23.00 l ja p 10.00-19.00
5 kõvakattega väljakut kilehallis
tennis@audentes.ee

ROCCA AL MARE TENNISEKESKUS
Haabersti 5
telefon 660 0540
E-R 7.00-22.00, l-p 9.00-21.30
7 kõvakattega siseväljakut
4 kunstmuru väljakut kilehallis
broneerimine@ramtennis.ee
www.ramtennis.ee

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
telefon 50 40 309
koduleht: sakutennis.ee
Saku, Saku vald, Harju maakond
2 liivaväljakut

PÄRNU KESKLINNA TK
Ringi 14 a, telefon 52 15524
suvel: 4 liiva, 1 kõvakattega väljak
talvel: 1 vaipkattega väljak

SAVIAUGU TENNISEKLUBI
Jannseni 39, 
pärnu, 
telefon 50 84498

MUjAL   
  EESTIS
SINDI TENNISEVÄLJAKUD
pärnu mnt 12c, Sindi
telefon 53 858 486
2 liivaväljakut
sinditennis@gmail.com
sinditennis.onepagefree.com

PÕLVA TENNISEKLUBI
Metsa 7, põlva
telefon 56 357 310
2 liivaväljakut

VILJANDI SPORDIKESKUS
Ranna pst 3
telefon 50 11823
E-p 8.00-20.00
4 liivaväljakut, 1 asfaltväljak
www.viljandimaa.ee/spordikeskus

RAPLA TENNISEKLUBI
Jõe 49, Rapla
telefon 504 5203
2 liivaväljakut
www.raplatennis.ee

SAMBLAMÄE HOSTEL
Mõedaku, Rägavere vald
lääne-Viru maakond
telefon 325 1777
www.hot.ee/sambla

MÄNNIMÄE KüLALISTEMAJA
Riia mnt 52d, Viljandi
telefon 435 4845
www.mannimaja.ee

KOHILA SPORDIKOMPLEKS
Kooli 1, Kohila vald, 

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
jogevasport.ee/tennisev-ljakud

KULLAMAA PUHKEKESKUS
Saare talu, Kullametsa
Kullamaa vald, 
lääne maakond
telefon 477 5515

LAINELA PUHKEKüLA
Neeme tee 70
Käsmu, Vihula Vald
lääne-Viru maakond
telefon 323 8133

NUUSTAKU TENNISEKLUBI
Munamäe 18-11, Otepää
telefon 50 97105

URUMARJA SPORDIBAAS
Urumarja
Tori vald, pärnu maakond
telefon 447 4038

KURESSAARE TENNISEKESKUS
Staadioni 1, Kuressaare
telefon 58 66 6266
E-R 09.00-21.00,  
l ja p 10.00-19.00
5 liiva välisväljakut,
3 siseväljakut

KURESSAARE SPORDIKESKUS
Vallimaa 16a, Kuressaare
telefon 45 20375
2 siseväljakut
E-R 8.00-22.00;  
l-p 12.00-19.00

TüRI TENNISEKLUBI
pikk 9, Türi
telefon 50 89187
3 liivaväljakut

PROMENAAD TENNISEKLUBI
Vee 10, Haapsalu
telefon 50 23047
4 liivaväljakut
www.promenaad.ee

RAKVERE SPORDIKESKUS
Näituse 2a, Rakvere
telefon 325 5805, 53 028 600
3 liivaväljakut
info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee

VALTU SPORDIMAJA
Saare 11, Kaerepere, Kehtna vald
telefon 514 8261
1 kunstmuru välisväljak
www.valtuspordimaja.kehtna.ee

VÕRU TENNISEVÄLJAK
Vee tn 4a, Võru
telefon 782 8770
www.voruspordikeskus.ee

VÕSU TENNISEVÄLJAK
lääne 13, Võsu
lääne-Viru maakond
telefon 323 8320, 50 35354
www.mannisalu.ee
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 R I S T S õ N A

TäIDE TUD KUpONG SAADA A JAKIR JA TENNIS TOIME TUSSE AADRESSIl: A JAKIRI TENNIS, SÕJAKOOLI 10, TALLINN 11316.
KUpONGI VIIMANE pOSTITAMISE  KUUpäEV ON 30. APRILL 2014. A.

KõIGI õIGESTI VASTANUTE VAHEl lOOSITAKSE Väl JA RAAMATUD "EESTI TENNIS 100" JA "ROGER FEDERER, KÕIGI AEGADE SUURIM".
EElMISE RISTSõNA VõITJAD ON RIINA LUKK A JA TARKO LüLL. VõTAME VõITJATEGA üHENDUST !

EElMISE NUMbRI RISTSõNA õIGE l AHENDUS OlI: VANIA KING JA TObIAS K AMKE.

kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahenduse korral mummudesse)

ees-ja perekonnanimi kontakttelefon

 L AHENDA RISTSÕNA JA VÕIDA AUHIND

www.tallink.ee

Olenemata üritusest eelistatakse troopilises kliimas kanda vähem 
rõivaid. Sellest tulenevalt on oluline olla kreatiivne detailides. 

Tule tutvu tõeliste Brasiilia artistidega meie laevade pardal!

NENDE RIIETUSES ON 

VÄHEM ROHKEM




