
R U N N I N G  H E A D  

w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e 1

P ÜÜAB
FEDERERI 
REKORDIT

Nadal

Ernests
Gulbis

lõunanaabri uus tõus

E E S T I  T E N N I S E A J A K I R I
Nr. 2 (29)

4 eur
2014 juuni

Harrastajate
turniirid

Tulevikutegijad

Analüüs

Mängija
luubi all

PIITSA JA
PRÄÄNIKU
MEETOD

EVA PAALMA

COOLER, RIXOS
JA SUGAR CUP

Helena
NARMONT
& Oskar
IRDOJA

TEINE PALLING
Tehnikaseeria:



w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e2

R U N N I N G  H E A D

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

Nr. 2 (29) 2014 märts
Ajakiri ilmub neli korda aastas

BEsTPREss OÜ
sõJAkOOlI 10, 11316 TAllINN
AJAkIRI@TENNIs.EE
kONTAkT: 626 4782

 t o i m e t u s
p e a t o i m e t a j a
Ants Põldoja
ants@tennis.ee

k ü l j e n d u s
Andres Handsmitt
andres.handsmitt@live.com

t u r u n d u s -  j a  l e v i j u h t
kätlin suviste
ajakiri@tennis.ee

t o i m e ta j a -  s e k r e tä r
laura Rahe
laura@tennis.ee

vä l j a a n d j a
Donatas Narmont
donatas@tennis.ee

r e k l a a m
ajakiri@tennis.ee
telefon: 626 4780

n o r d i c o m
reklaam@nordicom.ee
telefon: 56 66 7770

-

t e n n i s e
vä l j a a n d m i s t
t o e t ava d
JA ANUs PA As
sVEN MANsBERG
VIllEM l APIMA A

&

Ajakiri Tennis on taaskord uue numbriga valmis saanud, just 
suve alguses, mil paljudel tennisesõpradel juba esimesed löö-
gid-mängud välisväljakutel tehtud, samas aga põnev ja ela-

musterohke tennisesuvi veel ees.
Käesoleva numbri esikaanel troonib Ernests Gulbis, meie lõuna-
naabrite meeste esireket, kel esimest korda õnnestus jõuda suure 
slämmi turniiri poolfinaali. Seal tuli küll suhteliselt kindel kaotus 
Novak Djokovicile (samas võitis Gulbis isegi ühe seti), aga French 
Openi kokkuvõtteks võibki öelda, et meeste finalistid olid seekord 
teistest üsna peajagu üle. Kui näiteks mängitaks tenniseturniiridel 
välja ka kolmandat kohta, olnuks päris huvitav jälgida Gulbise 
mängu Andy Murrayga, aga see võib vabalt juhtuda ka mõnel järg-
misel turniiril.
Nagu mäletate, sai ajakiri Tennis alates eelmisest numbrist endale 
“uue kuue” ning vastukajad ses osas on olnud väga positiivsed. 
Käesolevas numbris on õnnestunud seda stiili veelgi detailide 
osas lihvida, oleme ise tulemusega rahul, aga eelkõige on ju meile 
hinnangu andjateks ikka kõik Tennise lugejad.
Nagu ikka, on seegi kord ka Tennise sisu väga mitmekesine- juba 
nimetatud French Openi kajastamisele lisaks Eesti tipptennisest, 
persoonidest maailma ja Eesti tasemel, psühholoogiast ja tehni-
kast, mitu erinevat harrastusturniiri, väga huvitavad moeküljed 
Eva Paalma ja Bruno Loidiga koostöös Tallinna Kaubamajaga ning 
palju muud. Usun, et palju huvitavat lugemist tennisemängude, 
võistluste jälgimise ja muu tegevuse kõrvale.
Ajakirja tegijate poolt soovin kõigile meeldivat tennisesuve ja koh-
tumiseni taas suve lõpus!

Head “Tennise” ja tennise 
huvilised ja sõbrad!

Donatas Narmont
Tennise väljaandja

foto siim solman
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Allar Hint:
ükski EdEtabElisüstEEm

polE lõpuNi täiuslik

K augetel NSV Liidu aegadel istuti 
aasta lõpus kokku, vaadati läbi 
turniiritabelid ja omavaheliste 

mängude seisud ning avaldati hooaja 
edetabel. Ainult kord aastas, mingit 
jooksvat arvestust polnud. Eestis oli 
kaua aega käigus variant, kus noorte 
vanuseklasside edetabelid arvestasid 
ainult omavanuste seas peetud koh-
tumisi, ent allpool saame teada, kui 
absurdseks see mõnikord muutus. 
Nüüd, ühtse süsteemi kolmandal aastal 
võib ka aeg-ajalt nurinat kosta.
„Esiteks, ükski edetabelisüsteem pole 
lõpuni täiuslik ja objektiivne. See on 
asja üks pool,“ sõnas Eesti Tennise 
Liidu peasekretär Allar Hint, kes koos 
treener Redt Reimaliga uue punktiar-
vestuse algatas. „Mis aga uue edetabe-
lisüsteemiga on püütud teha – võtta 
arvesse võimalikult palju erinevaid 
turniire. Kohalikud võistlused, Tennis 
Europe ja ITF-i turniirid. Ning panna 
kõik ühte tabelisse.“

1 5  e r i n e v a t  a s t e t
p u n k t i t u r n i i r e
Mis tuli süsteemi loojatel välja mõelda, 
oli see, kui palju punkte mingi turniir 
annab. „See on lõputu vaidlus, kas mingi 
turniir annab õiglaselt punkte või mitte. 
Midagi võiks ja võib-olla tulebki täius-
tada. Aga arvan, et raamistiku mõistes 
me midagi paremat ei suutnud välja 
mõelda,“ leidis Hint.
Vanuseklassid teatavasti mängivad läbi-
segi – 12-aastased võtavad sageli osa 
U14 turniiridest jne. Ühtne süsteem 
peab järelikult tähendama, et vane-

kaks ja pool aastat tagasi läks Eesti Tennise liit noorte punktiarvestuses üle ühtsele 
süsteemile, kus kõik vanuseklassid on koos ühes edetabelis. ka eraldi arvestust 
vanuseklasside kaupa võib näha veebiküljelt www.tennistour.eu, kuid järjestus seal üldise 
tabeliga võrreldes ei muutu. Tekst

ants põldoja
Fotod

vik tor Burkivski
igor pissarev

mate klasside turniirid annavad roh-
kem punkte, muidu võiks üliedukas 
12-aastane kerkida Eesti absoluutselt 
parimaks. „Jah, vastasel juhul ei saakski 
ühtne edetabel toimida,“ kinnitas Hint. 
„Kõigepealt on turniirid järjestatud vas-
tavalt vanusele ja siis vastavalt tasemele. 
Kohalik GP alates noorteliigast ja lõpeta-
des juunioride suure slämmiga. Nende 
vahel on vist 15 erinevat astet turniire.“
Nii saigi viimaste aastate suurima ühe 
turniiri punktisumma Anett Kontaveit, 
kes US Openi noorteturniiril finaali jõu-
dis. Välismaa turniiridelt saab rohkem 
punkte, ent samas raskem kõrgeid kohti 
teenida kui kodus.
„Me tahaksime, et noored mängik-
sid aeg-ajalt ka kodus, kuid osaleksid 
igal juhul rahvusvahelistel turniiridel. 
Punktisüsteem on selline, et kui sul 
läheb üksikmängus 8 turniiri arvesse, 
siis 3 kodust, 3 rahvusvahelist ja kaks 
paremat ülejäänutest. Ehk kui sa män-
gid ainult ühes kohas, siis ei lähe sulle 
maksimaalset 8 turniiri arvesse. Pead 
kombineerima ja seda eeldame ka 
meie parematelt mängijatelt,“ rääkis 
Hint. „Anett küll ei mänginud noorte- 
klassi lõpus kodus, ei saanud 8 turniiri 
kirja, aga rahvusvahelised punktid olid 
nii suured, et esikoht, mis pidi talle 
loogiliselt kuuluma, tuli ikka arvestuse 
põhjal välja.“
Hint lisas, et praegu tuleks samamoodi 
arvet pidada Kenneth Raismal. „Kui ede-
tabel annaks talle märku, et Eesti noorte 
meistrivõistlused ja karikavõistlused 
tuleks oma kavva võtta, siis ta peaks 
sellega arvestama. Rohkem tal polekski 

vaja kodus mängida,“ selgitas Hint.
Paraku ei loe näiteks Raisma võit Eesti 
täiskasvanute karikavõistlustel. „See on 
järjekordne probleem punktiarvestuses, 
et kas lugeda ka saavutusi täiskasvanute 
seas,“ möönis Hint. „Seda enam, et meil 
ongi täiskasvanute võistlustel noorte- 
klassi mängijate arv suur. Mingil määral 
vaatame ITF-i noorte ja Tennis Europe 
edetabeleid, kus pole arvestatud täis-
kasvanute turniire. Kui hakkame liiga 
palju kombineerima, siis ei suuda ede-
tabelit luua nii täpseks.“
Seega on Eestis võimalik, et täiskas-
vanute edetabelis on üks noor teisest 
ees- ja oma vanuseklassi seas tagapool. 
Samas saab igaüks aru, et kui noor 
mängija näeb oma võimsat kohta Eesti 
absoluutses edetabelis, ei pruugi noorte 
GP-punktid talle nii palju tähendadagi.

n ä i t e i d  p u n k t i s ü s t e e m i s t
Hindi sõnul on üht klauslit pärast 
ühtse punktisüsteemi loomist siiski 
muudetud: „U16 klassi mängija võib 
nüüd kõik oma punktid koguda ainult 
U18 turniiridelt. Nooremates klassides 
püsib nõue, et osa punktidest peab 
kirja minema eakaaslaste turniiridelt. 
Leidsime, et U16 klassile peab tegema 
erandi, sest U18 on meil üsna hõre ning 
teiseks, selles vanuses on loogiline, kui 
paremad juba ITF-i turniire mängivad. 
Poleks õiglane seda punktisüsteemiga 
kunstlikult takistada.“
Kui nüüd konkreetsemaks minna, 
toome näiteks Carol Plakki, kes män-
gib rahvusvahelisi turniire tihti oma-
vanuste seas, aga Eestis püüab osa-
leda pigem U14 klassis. Äsja võitis ta 
Kadriorus U12 Tennis Europe turniiri 
ning see andis talle 50 punkti. Kui 
Plakk tuleks suvel Eesti U12 meist-
riks, saab ta 39 punkti, aga U14 tiitli 
(selle ta mullu juba võitis!) eest 75 
punkti. Hint lisas: „Enam-vähem on 
punktiarvestus selline, et U16 Tennis 
Europe turniiri võitmine võrdub meie 
GP-sarja võiduga U18 klassis. Ehk siis 
ühe vanuseklassi võrra on rahvusva-
helised punktid kaalukamad.“
Hint ütles, et süsteemi muutus saigi 
alguse sellest, et Eestis mängisid pal-
jud head tennisistid ainult vanemates 
klassides. Kui kehtisid eraldi edetabe-
lid, tekkis absurdne olukord, kus näi-
teks Eesti parim 12-aastane oli endast 
vanemate seas kõrgel kohal, aga oma-
vanuste edetabelis 20. (!), sest ta ei 
mänginud seal. Seepärast panigi alaliit 
vanuseklassid kokku.

 Uue punktisüsteemi
idee üks autoreid
Allar Hint.

v i i e n d a  v Õ i t  k o l m a n d a  ü l e  e i 
t e e  e d e t a B e l i t  v e e l  v a l e k s
„Maailmas on erinevaid edetabeleid, 
kus kasutatakse erinevaid süsteeme. 
Näiteks Tennis Europe arvestab ka 
ITF-i tulemusi edetabeli koostami-
sel. Ühtsust pole maailma tennise 
katusorganisatsioonidel ka selles, kui 
palju läheb turniire arvesse. Seega 

pole vaja jalgratast leiutada ja Eestis 
mingit megavarianti välja mõelda. 
Ideaalset pole olemas,“ jätkas Hint. 
„Ning miks ei võiks ühel päeval ede-
tabeli viies võita kolmandat? See ju 
ei tähenda automaatselt, et järjestus 
oleks vale. Tabel näitab mängitud tur-
niiride arvestuses kõige edukamat, kes 
ei pea aga igal ajahetkel olema parim.“

 kenneth Raisma peaks hetkeseisu põhjal 
olema Eesti noorte esireket, kuid kodus kogutud 
punktidest jääb puudu, aga täiskasvanute karikavõit 
arvesse ei lähe.
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Hint siiski selgitas, kuidas väikesed 
käärid tegelikus tasemes ja tabelikohas 
saavad tekkida. Näiteks on ühes vanu-
seklassis grupp enam-vähem võrdseid 
mängijaid, kes rahvusvahelistel turniiri-
del kõrgeid kohti paraku ei teeni. Mõni 
on seal teistest parem, aga suuri punkte 
kirja ei saa. Sel juhul oleneb edetabel 
mõnikord koduste turniiride punkti-
dest. „Olukord jääb siis selliseks, et kui sa 
kodus vähe mängid, annad oma punktid 
rivaalile ära, ehkki taseme poolest peak-
sid temast parem olema,“ lisas Hint.
Siit tekkis loo autoril küsimus, kas ala-
liitu pole helistanud lapsevanemad või 
treenerid ja kurtnud, et minu tütar/
poeg/õpilane paikneb ebaõiglaselt 
madalal kohal? 
„Süsteem jookseb kolmandat aastat. 
Algul tekitas see palju küsimusi. Ka 
meile endile, sest oleme aja jooksul 
muutnud mõne turniiri kaalu. Kuid jul-
gen öelda, et tervikuna süsteem õigustab 
end. Sama seletus vanematele: kui teie 
laps võidab endast eespool olevat män-
gijat, siis rõõmustage, aga ärge öelge, et 
edetabel on vale,“ vastas Hint. „Nii palju 
kui tagasisidet on tulnud ja treenerite 
nõukogu punkte vaadanud, on tabelit 
suhteliselt objektiivseks peetud.“
Hint lisas, et punktide summasid nad 
pole aastatega muutnud, ent mõne tur-
niiri kategooria on ümber paigutanud. 
„Kuid isegi sama tasemega turniir võib 
tegelikult olla erinev,“ märkis Hint. „Kui 
osaled Tennis Europe 3. kategooria tur-
niiril Leedus või Prantsusmaal, siis vii-
mati mainitud võistlus on kahtlemata 
tugevam. Paraku ei saa me ise seda 
otsustada, vaid lähtume turniiri kate-
gooriast. Sama lugu on ka näiteks ITF-i 
turniiridega, kus naiste 50 000 dollari 
turniir võib erinevates maailmajagu-
des olla erineva tasemega, aga punkte 
jagatakse võrdselt.“

Tennisetreener Aita Põldma võttis 
praegu kehtiva noorte punktisüsteemi 
kokku nii: ta pole kindel, et tegemist on 
objektiivse arvestusega, kuid pole alust 
väita ka vastupidist.
„Suures plaanis oli idee õige, ent tasub 
võib-olla ülevaatamist,“ leidis Põldma. 
„Mulle on punktisüsteem olnud algu-
sest peale arusaadav, kuid analüüs 
annaks täpse vastuse. Ainult ühe män-
gija põhjal me seda analüüsi läbi viia ei 
saaks. Tuleks võtta võrdluseks umbes 
kümmekond mängijat, vaadata, kust ja 
kuidas nende punktid tulid ja siis hin-
nata, kas see vastab nende tennisistide 
tegelikule tasemele.“
Põldma ütles, et väidab taolist asja vaid 
üldises plaanis, konkreetset ettepanekut 
muutmiseks või nurinat pole ta isiklikult 
kuulnud. „Kui keegi pretensiooni esitab, 
siis ilmselt otse alaliidule, mulle pole 
keegi kurtma tulnud. Selge, et rahvusva-
helisi ja koduseid turniire ühtsesse ritta 
panna on ülimalt keeruline. Aga ma ei 
too ühtki konkreetset näidet, kes võiks 
seeläbi kannatada, enne tuleb analüü-
sida,“ kordas Põldma.
Siinkohal lisame: kui kellelgi tekib 
käesoleva loo suhtes vastukaja, jät-
kame sel juhul teemaga Tennise järg-
mises numbris.

AITA PõlDMA
süsteem

vajaB analüüsimist

 Olenemata vanusest kuuluvad kõik Eesti noored ühtsesse edetabelisse.

PÄ E V A k O R R A l
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L äbi ajaloo on see niimoodi olnud, 
et kõik tähtsamad võistlused pee-
takse suvel välistingimustes. Kas 

või suure slämmi turniirid, sest ainus 
talvine võistlus, Austraalia lahtised, toi-
mub ju lõunapoolkera suvel. Ning Eesti 
meistreid on juba 94 aastat selgitatud 
suvistel liivaväljakutel, see tava pole 
kordagi muutunud.
Samas on suvi ka laste koolivaheaeg 
ning paljud armastavad seda veeta 
maal. Mõnes mõttes on see muidugi 
õige, kui parima ilmaga kuudel min-
nakse linnast värske õhuga maale. Kuid 
ka tennist mängitakse värskes õhus ning 
suviti korraldatakse palju tenniselaag-
reid väljaspool suuremaid linnu. Seepä-
rast paneks tennist mängivatele lastele 
ikkagi südamele – ärge sõitke terveks 
suveks vanaema juurde maale. Suvel 
olete värskemad, õppimisest vabad ja 
nüüd ongi parim aeg tennises edasi 
areneda.
Eesti tennisesuvi on tavapäraselt võist-
lusrohke. Üks kolmenädalane periood 
noorte rahvusvaheliste turniiridega on 
juba läbi. 30. juunil algavad taas Eesti 
meistrivõistlused, mis toimuvad kokku 
90. korda. Olen veendunud, et tenni-

sesõpradel ja -harrastajail tasub saa-
buda Tere Tennisekeskuse väljakutele, 
sest turniiri tõotab tulla huvitav.
Jah, see on teada, et rahvusvahelised 
tipud maa meistrivõistlustel ei mängi, 
kuid suurtes tenniseriikides isegi ei 
peeta enam kinnist tšempionaati. On 
juba lepitud, et staarid keerlevad mööda 
maailma. Kuid miks ei võiks selle asemel 
tennisesõbrale huvi pakkuda küsimus, 
kas ja kuidas suudavad noored rünnata 
tiitlikaitsjate Vladimir Ivanovi ja Eva 
Paalma poitsioone?
Eestis ainulaadne turniir on ka juuli 
viimasel nädalal (23.+29. juuli) peetav 
Estonian Open, sest esimest korda män-
gitakse ITF-i naiste ja meeste turniiri 
Tallinnas üheaegselt. See on sündmus, 
mis kindlasti peaks huvilisi väljaku äärde 
meelitama. Anett Kontaveiti, kes kodus 
palju „kümnetuhandelisi“ võitnud, see-
kord oodata pole. Kuid tema puudumise 
põhjus on ju positiivne – ta on saanud 
sellise võistluse jaoks liiga tugevaks.
Seega: kui kogu Eesti paremik mängiks 
meistrivõistlustel ja väiksema auhin-
nafondiga turniiridel kaasa, siis see ju 
tähendaks, et meil maailma 300 parema 
seas kedagi pole!

kätte on jõudnud taas ilus suveaeg, palju kuumi päevi ja nende 
ajal peetud turniire on Eestis juba seljataga. kuigi Eestis on üha 
paremad võimalused tennist sees mängida, on traditsiooniliselt 
siiski tegemist suvise spordialaga.

Suvised mängud
tENNisEGurmaaNidE majuspala

Tekst
allar hint

E Tl-i peasekretär

EESTI TENNISE LIIT TÄNAB TOETAJAID JA KOOSTÖÖPARTNEREID

w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e
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Plakk ja Mändma
tEENisid EEsti turNiiridElt
kokku kahEksa Esikohta!

S ee polnud veel kõik, sest Eesti tee-
nis esikohti ka U16 vanuseklassis 
ning nii-öelda medalikohti (vähe-

malt pääs poolfinaali) on raske isegi 
kokku lugeda.
Plaki ja Mändma edu algas U12 turniirilt 
Airok Viljandi Open, kus mõlemad võit-
sid üksikmängu ja paarismängu. Plakk 
alistas üksikmängu finaalis Kamila Bar-
tone (Läti) 6:1, 6:0, aga Mändma hoopis 
teistsuguses mängus Mihhail Knjazevi 
(Valgevene) 5:7, 7:6, 7:6. Finaalipäe-
val oli sooja üle 30 kraadi! Seega võib 
arvata, millist pingutust see Mändmalt 
ja muidugi ka tema vastaselt nõudis. 
Paarismängu võidu teenis Plakk koos 
teise eestlanna Sofia Tšeklistovaga, 
Mändma aga Knjazeviga.
Praktiliselt sama kordus SEB Tallink 
Junior Openi U12 turniiril. Nüüd võitis 
Plakk finaalis Helene Pellicano (Malta) 
6:1, 6:3 ja Mändma Roberts Jaricevskise 
(Läti) 7:5, 6:2. Jälle võitsid Plakk/Tšeklis-
tova paarismängu, kuid Mändma see-
kord esikohani ei küündinud. Ja lõpuks: 
Plakk/Tšeklistova olid parimad ka nädal 
varem U14 tüdrukute paarismängus, 
korrates mullust esikohta, mis tookord 
oli veel suurem saavutus, sest siis või-
deti 11-aastastena U14 turniir.
„Carol võitis ka enne Türgis. Viimasest 
neljast turniirist on ta kolm võitnud 
ja ühes finaalis olnud,“ rääkis Plakki 
klubi EKSM-i peatreener Aita Põldma. 
„Caroli trumbid on endised: võidutahe, 
võitlusvaim, head jalad. Tunduvalt on 
varasemaga võrreldes paranenud serv. 
Ta mängib kindlalt ja targalt ning alis-
tab pidevalt neid, kes kõvemini löö-
vad. Malta tüdruk, kellega ta Kadriorus 

finaalis mängis, tundus sama tugev, ent 
Carol oli finaalis ikka selgelt üle.“
Mändma, kes samuti EKSM-i õpilane, 
kohta tõstis Põldma esile võitlusvaimu. 
„Ta on väljakul emotsionaalne, aga sellest 
hoolimata otsustavatel hetkedel kindel. 
Kõik tasavägised mängud pööras ta enda 
kasuks. Mändma suurim mänguline 
pluss on mitmekülgsus,“ märkis Põldma.
Kolm esikohta tuli kolmelt turniirinä-
dalalt veel Eestisse. Poiste U16 üksik-
mängu finaal oli eestlaste omavaheline 
asi ning Kristjan Tamm alistas Martin 
Randpere 6:2, 6:4. Sama vanuseklassi 
paarismängu võitsid Kenneth Raisma/
Daniil Glinka, lisaks oli Glinka nädal 
varem võitnud U14 paarismängu koos 
valgevenelase Timofei Basalihaga.
Lisame lühidalt kõik ülejäänud Eesti 
turniiridel vähemalt korra poolfinaa-
lini jõudnud mängijad. Airok Viljandi 
Open (U12): Jelena Malõgina, Oskar Erik 
Hakonen ja Rain Uustalo paarismängu 
finalistid, Sofia Tšeklistova ja Katriin 
Saar üksikmängu poolfinalistid, Lissi 
Kubre paarismängu poolfinalist.
SEB Tallink Junior Open. U12: Kubre, 
Viktoria Kleer Kliimand ja Hakonen 
paarismängu poolfinalistid. U14: Robin 
Erik Parts üksikmängu poolfinalist. U16: 
Maria Lota Kaul paarismängu finalist, 
Randpere/Henri Nael ja Parts/Johan-
nes Seeman paarismängu poolfinalistid.
ITF-i (U18) turniir Estonian Junior 
Open: Valeria Gorlatš üksikmängu pool-
finalist, Tamm/Oskar Lusti paarismängu 
poolfinalistid. Kuna tegemist on ITF-i 
turniiriga, tasub mainimist veel Alan 
Braschinsky ja Erika Hendseli pääs 
üksikmängu veerandfinaali.

Uskumatu küll, aga kolme Eestis peetud Tennis Europe 
turniiride nädala jooksul teenisid 12-aastased Carol Plakk ja 
Alexander Georg Mändma kahe peale 8 esikohta!

Tekst
ants põldoja
Foto
igor pissarev

 kevadsuviste rahvusvaheliste turniiride peakangelased Carol Plakk ja Alexander Georg Mändma.
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L iidri Jürgen Zoppita mänginud Eesti lõpetas Szegedis 
Davise karikasarja Euroopa tsooni III liiga turniiri 5.-6. 
koha jagamisega. Siht – tõusta tagasi teise liigasse – jäi 

täitmata, kuid kedagi nüpeldama hakata pole põhjust.
Eesti võitis Ungaris alagrupimängus San Marino 3:0 ja koha-
mängus Malta 2:1. Ent kaotati esimene ja otsustav alagrupi-
mäng Türgile 1:2. Türgi, õigemini nende esireket Marsel Ilhan 
(ATP 145) oli tugev. Nii tugev, et käis üle meie liidrist Vladmir 
Ivanovist 6:4, 7:6 ja oli üleplatsimees ka paarismängus, võites 
koos Baris Ergudeniga (663) Ivanovi ja Mikk Irdoja 6:3, 6:4. 
Eesti sai matšis Türgiga silma pähe Irdoja pingutuste läbi, kes 
võitis avamatšis Cem Ilkeli (733) 3:6, 6:2, 6:4.
„Seal polnud midagi teha, Türgi oli parem. Ilhan oli klass oma-
ette, eriti paistis tema tugevus silma paarismängus,“ tunnustas 
Eesti meeskonna treener ja kapten Peeter Lamp, kes rõhutas, 
et üksikmängus olid nii Irdoja kui Ivanov heal tasemel. „Ei 
mingeid etteheiteid poistele!“
Vovaks kutsutav Ivanov poetas pisut rohkem, miks paarismäng 
ära läks. „Ma pole paarismängus suurem asi. Mikk on selles 
mänguliigis parem, kuid ta võistluskogemus on viimastel 
aastatel väike, tal pole tennises ilmselt enam sihte. Jürgeniga 
oleksid meie võimalused paremad, kuid kas võiduks piisavad, 
see on iseküsimus,“ analüüsis Ivanov.
Lamp lisas, et tal oli Ungaris Ilhaniga juttu. „Ta ütles, et 
Türgi teeb praegu tennisesse suuri investeeringuid. Ilhan 
elab Barcelonas ja saab nõu nimekalt Slovakkia treenerilt 

sain mängu kiiresti sisse ja surusin oma mängu talle peale,” 
lausus Kenneth pärast kohtumise lõppu. Seni hoidis noo-
rima mängija nimetust Mait Künnap, kes debüüdil oli samuti 
16-aastane, kuid Raismast mõni kuu vanem.

k a s  m u d a l i i G a ?
Lühike sõnaseletus. Eesti ajakirjanduses võis lugeda, et Sze-
gedis olid koos Euro-Aafrika tsooni III liiga meeskonnad. 
Tegelikult oli seal Euroopa tsooni 12 meeskonda. Kolmandas 
liigas on Euroopa ja Aafrika eraldi.
Kas Eesti mängib auväärse – aastast 1900 mängus oleva - 
Davise karika mudaliigas, on õigupoolest maitseasi. Davise 
karika üldvaates me seal pole, sest Ameerika ja Aasia/Okeaa-
nia tsoonis on olemas ka veel nõrgem, neljas liiga. Euroopas, 
tõsi küll, pole Eestil enam kuhugi kukkuda, sest meie tsoonis 
neljandat liigat pole. Nagu ka Aafrika tsoonis.
Järgmisel aastal tuleb Eestil ette võtta uus üritus, et nõrge-
mate Euroopa tenniseriikide hulgast pääseda. Ilmselt sõltub 
see Zoppi tervisest. Pöidlad pihku!

 Mikk Irdoja hiilgas
matšis Türgiga.

Tekst
jaan jürine

Fotod
igor pissarev

Eesti meeskond ei pääsenud 
Davis Cupi Euroopa tsooni 
mudaliigast veel välja, kuid 
Jürgen Zoppi kaasabil seda 
tehakse.

Seekord saadi Türgilt lüüa, kuigi Eestil oli Szegedis kõrgem 
asetus. Ent asetus tuleb vanade teenete eest. Lamp kiitis oma 
poisse. “Mikk mängis Türgi vastu väga head tennist. Korra-
likult ja võitluslikult. Vova võitu Ilhani üle oli raskem loota, 
kuid ta mängis hästi. Ilhan oli siiski stabiilsem, kuid ei saa 
Vovat sellisele mehele kaotamise eest hurjutada. Tema tase 
on kuskil edetabeli esimese-teise saja piirimail,” tõdes Lamp.
Väikeriikidel tuleb hädad ära kannatada. Me ei suuda igal 
aastal produtseerida Davis Cupi tasemel mängijaid. Ivanov ei 
vasta otse küsimusele, kas Raismast ja Pavlovist võiks vajaliku 
tasemega mehi tulla.
„Keegi ei oska seda öelda. Praegu tundub, et mõlemad män-
givad paarismängu paremini. Aga meeste mäng on midagi 
muud kui noorte oma, millega nad seni harjunud on.“
Ühe rekordi Eesti Szegedis püstitas. Alagrupimängus San 
Marino vastu läks esmakordselt Davise karikasarjas väljakule 
Kenneth Raisma, tehes seda 16 aasta ja 36 päeva vanusena. 
Ta võitis Diego Zonzini 6:3, 6:2, “Oli uhke astuda Eesti eest 
esmakordselt väljakule, alguses tundsin kerget pinget, kuid 

Dominik Hrbatylt, ning selle mehe nõuanded pole kindlasti 
odavad,“ jätkas Lamp. 

v ä i k e r i i k i d e  h ä d a d
„Lamp saab koondisse võtta mängijaid, keda tal on võtta. Väi-
keriikide häda on lühike pink. Juhtub üks mängija viga saama, 
pole auku võimalik lappida. Jürgen ei saanud kaasa teha ja 
kohe jäi meil teise mängija koht nõrgaks. Irdoja on lõpeta-
mas, väheste kogemustega Pavlov 18-aastane ja 16-aastasel 
Raismal pole veel meeste hulgas kogemusi,“ eritles Ivanov.
Treener ja esireket ei saa lõpuni avameelsed olla: võitlusvaimu 
tuleb ju alal hoida! Tennisehuviline teab, et veel mõni aasta 
tagasi kaitsesid Eesti au terve ja tõusev Zopp, õige mees teist 
numbrit mängima Jaak Põldma, tugev paarismängija Mait 
Künnap. See sats oleks ehk Türgi maha murdnud, veel enam, 
võiks Lambi väitel võidelda koha eest esiliigas, kus praegu 
mängib Läti. 

tiivad vEEl kõrGEmalE Ei kaNdNud

S zegedisse fännireisi korraldanud Riho Kalluse sõnul või-
nuks kaasaelajate arvukus olla suurem, ent valjuhääle-
liseks toetuseks koondisele neist piisas.

„Meil oli isegi kaks fänni Saksamaalt, Mikk Irdoja tuttavad 
neiud,“ muigas Kallus. „Kuna tribüünid polnud eriti täis, 
kostis ka eestlaste toetus hästi välja. Meie arvukust mõjutas 
kindlasti Jürgeni eemalejäämine ning III liiga. Reisipakett 
iseenesest oli ju soodne ning Szeged oli Ungari mõistes nagu 
meie Tartu, ilus väike linn jõe ääres.“
Kallus lisas, et tema arvates mõjutas olukorda liiga palju 
juttu Zoppi puudumisest. „Isegi kapten võttis sel teemal 
sõna. Teiseks räägiti loosi eel, et mis juhtub, kui saame vas-
taseks Türgi. Tonti kardeti liiga palju, tegelikult olid või-
malused täiesti olemas. Ajalooline hetk oli ka Kennethi 
võidukas debüüt,“ rääkis Kallus.

FÄNNID TEGID kÕva häält

DAvISCUP

„Väikeriikide häda on lühike pink. 
Juhtub üks mängija viga saama, 

pole auku võimalik lappida.“
VLADIMIR IVANOV

euroopa tsoon, sZeGed
II lIIGAssE TõUsID türGi ja unGari

Eesti kaotas D-alagrupis Türgile 1:2 ja 
võitis San Marinot 3:0.
Oma alagrupi võitsid:
Ungari, Makedoonia, Gruusia ja Türgi.
5.-6. koha mängus alistas
Eesti Malta 2:1.
Meeskonda kuulusid:
Vladimir Ivanov, Anton Pavlov,
Mikk Irdoja ja Kenneth Raisma.

DAVIS CupI III lIIgA

 Need neiud
tulid Eestile
kaasa elama
saksamaalt.

 Uustulnuk
kenneth Raisma.

 RAUDVARA: kapten-treener Peeter lamp ja
praeguse koondise esireket Vladimir Ivanov.

E E s T I  T E N N I s E  l I I T
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K una meil toimuvad mai lõpul kodus turniirid, on välis-
hooaega varem alustada loogiline samm. Paratamatult 
läheb kaks-kolm nädalat aega, et liivaväljaku tennis paika 

loksuks,“ ütles koondise peatreener Ain Suurthal.

B u l G a a r i a  p r o B l e e m i d :
k ü l m  i l m  j a  l i i G a  t u G e v  t u r n i i r
Õnnestunumalt läks nooremate laager Tšehhis, kus kuue 
mängija treenerina oli kaasas Aivo Ojassalu. „Seal vedas 
ilmaga, enne said noored neli päeva trenni teha, siis järgnes 
turniir. Hästi esines Alexander Georg Mändma, kes võitis paa-
rismängu ja jõudis üksikmängus poolfinaali. Kes varem välja 
langesid, said edasi korralikult trenni teha,“ rääkis Suurthal.
Bulgaarias Plovdivi lähistel nii roosiline polnud. „Sofias tuli 
samal ajal lumi maha, meil oli mitu päeva alla 10 kraadi sooja, 
aeg-ajalt sadas. Kuid tegelikult jäi välistrennidest ära ainult 
üks päev, nii et suuri probleeme polnud,“ selgitas Suurthal, 
kellega koos sõitsid Bulgaariasse 9 tennisisti. „Tüdrukuid tuli 
kahjuks vähe kaasa, aga Valeria Gorlatš mängis kenasti.“
Kuna Plovdivis mängitakse aprillis kaks ITF-i noorteturniiri, 
ühitas Eesti koondis treeningulaagri võistlusega. „Kui meie 
otsus oli juba tehtud, siis selgus, et esimene turniir kuulub 2. 
kategooriasse. See on tugevam tase, kui meie noormängijate 
kondid välja kannatavad,“ sõnas Suurthal.

Tekst
ants põldoja

Fotod
igor pissarev

Eesti noortekoondis ehk sEB Tallink Team alustas suvehooaega aprilli keskel välislaagriga 
Bulgaarias. koondise nooremate vanuseklasside liikmed käisid  aprilli lõpul Tšehhis.

Esimesel turniiril pidid Eesti mängijad alustama kvalifikat-
sioonist või mõned ei pääsenud sinnagi. „Õnneks polnud tule-
mus selle laagri tähtsaim eesmärk. Eelkõige oli vaja treenida 
ja harjuda liivaväljakuga. Pealegi kõik mängijad siiski teatud 
hulga võistlusmatše said,“ märkis Suurthal.
Suurim õnnestumine oli Kenneth Raisma pääs veerandfinaa-
lis teisel turniiril. „Jalavigastus ei lasknud tal oma parimat 
tennist näidata, kuid nutikuse pealt saavutas hea tulemuse. 
Veerandfinaalis pidime andma loobumise, sest Davis Cup oli 
tulemas,“ selgitas Suurthal.
Küsimusele, kas tagantjärele targana saab öelda, et Bulgaaria 
valik polnud kõige õnnestunum, vastas Suurthal: „Oleme seal 
käinud viis või kuus aastat, meil on kõik teada, kuidas seal 
trennid ja elamine korraldatud. Kui kellelgi on sellise otsuse 
kohta pretensioone, siis jah, kindlasti saaks laagrit teha kuskil 
Türgis, aga tuleb otsida sellele järgnev turniiripaik jne. Kui 
lähtuda, et turniirid jäid liiga tugevaks, siis see pole argument, 
sest oma mängud said kõik kätte. Pealegi peavad mängijad 
nägema ka seda, mis tugevamatel turniiridel toimub.“
Eestis sai juba aprilli teisel poolel väljas tennist mängida, kuid 
mai algul ilm halvenes. Seepärast kulges koondise järgmine 
laager (7.-11. mai) Rolf Bühleri juhendamisel nii, et kaheksast 
treeningust sai ainult ühe teha väljas, kuigi laagri peamine 
eesmärk oli liivaväljaku taktika lihvimine. „Vahetult enne rah-

alustas varakult välishooaEGa

Eesti
noortekoondis K aks-kolm aastat tagasi figureerisid 

Eesti lootustandvaimate tennisis-
tide nimekirjas Erika Hendsel ja 

Tatjana Vorobjova, kellest lähiajal pole 
palju kuulda olnud. Tõsi, Hendsel jõudis 
äsja Estonian Junior Openi veerandfi-
naali.
„Hendseli nimi puudus vahepeal noor-
teturniiridelt, sest nad võtsid vastu 
otsuse, et hakkavad üritama täiskas-
vanute seas ja taga ajama WTA ran-
kingut. Hendsel saigi selle kätte, kuid 
edetabelikoht üksi veel ei näita, palju 
tennisist valdab mängu. Mullu sügise 
pikk vigastus võttis rankingu niikuinii 
uuesti ära. Järgnevad turniirid näitavad, 
kus ta asub,“ märkis Suurthal.
Vorobjova kohta on uudised kurvemad. 
„Praegusel hetkel Vorobjova ei ole enam 
tennisist,“ ütles Suurthal. Vähemalt jääb 
Vorobjova Eesti tennise annaalidesse 
täiskasvanute meistrina ja Euroopa 
noorte paarismängumeistrina.

kUHU kADUsID
hendsel & voroBjova?

vusvahelisi noorteturniire korraldas Ekke Tiidemann kolme-
päevase treeningkogunemise,“ lisas Suurthal. „Kuid sel ajal on 
noortel juba koolis eksamid ning peab ütlema, et mai lõpus 
pole mängijaid ühistegevusega koormata kõige mõistlikum.“

m i s  s e i s a B  e e s ?
Juuni teisel poolel toimuvad koondislastel taas ühised võist-
lussõidud – Riias peetakse turniirid kõigile vanustele ning kuu 
lõpul algavad Summer Cup’i turniirid. „Suvist ühislaagrit me 
pole praegu paika pannud, kuid on variant teha Pärnus enne 
Eesti noorte meistrivõistlusi. Kuid mängijate arv ja kestvus 
tuleb veel läbi arutada,“ rääkis Suurthal.
Eesti noortekoondislaste praeguse rahvusvahelise taseme 
kohta on erinevaid arvamusi. „Ütlesin juba eelmisel aastal, et 
meil on tugev seis 15-16-aastastega. Tuleb vaadata, millistelt 
turniiridelt on need punktid kogutud, kuid edetabelikohad 
on täiesti korralikud. Muidugi, kui võtame aluseks Kanepi või 
Kontaveidi, siis võiks sellest tuletada loogilise rea, millal järg-
mine suur anne esile kerkib. Kuid mida laiem on püramiidi 
põhi, seda suurem tõenäosus, et tipp tuleb. Ning ei maksa veel 
kellelegi kriipsu peale tõmmata, järsku tekib mõnel selline 
motivatsioon, et mägesid liigutada!“ lootis Suurthal.

 kenneth Raisma  Valeria Gorlatš

t u t t a v a d
k a n a a r i  s a a r e d
Kanaari saarte näol on tege-
mist on tuttava ja sõbrali-
kuga sihtkohaga, mis ka väi-
kelastega peredele ideaalselt 
sobib. Eesti reisikorraldajate 
leivanumber on Tenerife, 
kust leiab tegevust igas vanu-
ses lastega reisija. Saare oma-
päraselt maastikult leiab nii 
piki liivarandu, vallutamist 
ootavaid vulkaane kui ka sil-
mailu pakkuvat taimestikku. 
Laste lemmikuteks on mit-
med eri vee- ja loomapargid 
ning merereisid vaalade ja 
delfiinidega sõbrustamiseks.

t a i  p a r a d i i s i s a a r e d
Mõnusa kliima, imekaunite 
randade, sõbralike kohalike 
ja väga mõistliku hinnata-
seme poolt tuntud sihtkoht 
puksib aasta-aastalt meie 
talviste sihtkohtade tabelis 
aina kõrgemale. Avastamist 
väärib ka riigi põhjaosa, 
mis pakub võimalusi mäge-
des seiklemiseks, kohalike 
hõimudega kohtumiseks ja 
suurlinnamelu nautimiseks.
Eesti turistide peatuskohaks 
on enamjaolt Bangkok või 
Phuket. Bangkok asub kõige 
lähemal Pattaya liivaran-
dadele ja Phuket on värav 
Phang Nga lahe paradiisi-
saartele. Lastega peredele 
soovitame meie kõige enam 
Koh Lantat ja Koh Samuid.

k r u i i s
k a r i i B i d e l
Tihtipeale tahaks ühe puh-
kuse ajal näha mitut eri-
nevat kohta, kuid lastega 
reisides võib see pidev 
pakkimine keer ul iseks 
osutuda. Selleks puhuks on 
reisimise viis nimega kruiis! 
Mitme paiga avastamiseks 
on kruiis üks mugavamaid 
ja tihtipeale ka taskukoha-
semaid variante. Tänapäeva 
kruiisilaevad on kui ujuvad 
linnad, kust leiab kõike ala-
tes ronimisseinadest, täis-
mõõdus teatrisaalidest kuni 
uisuväljakuteni.

Estraveli usinad reisikonsultandid aitavad leida just Sinu pere jaoks ideaalse lahenduse.
Kirjuta oma reisisoovist estravel@estravel.ee või helista 6 266 266.
Täispika loo leiad Estraveli blogis: estravel.ee/uudised

s u u s a r e i s
a l p i d e s
Suusareis on hea võimalus 
lapsed umbsest toast välja, 
karge mägise õhu kätte 
saada. Soovitame eelkõige 
Austria suusakuurorte, eriti 
siis kui laps esimest korda 
suusad alla paneb. Õppimi-
sel aitavad kaasa heal tasemel 
suusakoolid nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Austria on ka 
hinnatasemelt taskukohasem. 
Kas teadsid, et parim suusa-
puhkuse kuu on jaanuar, sest 
sel ajal on ilmad kõige külme-
mad, päike veel mitte nii kõr-
gel ja lumeolud parimad.

Reisikorraldajate talvehooaja pakkumised on juba lettidel 
või kohe-kohe sinna jõudmas. Et pere reisiplaanide 
tegemine oleks lihtsam, toob Estravel välja mõned 
sihtkohtade soovitused lastega vahva puhkuse veetmiseks. 

ESTRAVELI PAKKUMISED
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k O M M E N T A A R  k O M M E N T A A R

Ajakirja Tennis eelmises numbris pidas väljaande peatoime-
taja Eesti tennise taset igati heaks. Tõsi, ametimees tegi sõnu, 
toomata oma väidete kinnituseks ühtki argumenti.
Kuidas selle tasemega siis lood? Laias laastus hindab igaüks 
oma töö vilju. Ei ütle ju ametimees, treener või mängija, et 
ta on paljas tühikargaja. Sestap tuleb mõista tennise mängi-
mise, selle õpetamise või niitide tõmbamise eest raha saavate 
inimeste leebust oma tegevusele hinnangu andmisel.
Olen kohanud treenerite seas ka kriitilisi hinnanguid meie ten-
nise kohta. Tenniseliidu rahva seas vaadatakse teisitimõtlemi-
sele halvasti. Ent nii on see enamasti kõigis spordialaliitudes.

m i d a  h u v i l i s e d  Õ i l s a s t  m ä n G u s t  v Õ i k s i d 
a r v a t a ?
Arvavad mitut moodi, sõltuvalt oma ootustest. Ka ülioptimis-
tid ei oota Eesti mängijailt imet. Slämmiturniiride võitmist, 
maailma edetabelite juhtimist ja muid sangaritegusid. Midagi 
ta suudab: Kaia Kanepi juhtis 2001. aastal pärast French Openi 
juunioride turniiri võitmist mitme nädala jooksul maailma 
noorte edetabelit. Noorte esikümnes on olnud Anett Konta-
veit, peaaegu ka Jaak Põldma. 
Kanepi on muidugi erandlik. Ainsa Eesti mängijana kuu-
lub ta jätkuvalt kõige tipmisse kihti, olles karjääri jooksul 
viiel korral suurturniiride veerandfinaalis. Tennisesõbrad 
teavad, et Kanepi kõrgeim koht WTA edetabelis on olnud 

EESTI TENNIS
näilisus ja tegelikkus

kuidas hindaksime Eesti meeskõrgushüppajat, kes teeb tulemuse 2.20? Olgu öeldud, 
et mullusel välishooajal ei karanud ükski meie mees nii kõrgele. õige vastus oleks, et 
hindamisel peaksime lähtuma mehest endast. Teiseks iseenda ootustest.

15. Toomas Leius on slämmiturniiri-
del kaheksa sekka jõudnud korral, kuid 
paarismängus on Leius olnud koguni 
finaalis. Tema, Andres Võsand, Maret 
Ani ja Jürgen Zopp on jõudnud maailma 
edetabelis saja parema hulka.
Miljonirahvas ei saa anda järjepidevalt 
tippmängijaid. Veel enam, sportmän-
gudes ei sünni tipud tühjale kohale. 
Soodustavaks asjaoluks on eelkäijate, 
koguni koolkonna olemasolu.
Saja-aastases Eesti tennises on need 
olemas.
Lugedes eestlaste lemmiktegevuseks 
omaenese naba imetlemist, ei tahaks 
ometi, et näilisus ka spordi hindamisel 
moodi läheks. Erinevalt Eurovisioni lau-
luvõistlusest, kus siinsed kulturträge-
rid  iseloomustavad meie läbikukkunud 
laulu epiteediga super, lubab sport asju 
objektiivsemalt hinnata.

k Õ n e k a d  n u m B r i d
ITF-i juunioride edetabelis on meie edukaim – juba Davise 
karikameeskonna liige – Kenneth Raisma 279. kohal. Ei maksa 
vabandus, et Raisma mängib vähe noorteturniire. Tüdruku-
test on Valeria Gorlatš 482. kohal. Mõlema sünniaasta on 1998.
Euroopa noorte (U16) edetabelis paikneb Mattias Siimar 32. 
kohal, U14 vanuseklassis on Siim Troost 153. Noorematest 
tüdrukutest on Maria Lota Kaul 163., vanematest (U16) Kim-
berly Valgemäe 127. kohal.
Olen täiesti päri, et selles vanuses ei maksa edetabelikohad 
suuremat. Loeb see, kui kõrgele keegi jõuab. Olgu, aga Läti 
noortel leidub palju viisakamaid kohti.
Täiskasvanutest. Ikka vigastuse küüsis olev Jürgen Zopp on 
ATP edetabelis (12. mai seis) 336., Vladimir Ivanov 504., nais-
test Kanepi 26., Kontaveit 188. Kanepi on kõrgel, ülejäänud 
kolm heal rahvusvahelisel tasemel.

Eelmine hooaeg paiskas tippudeta Eesti 
naiskonna Föderatsiooni karikasarjas III 
liigasse, meeskond kukkus Davise kari-
kasarjas samuti Euroopa nõrgimasse 
gruppi. Parimas koosseisus mänginud 
naiskond jõudis tänavu II liigasse tagasi, 
ilma liidri Zoppita mänginud meeskon-
nal jäi lävepakk kõrgeks.
FedCupi arvestuses on Eesti 78. kohal 
(Soome 49., Läti 55., Leedu 66.), Davise 
karikasarjas lepime 67. kohaga (Läti 
39., Soome 45., Leedu 50.). Numbrid 
teevad asja sõnadetagi selgeks. Rahul-
davaks võiksid koduse tennise olukor-
ral teha ehk üksnes hea seis harrastus-
tennises. Tahaks, et meie hüppamine 
tipptennises kõrgemale küüniks...

Amatööri kohta on 2.20 väga korralik tulemus. Pean sil-
mas aumeest, kes harjutab pärast tööd, tablette ei võta, 
süste ei tee ja sportimise eest raha ei saa. Peaks ta stipil 

olema – Eesti koondise tase – on 2.20 nadivõitu. Ja täisprofist 
kogupäevaharjutaja kohta juba armetult vähe.
Spordihuviline sellist tulemust ei hinda. Ta teeb põlgli-
kult: „Böö...“ Lipsu kandev lauaülem klõbistab arvutisse 
tunnustava märkuse.

Tekst
jaan jürine

Olen kohanud 
treenerite seas ka 

kriitilisi hinnanguid 
meie tennise kohta.
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Kas kriitika
hukutab tõesti

noore sportlase?

sport, sealhulgas tennis, on väga mitmepalgeline ning edu valem võib peituda 
paljudes pisiasjades. Piitsa ja prääniku – muidugi mitte sõna otseses mõttes – meetod 
kasvatamisel on tuntud juba vanadest aegadest ning nende vahel õige vahekorra leidmine 
nõuab oskusi ja teadmisi.

Piitsa ja
Präänikut

 karm onu Toni: Rafael Nadal on harjunud, et tema 
treener häid sõnu ei ütle.

J aapani iidse spordiala sumo traditsioon näeb ette, et noor 
tippupürgija peab taluma spartalikke tingimusi, teenima 
vanemaid atleete ning kõige selle juures alandust ja vahel 

isegi peksu taluma. Kui kerkid aastate pärast yokozuna´ks, 
oled jumala seisuses, aga tee selleni tehakse võimalikult ras-
keks.
Eks idamaades on üldse piitsa kasutamine präänikust eelis-
tatum, ent tänapäeva lääne ühiskonnas ei või treener vahel 
isegi kurjemaid sõnu kasutada, sest võib saada noomituse 
ja hullemal juhul töökoha kaotada. Nii erinev on maailm!

k a k s  h e a d  a s j a ,
ü k s  k r i i t i l i n e
Asja üks pool on kirjutised meedias. Kui treener võib vahel 
häält tõsta ja karmilt öelda, siis üldsusele (sponsoritele?) peab 
jääma mulje, et kõik on hästi. Siin on treenerid ja alaliidu 
juhid ühes paadis, et uudis peaks olema igal juhul positiivne. 
Kui tulemus pole kiita, on olemas meetod mitte sellest teavi-
tada. Kas siis tõesti negatiivne uudis hukutab noormängija 
või kogenud koondislasest raudvara?
„Kriitika on igati vajalik, aga tasakaalu pärast,“ leidis Eesti 
Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. „Küsimus pole ainult 
sponsorites, ka üldsuse mõistes ei tohiks jääda negatiivset 

fooni. Kui räägime kahest heast asjast, 
siis ühest kriitilisest, ent elame ja töö-
tame selle nimel, et leida positiivsust. 
Võime mängija kohta öelda, et ta peab 
treenima tagakätt, kuid miks ei võiks 
rõhutada, et tal on hea eeskäsi. Et ta 
töötaks trumpide kallal.“
Alaliidu kirjutatavate ja pressiteadetena 
välja saadetavate uudiste kohta arvas 
Hint, et eesmärk on pöörata tähelepanu 
erinevatele tasanditele – meedias on nii-
kuinii esiplaanil vaid tipptennis. „Jutt 
peaks olema faktipõhine, aga tähtis on 
see, et igaüks tunneb ennast paremini ja 
annab endast järgmisel korral rohkem, 
kui ta on ära märgitud,“ sõnas Hint.
Küsisin Hindilt, kas pole võimalik vas-
tupidine efekt: mängija suhteliselt väike 
edu on eriliselt rõhutatud ja võib teha 
uhkeks? „Alaliidu ülesanne on panna 
tulemused kirja, kuid iga mängija rea-
geerib erinevalt. Mõni võib vaadata, et 
on jama, kui teda pole esile toodud. Ei 

saa arvestada, kuidas miski võib kellelegi mõjuda,“ vastas 
Hint.
Tegelikult on treenerid samal arvamusel. Harri Neppi on kin-
del, et nime äramärkimine kas või alaliidu kodulehel on tähtis 
mitte ainult väiksematele lastele, vaid ka Eesti paremikku 
kuuluv noormängija peab väga oluliseks, et tema tulemus 
oleks välja toodud. „Mäletan, kui olin ise noor mängija: kui 
palju tõstis mu motivatsiooni esimene ajaleheartikkel!“ sõnas 
Neppi.
Neppi arvates on see väga paha, kui noore mängija kehv 
esinemine on kuidagi eriliselt esile tõstetud. „Mõni võtab 
seda väga südamesse,“ möönis Neppi. „Positiivne motiveerib 
kindlasti rohkem.“
Treener Rene Busch pole samuti rahul, et meedia on liiga 
negatiivne – põhjusel, et intriig müüb. „Palju oleneb inimesest 
endast, kuidas ta selle vastu võtab,“ ütles Busch. „On olemas 
ka positiivne kriitika. Iseenesest ei ole kriitika halb nähe, aga 
ainult sel juhul, kui pakutakse välja ka lahendusi.“

n a d a l  e i  t o h t i n u d  k i i t u s e s t  m i d a G i  t e a d a
Läheme siit üle Rafael Nadali elulooraamatu „Rafa“ juurde. 
Seal kirjeldab autor, kuidas hilisema tippmehe onu ja tree-
ner Toni Nadal hoidus isegi pärast tugeva turniiri võitmist 
kiitusest ja püüdis Rafaeli eest varjata artikleid, kus temast 
kirjutati kui Hispaania tennise suurest tulevikulootusest. Vaa-
tamata eelnevale jutule on kõik kolm käesoleva loo vestlejat 
arvamusel, et onu Toni ei teinud midagi valesti.
„Mõnikord, kui mängijal läheb hästi ja enesekindlus kasvab, 
on õige aeg anda piitsa. Ta kuulab sellises olukorras nõuan-
deid paremini. Arvan, et Nadalist tuli Nadal, sest ta oli juba 
selline. Kui mängijal läheb halvasti, siis temaga pahandamine 
ehk miinus ja miinus ei anna kokku plussi,“ arvas Hint.
„Kõik on õige,“ leidis Neppi. „Mina räägin tagajärgede kir-
japanemisest, mitte kiitmisest. Ka see pole hea, kui ajakir-

janduses kedagi üles blufitakse. Ei tohi 
taevani kiitma hakata, see peab olema 
pigem neutraalne uudis. Võidu maini-
mine on hea, aga suureks tulevikuloo-
tuseks tembeldamine jama. Rafa onu 
ei pingutanud üle!“
„Käisin pärast raamatu lugemist ise 
Mallorcal ning tänaseks on Nadali 
koduklubi meie sõprusklubi,“ rääkis 
Busch. „Olen vestelnud Toni Nadaliga 
ja ta ütles, et selline pea (onu väljend 
strong head!) ja vastupidavus on omane 
ainult Rafale. Talle mõjus kriitika posi-
tiivselt, ta suutis rohkem piitsa vastu 
võtta. Kuid ühest teed tippu ei ole, kõi-
gile selline variant kindlasti ei sobi.“ 
Busch lisas sarnaselt Neppile, et ainult 
kiitvad lood polegi head: „Võiks olla kaks 
head artiklit ja üks maa peale toov,“ 
uskus ta.

t r e e n e r  n ä e B  s ü G a v a m a l t
Teine küsimus, miks treener või muu 
tenniseinimene vahel kriitikale valu-
liselt reageerib, seisneb selles, et nii 
ajakirjandus kui ka fännid hindavad 
eelkõige mängija(te) tulemust. Jah, 
tulemus ongi spordi hindamise alus, 
ent treener on protsessi sees ning näeb 
hoolealuse arengut hoopis teiste para-
meetrite alusel.
„Õige!“ arvas Hint. „Seepärast võib tree-
ner vabalt anda mängijale piitsa ka siis, 
kui ta võidab, aga teatud kiitusega tõsta 
enesekindlust, kui tal läheb halvasti.“
Aga mõnikord võib juhtuda olukord, kus 
treener mainib samu asju, mida meedia 
või fännid, aga ometi on pahane kõrvalt 
tuleva kriitika peale?
„Loomulikult peab treener andma 
adekvaatset tagasisidet mängu kohta, 
aga pärast kaotust tunneb mängija nii 
või naa end halvasti. Federer laseks sel-
lises olukorras kriitika kõrvust soravalt 
mööda, kui aga kriitikat loeb 14-15-aas-
tane mängija, kes üritab enda arust 
kõvasti, siis mida ta peab tundma? 
Treeneriks olemise peale ütleksin, et 
prooviks rääkida rohkem asjadest, mis 
on hästi ja märkida, mida peab tegema 
paremini,“ vastas Hint.
Hint arvab, et ajakirjandus on kohati 
laskunud fänni tasemele – kas ainult 
kiidulaul või mahategemine. „Selge, 
et treenerile alati tulemus ei loe. Hea 
ajakirjandus peaks ka rohkem käima 
võistlusi vaatamas, et teada reaalset 
olukorda. Tugitoolis võib kirjutada, aga 
põhjust ei tea!“
Busch nõustub eelnevaga: „Paljudel juh-
tudel on küsimus, kas ajakirjanik isik-

Tekst ants põldoja Fotod scanpix

“Mida rohkem on
õpilases sportlase

vaimu, seda rohkem
ta talub kriitikat.”

RENE BUSCH
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likult nägi mängu. Võib-olla mängija 
andis endast parima, tal oli just enne 
väike vigastus vms. Seepärast peab 
olema hinnangutes ettevaatlik, kui pole 
ise mängu näinud. Kui noor mängija 
kaotab ja nutab pingil, siis pole vaja 
lohutada, vaid ta ootab õigeid sõnu. Kui 
ise noorena kaotasin ja pisaraid vala-
sin, inimesed patsutasid, et oled ikka 
tubli ja kõik on hästi, aga andke mulle 
nõu, kuidas saaksin olla tublim! Tõeline 
sportlane ootab edasiviivat kriitikat, aga 
nutvat mängijat sõimata ei tohi!“
Neppi möönab, et treeneri jutt õpilasega 
omavahel on midagi muud kui avalik 
info. „Ütlen õpilasele, mida tema män-
gust arvan, aga turule seda viima ei pea. 
Kui meedia küsib minult kommentaari, 
siis kindlasti ei räägi sama juttu, mida 
hoolealusele ütlesin,“ rõhutas Neppi.
Ta lisas, et lapsevanematega võib mõni-
kord otse rääkida, aga nad ei pruugi 
sporti mõista ja tõi koomilise näite: 
„Mul oli kunagi Anne Kalle nimeline 
õpilane, kes käis kolm korda nädalas 
trennis, aga mängis hästi ja ütlesin talle, 
et võiksid ka neljas kord tulla. Ta naa-
sis koos emaga, kes peaaegu nuttis ja 
küsis: kas minu laps on nii vilets, et talle 
kolmest trennist ei piisa!? Mina pidasin 
silmas, et hea mängija treenigu rohkem, 
aga tema luges seda nagu koolis pärast 
tunde jätmiseks!“
Neppi ütleb ka seda, et igale õpilasele 
pole lihtne kriitilisi sõnu öelda. „Mõni 
küsib kohe: treener, kas ma ei oskagi 
mängida!? Lähenemine on väga indi-
viduaalne. Kui aga on ohu märk, et 
liigse kiitmisega hakkab nina püsti 
ajama, kujutab, et on tulevane Nadal 
või Šarapova, siis on paha,“ leidis Neppi.
Mõnikord on ju kõrgete eesmärkide 
seadmine ja kuulsuse unistamine hea?
„Võin tuua veel näite,“ jätkas Neppi. 
„Kunagi mängis tennist selline noor-
mees nagu Tiit Kaskneem. Ta põhiala 
oli klaverimäng. Talle sisendati, et ta on 
tulevane Van Cliburn (USA kuulus pia-
nist - toim). Kui lõpuks professor Bruno 
Lukk ütles tõe, et päris nii see pole, pani 
noormees pea rongi alla. Ei tule sinust 
maailma tippu, aga võib tulla lihtsalt 
hea mängija – kui pead segi ei aeta.“
Vastupidise variandi kohta, et meil 
mängijad kohe põgenevad, kui Ida-
maade kombel piitsa antakse, märkis 
Neppi: „Me ei tea, palju seal neid põge-
neb. Aga neil on nii suur mass, et võivad 
kadusid lubada. Peamine motivatsioon, 
miks lapsed üldse mängivad, on fun. 
Ka võitmine peab olema rõõmus. Piits 

mõjuks neile kohe kehvasti.“
Kui ainult lõbu pärast treenitakse, pole ju piisavalt auahnust?
„Treener peab seda reguleerima, kuid see on raske. Auah-
nust tagasi tõmmata on kergem, aga kellelegi sisendada väga 
raske!“ vastas Neppi.

s p o r d i v a i m u G a
m ä n G i j a  t a l u B  k r i i t i k a t
Buschi arvates on kriitika ja väljast tuleva ebameeldiva info 
kartmine ka veidi üle piiri läinud. „Keskenduma peaks ikka 
sportlasele endale, mitte sellele, mida teised arvavad,“ leidis 
Busch. Ta on arvamusel, et mida rohkem on õpilases sport-
lase vaimu, seda rohkem ta talub kriitikat. „Kunagi ütles üks 
tuntud treener: kõik käib läbi kaotuste. Kui sa ei talu edasi-
viivat kriitikat, siis sa ei talu ka kaotusi. Mina olen nii kaugele 
jõudnud, et minust või minu mängijaist võib kirjutada mida 
tahes, olen sellest üle.“
Nüüd jõuab Busch välja mõtteni, mida selle loo juures loot-
singi kuulda. Ehkki Busch ütles veidi teiste sõnadega, kõlab 
arvamus nii: kui treener peab mängija pärast kartma, et kui-
das ta „piitsa“ talub või kriitikasse suhtub, siis sellest noorest 
ei tulegi tippmängijat! „Kindlasti ei tohi mängijat liiga helli-
tada, aga treenerid kardavad, et järsku tal motivatsioon kaob. 
Väljakul vastane sind ei hellita! Mida varem noor mängija 
harjub kriitikaga, seda lihtsam on tal tulevikus läbi murda. 
Nagu öeldakse: kõik mis ei tapa, teeb tugevaks!“
Lõpuks võtab Busch kokku: „Kui oled tugeva sisuga, siis pole 
vaja kiita – seda olen juba öelnud. Ta tunneb, et minuga on 
niikuinii kõik hästi, las treener ütleb, millest veel vajaka jääb! 
Ütlen kõigile mängijaile, et vahel võib vaielda ja leida konf-
likte. Aga kuigi kiitusega ei maksa üle pingutada, on positiiv-
sus ikkagi kogu protsessi alus ja edasiviiv jõud!“



T E N N I s E T E H N I k A  T E N N I s E T E H N I k A

Pallingu osatähtsuses tennises ei kahtle vist keegi. Üks tähtis mänguelement on kindlasti teine serv.
Tekst harri neppi, tennisetreener Fotod viktor Burkivski

Õ P I M E  l ö ö g I T E H N I K A T
r E b i t u d  j a  l õ i G at u d  t E i N E  s E rv

V õrdsete vastaste mängus võidetakse esimese 
pallingu õnnestumise korral tavaliselt roh-
kem punkte kui kaotatakse. Teisel pallingul 

aga tihti kaotatakse üle poolte punktidest. See on 
tingitud vajadusest lüüa pall riskimata kindlasti 
servikasti, kuid see võimaldab tõrjujal haarata 
initsiatiiv ja vastast survestama hakata. Seepärast 
on käibel väljend, et mängija palling on nii hea 
kui hea on tema teine palling.

Millised on võimalused teisel servil vastasele 
raskuste tekitamiseks? Põhimõtteliselt on neid 
kaks. Kas lüüa nii, et pall pärast põrget hüppaks 
võimalikult kõrgele, või nii, et põrge oleks või-
malikult madal.
Esimesel juhul tuleks anda pallile keerded, lüües 
alt üles kõrvale ehk rebitud palling ja teisel juhul 
tabades palli kõrvalt ehk lõigatud palling.
Järgnevalt vaatleme, kuidas neid lööke soori-

tab endine Davis Cupi võistkonna mängija ja 
nüüdne treener Mihkel Koppel.
Millal oleks kasulik lüüa keerdpallingut ja mil-
lal lõigatut? Kui te valdate mõlemat lööki, siis 
on ilmselt kasulik esimesse pallingukasti lüües 
vastase väljakult välja löömiseks kasutada lõiga-
tud pallingut ning teise kasti rebitud pallingut 
(põrkab vastasele ebameeldivalt kõrgele). Teises 
pallingukastis vastasele eeskäe alla servimisel 

võiks kasutada lõigatud pallingut, mille põrge 
on madal ja viib palli vastase kehast eemale.
Veel võiks märkida, et hea rebitud pallingu tagab 
tugev ranne ning seda suudavad hästi teha vaid 
üksikud naismängijad (Samantha Stosur, Svet-
lana Kuznetsova). See on ka põhjus, miks enamik 
naismängijaid lööb teist servi lõigatult.
Meestel on füüsiliste eelduste tõttu rohkem või-
malusi löögi varieerimiseks ja seda ka kasutatakse.

Pildiseerial A sooritab 
Mihkel rebitud ehk nn 
kick-pallingut. Tasub 
jälgida mängija ees-
kujulikku tasakaa-
lustatud põlvedest 
kõverdatud ja löögi-
käe allalastud asendit 
palli ülesviske järel 
(A3). Edasi liigub reket 
rippest väljatuleku 
järel alt üles kõrvale 
peaaegu paralleelselt 
tagajoonega. Selleks 
kasutatakse kätt küü-
narliigesest (A4 kuni 
A6) ja randmest (A7). 
Löögi lõpus liigub 
reket keha eest läbi 
paralleelselt tagajoo-
nega (A8 kuni A10).
Taoline palling annab 
võimaluse lüüa palli 
suurema varuga üle 
võrgu, mis tagab löögi 
stabiilsuse ning kõrge 
põrke tõttu on vasta-
sele raskesti rünnatav.

Lõigatud pallingusee-
ria B vaatlemisel tor-
kab silma reketi eri-
nev liikumine rippest 
väljatulekul võrreldes 
seeriaga A. Siin liigub 
reket palli pihta tagant 
ette võrgu suunas (B5 
kuni B7) serviti. Palli 
tabamise hetkel (B8) 
on näha, et tabatakse 
küljelt. Löök lõpeb 
reketi l i ikumisega 
tagant ette ja kehast 
mööda vasakult.

Jõudu harjutamiseks!

A
A1

b1

A6
b6

A2

b2

A7

b7

A3

b3

A8

b8

A4

b4

A9

b9

A5
b5

A10
b10

B
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 M Ä N G I J A  l U U B I  A l l

Värskes rubriigis „Mängija luubi all“ on seekord peategelane koduse Eesti tennise – kui 
arvestada, et kaia kanepi ja Anett kontaveit löövad rohkem kaasa rahvusvahelisel areenil – parim 
naismängija Eva Paalma. Taas jagavad kommentaare treenerid Andres kuhi ja Peeter lamp.
Tekst ants põldoja Foto lembit peegel

E
va

 P
aa

lm
a

MängutArkuS jA
tAktIkAlIne tAIp 

peeter lamp Pole tema tugevaim külg. Mäng 
ise on veidi ühekülgne, kuid see ei sõltu ainult 

taktikalisest taibust, vaid ka mängijaomadustest. 
Parandamisruumi igal juhul leidub.

andres kuhi see omadus on neidudel ja 
noormeestel erinev, kuid Eva oskab analüüsida 

ja üritab mängida vastase nõrkustele ega proovi 
pea ees vastu seina joosta. Iseasi, kas see 

alati õnnestub. Ütleks nii, et ta mõistab mängu 
rohkem, kui suudab oma vahenditega ellu viia.

löögItehnIkA,
tAgAjooneMäng
lamp Eeskäsi on tal kindlasti 
väga hea, aga tagakäsi liiga 
ühekülgne. sellelt poolelt 
kipuvad pallid jääma keskele ja 
vastasele kergesti rünnatavaks.
kuhi Eva põhirelv on eeskäsi, 
kust poolelt ta peaks mängima 
70% punktidest, tagakätt võiks 
veel arendada. Tema mäng on 
üles ehitatud heale eeskäele, 
ent tagajoonel on paar asja, mis 
sooritust pärsivad.

VõrguMäng
lamp Võrgumängu taha 
tema areng kindlasti ei jää. 
kui ta võrku pääseb või seal 
mängib, siis lööb hästi, aga 
kehva tagakäe tõttu ta jõuab 
võrku harva.
kuhi Paaris mängib ta 
võrgus üsna laitmatult, aga 
üksikmängus on probleem 
olukorra lahendamine. Ta ei 
karda vollet, omal tasemel 
teeb hästi, aga ei oska 
kasutada õiget momenti.

lIIkuMIne
l amp liikumine oleneb palju reaktsioonist ja aimamisest, millest võib-
olla jääb veidi puudu, ent liikumine tervikuna on heal tasemel.
kuhi Ta lööb liikumise pealt hästi ja jookseb pallid enamasti välja, kuid 
sprinterlikud võimed võiksid paremad olla – see tõstaks kõvasti Eva mängu 
tulemuslikkust. siis jõuaks ta ka volled õigel ajal ja hästi mängida.

ÜlDfÜÜSIlIne
etteVAlMIS-

tuS
lamp VAsTUPIDAVUs, 

ÜlDkIIRUs JA JõUD – 
kõIk ON HEAl TAsEMEl.

kuhi kindlasti väga 
hea, eriti vastupidavus 

– ta võib järjest mängida 
pikki mänge.

SerV
lamp Tagakäe kõrval on serv 

ka teatud probleem. Eriti väljas 
ilusa ilmaga mängides teeb 

palju topeltvigu. Esimene serv 
parem, aga teisel servil vajaks 

stabiilsust – üks põhjus on 
palli ülesvise, mis tal saalis 

millegipärast paremini õnnestub.
kuhi Varem oli rohkem raskusi, 

praegu juba päris hea. Esimene 
serv pole küll otseselt relv, 

ent sellega hoiab ta korralikku 
taset, teine serv on natuke 

problemaatiline.

pIngetAluVuS, närVID
l amp Arvan küll, et selle omadusega on 
tal kõik korras. Tulemus ei jää kindlasti 
pingetaluvuse taha, pigem mõne muu 
komponendi tõttu võib kaotada
kuhi Väga hea omadus, ta on pingelisi 
kohtumisi hästi mänginud, kuigi mitte 
alati võitnud.
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Umbes aasta eest pälvis kadrioru Tenniseklubi  meedia tähelepanu seoses vastakate 
sõnumitega – levisid kuuldused, et väljakud on kinni, kompleksi omanik ja operaator tülis 
ning skeptikud juba ennustasid, et tekkimas on taas üks mahajäetud tondiloss Tallinnas. 
Tennisesõprade õnneks nii ei läinud.

Tekst
helen sulg
Fotod
kadrioru
tenniseklubi

KADRIORUS
tENNis ootab

R eaalselt pole väljakud kunagi kinni 
olnudki, meediamull tekkis kiiresti 
ja veeres suhteliselt kontrollima-

tult. Õnneks on nüüdseks “sõjaolukord” 
möödas ja klubi tegutseb normaalrüt-
mis,” tõdeb klubi hing ja eestvedaja Erki 
Jaanson. Ilmselt valmistab aga siiani 
spordisõpradele raskusi adekvaatse 
info leidmine – tänaseni annab inter-
netis märksõnade Kadriorg ja tennis 
sisestamine erinevaid kontakte. Olgu 
märgitud, et klubi õige koduleht on ten-
niskadriorus.ee, kust leiab infot alates 
klubi lahtiolekuaegadest hindade ja 
uudiste-kursusteni.
Veel targem on ise kohale tulla, et 
oma silmaga veenduda, millise tule-
muse on andnud Urmas “Puna” Pilteri 
nõuannete abil tehtud töö väliplatsi-
dega. Klubiliikmete ja igapäevaselt 
Kadriorus treenijate sõnul on vahe 
kvaliteedis selgelt tuntav. 
Jätkuvalt on kompleksi omanik MTÜ 
Põhjakotkas (endine Dünamo), kes 
on opereerimise õiguse andnud Kad-
rioru Tennisekooli Ühingule. Viimase 
partner klubitennise edendamisel on 
talvel nö taaselustatud Kadrioru Tenni-
seklubi. Treeninguid Kadriorus viivad 
läbi ka klubid Avantage ja Evald Kree 
Spordimaailm ja nii mõnigi tuntud era-
treener, näiteks Alti Vahkal.

"
u n i s t u s  k l a s s i k a l i s e s t
k l u B i s t
Klassikaline klubi peaks koosnema baasist, tennisekoolist ja 
klubist endast. Maailmas jagub hulgaliselt ka 100 % teenuse 
müügil põhinevaid tennisekeskusi, kuid pikkade tennisetra-
ditsioonidega maades nagu Inglismaa või Austraalia on suhe 
60:40 klassikaliste klubide kasuks.. 
Mida klassikaline mudel endas veel kätkeb? Sisuliselt on tegu 
sotsiaalse ettevõttega, mille omanikeks on klubisse kuuluvad 
spordisõbrad. Liikmestaatuse saamine toimub ühekordse 
suurema sissemakse, nö aktsionäri investeeringu tegemisel 
klubi eelarvesse. Selle summa eest tehakse kompleksi ehitus-
tööd, soetused. Klubil tekivad väljakute rentimisest jooksvad 
sissetulekud, millega saab kaetud halduskulud. 
Klubi kasvatab uusi liikmeid oma koolist ja kursustelt, saa-
dab sportlasi võistlema nii harrastajate turniiridele kui ka 
tipptasemel võistlustele.  Nii tagab klassikaline mudel klubi 
elujõulisuse ja hoiab hinnapoliitika taskukohase, kõik liik-
med saavad arengule kaasa rääkida ja panustada ka näiteks 
vabatahtlikuna või erineva sponsorlusega. Klubi on alati 
arenev, liikmed lojaalsed ja aktiivsed – saavad hüvesid ja 
panustavad ka ise hea meelega.
Kuid kas tänased eeldused – suur investeerimisvajadus 
ja halduskulud, välis- ja siseväljakute suhe 14:2, liikmete 
arv-investeerimisvõimekus ja klubi laenusuutlikkus või-
maldavad unistuse teostumist? Selle küsimuse peale jääb 
Jaanson mõttesse: “Eestlastel on ilmselt nõukogude ajast 
teatav allergia ühistu tüüpi ettevõtmistele - ehk just see-
tõttu klassikalise formaadiga klubi täna Eestis pole. Teisalt 
on meie väärtushinnangutes ka väike kasvuruum – tennis 
pole ainult äri, ta on sotsiaalne tegevus. Kui golfarid saavad, 
miks tennisistid ei saa?”.
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Jaansoni arvates jagunevad klubi liik-
meks astumise motiivid kolmeks skaa-
lal “kuidas liikmelisus rahaliselt ära 
tasub”,  “võiks olla rahaline võit ja tore 
kambavaim” ja viimaseks “kuuluvuse 
ning seltsielu sõbrad”.
Klassikalise klubi unistus siiski kadriorg-
lastel on – kuigi investeeringuvajadusi 
arvestades suur ettevõtmine: “Muidugi 
on võimalus ka koostöö strateegilise 
investoriga – olgu selleks riik või mõni 
suurärimees. Sellise stsenaariumi kor-
ral loodan uue osapoole avatusele ja 
tennisearmastusele – klubi kannab ju 
koha kultuuri, tagab kriitlise kliendi-
massi-aktiivsuse ja on hea partner ala-
tes tennisekooli, klubielu ja võistluste 
korraldamisest kuni keskuse igapäevase 
haldamiseni,” arutleb Erki. 

t ä n a n e  s e i s  –  i d e a a l i d ,
t r a d i t s i o o n i d  j a  h a s a r t 
Unistuste elluviimises näeb Erki ees-
kuju paljudes “tegijates” – Kalevilt ja 
Pallaselt on õppida klubiltegevuse või-
mekuses, Tondirabalt kuluefektiivse 
arenduse ja laste treeningute-kooli 
toimimist, USTA-lt järelkasvu treeni-
misest ning kompetentsi-teadmiste 
jagamisest ning EKSM-ilt treenerite 
järelkasvatamise süsteemist.
Kadriorg ei pea sisulise tegevuse pärast 
kindlasti häbenema, tenniselegendide 
Evald Kree ja Toomas Leiuse “koduväl-
jakud” kasvatavad täna päris tublisid 
noortennisiste. Just tüdrukute trennid 
on siinne trump, kuivõrd Tondiraba ja 
USTA on saavutanud noormeeste seas 
tõmbekeskuse staatuse. 

Koolis on 36 last, kellega käiakse laagrites ja võistlustel. “Väi-
keste tulemusi saab oodata 2-3 aasta pärast, öeldakse, et edu 
suhe on 1:20 - paar eriliselt andekat last meil kindlasti on, ” 
naerab Erki. Täiskasvanute hulgas on kolmanda-neljanda 
liiga meesmängijaid ning naistest Jaanika Ots murdnud esi-
liigasse. Viimased kolm aastat on osaletud klubide karikal 
ja tehtud täiskasvanute laagreid.
Siiski näeb Jaanson ka siin tasakaalu, koostöö ja lõimumise 
vajadust. Loogika on ju lihtne: tennises tahab reeglina iga 
sportija mängida-treenida endast tugevamaga. Kui aga kõik 
tugevad koonduvad ühte klubisse, tekib lõhestumine – nõrge-
mad ei saa arenguvõimalust ja tugevad mängivad vaid oma-
vahel. “Kui sa tippu ennast ei treeni, oled sina ja su treener 
mitte keegi. Teisalt ei saa tippu muud moodi kui alt üles, ka 
teel olemisel on väärtus,” lõpetab Jaanson mõtlikult.
Sel kevadel oli klubi jaoks tõehetk - mai lõpuni sai 50-eurose 
tasu eest liituda klubiga, vastu soodsam väljakuhind, laagrite, 
klubisiseste ja -väliste võistlustel osalemise võimalused ning 
tore seltsielu. Tulemus oli klubi fanaatiliste eestvedajate jaoks 
meeldiv: 22 liiget kõlab kui lootustandev algus. 
Üks on kindel: rahval hasarti jagub, alates Teeme Ära talgu-
päevadel ühise koristustöö ettevõtmisest kuni reedeõhtuste 
klubitennise maratonideni ning külalisturniirideni Pallase ja 
Tartu Akadeemilise Tenniseklubiga. Kadriorglastel on ka oma 
Facebooki kommuun, kus toimub mängukaaslaste otsing. 
Paljud liikmed panustavad immateriaalselt, auhinnafondi 
kommidest ülimaitsva kohvini. Ehk on ka see klassikalise 
klubi tunnus, et saab nii higist sporti kui positiivselt laadi-
vat suhtlemist väsitava mängu järel, turniiride järgsed after-
party´d on kujunenud meeleolukateks.
Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, miks võiks olla harrastaja 
klubivalik just Kadriorg, kui jätta kõrvale veidi vanakoolili-
kud pesemistingimused... Vastus võiks olla segu sõbralikest 
ja humoorikatest inimestest, headest välitingimustest ning 
pühendunud treeneritest. Kui rahalaev ka kohale jõuaks, oleks 
Eesti tennis ühe elujõulise rakukese võrra rikkam.

Esimene väljak rajati 1895, üks Eesti 
vanimaid väljakuid 

kompleksis on 14 saviliiva väliväljakut ja
2 vaipkat tega siseväljakut

kadrioru Tenniseklubil on 2 2 liiget ja 3- 
liikmeline juhatus, tennisekoolis õpib 36 
last ja 4 0 täiskasvanut

Treeninguid kadriorus teevad koolid 
Avantage ja Evald kree spordimaailm 
ja nii mõnigi tuntud eratreener nagu 
näiteks Alti Vahkal.

tENNis
kADrIoruS

 kadrioru klubi hing ja eestvedaja Erki Jaanson (vasakul) ning väljakumeister
Urmas „Puna“ Pilter tänavu kevadel kadrioru väljakul avalööki tegemas.
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TERE
tennisekeskus
pakub vihmakindlustust

Tere Tennisekeskus on alanud suvel 
omapärases seisus – nad pakuvad  
klientidele vihmakindlustust, ent teistele 
Tallinna väljakutele on Tere keskus ise 
vihmakindlustus.

Tekst
ants põldoja

Fotod
tere tk

otsaga asi. „Ühest küljest on hea, kui 
näiteks tenniseliit võtab pooleteiseks 
nädalaks kõik väljakud ära. Kuid klien-
tide ees jääme siis võlglaseks – nemad 
peavad otsima muu koha, kui sees män-
gida ei soovi.“
Andresoo: „Omamoodi pluss on selles, 
et turniirid tõmbavad keskusele tähe-
lepanu, siin käib melu. Kui suudame 
kombineerida kliendid ja turniirid 
kokku, siis on kõik korras.“
Andresoo pidas silmas, et võimalik on 
mängida ka hallis – siseväljakud on 
Teres avatud kogu suve. „Meil on sel-
line tore asi, et saame püsiklientidele 
ja klubi liikmetele pakkuda vihmakind-
lustust. Koos välishooaja broneeringuga 
saab osta siseväljakute backup’i või-
maluse. Kolm eurot tuleb tunni pealt 
juurde maksta, aga sel juhul klient teab 
kindlalt, et igasuguse ilma korral on tal 
mänguvõimalus tagatud. Loomulikult 
võib ta vihma ajal ka kindlustuseta sise-
väljaku üürida, ent sel juhul tuleb aega 
sättida, sest väljakud võivad olla kinni. 

E t sissejuhatavast lausest aru saada, 
siis esimesed rahvusvahelised män-
gud on Tere keskuses välishooajal 

juba peetud – Nõmme ITF-i turniiri 
Estonian Junior Open raames. Kuna 
Nõmmel olid väljakud liiga niisked, 
koliti pooleteiseks päevaks Tondile. Vih-
mase ilma korral on Tere parim kindlus-
tus, et turniir saab ilusti peetud.
„Meil kuivavad väljakud kiiresti. Isegi 
niiskematel päevadel võib kasta, samal 
ajal ollakse mujal hädas,“ rääkis keskuse 
teenindusjuht Piret Andresoo. „Aitamise 
osas oleme sõbralikud. Oleme varemgi 
suvel kombineerinud, et saaks turnii-
ride korraldajaile vastu tulla.“
„Ning vastutuleku eest eraldi maksma 
ei pea, ainult väljakute eest,“ naljatas 
Villu Vares, keskuse projektijuht.

t u r n i i r i d  t Õ m B a v a d
k e s k u s e l e  t ä h e l e p a n u
Suurematest turniiridest toimuvad 
tänavu Tere Tennisekeskuses 30. juu-
nist 6. juulini Eesti meistrivõistlused. 
Noorte meistrivõistlused, mis viimas-
tel aastatel augustikuus Teres peetud, 
kolivad selleks suveks Pärnusse. „On 
muidugi ka klubide ja asutuste turnii-
rid,“ lisas Andresoo. „Mai lõpus peeti 
heategevuslik Rixose turniir, tulemas 
on Pallase klubi ja SEB turniir, ise kor-
raldame 22. juunil Jaanipäevaturniiri. 
Liigatennise turniire planeeritud pole, 
aga tihti jõuavad needki vihmase ilma 
tõttu siia.“
Kas turniiride rohkus on keskusele 
kasulik, vastas Vares, et see on kahe 

Aga kindlustuse korral on talle üks väl-
jak vastaval ajal alati tagatud,“ selgitas 
Andresoo.

s o o d u s p a k k u m i n e
s i s e v ä l j a k u t e l e
Kui keegi soovib suvel püsiaega sise-
väljakutele, siis see on soodsam – Tere 
pakub kampaaniateenust: maksad 120 
eurot kuus ja saad kas või iga päev tunni 
mängida. Kui keegi kasutab selle mak-
simaalselt ära, siis üksikmängu puhul 
maksab üks tennisist korra eest 2 eurot. 
„Kui saad iga päev siin 2 euro eest duši 
all käia, on väljak sisuliselt tasuta,“ lisas 
Vares.
Tõsi, ka Andresoo ja Vares ise arvavad, et 
eelistavad suvel väljas mängimist. „Liiva 
peal väljas on ikka õige tennis,“ ütles 
Vares. „Kuid sees mängimise võimalus 
on mõeldud ka neile, kes alles õpivad 
tennist ja võib-olla ei soovi väljas pub-
liku ees mängida.“
Seni pole halb ilm Tere Tennisekeskuse 
täituvusele kuigivõrd mõjunud.

 T E N N I s E k E s k U s 
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algab hooaeg septembris. Vahele jätame 
augusti, sest selle kuu lõpul toimub suur 
Euronicsi harrastajate turniir ning võib-
olla on üks kuu hooaegade vahel tühjaks 
jätta ka muus mõttes õige.“
Esimese välisturniiri 30. mail põimis 
Golden Club Tennis hooaja ametliku 
avamisega, kohale tuli 37 mängijat. 
„Sarjas osalejate üldarv on tunduvalt 
suurem kui ühel etapil võistlejate arv. 
Edetabelis on päris rohkelt rahvast, aga 
vähe neid, kes igal turniiril kaasa tee-
vad,“ lisas Vares. „Me pole ka seadnud 
eesmärki osavõturekordeid püstitada. 
20 inimest ongi paras seltskond, kus 
jõuad kõigiga suhelda.
Andresoo sõnul võtavad mitmed Gol-
den Club Tennise liikmed osa ka har-
rastajate liigatennise turniiridest. „Tase 
on meil üsna erinev, osa meie mängijaid 
kuulub isegi esiliigasse, kuid on ka päris 
algajaid,“ ütles Andresoo.
Läbi hooaja on Golden Club Tennise 
turniirisarja toetanud Jacobs Creek 
ja Vitamin Well. Esimene neist paneb 
auhindu välja ja varustab jookidega 
pärast võistluse lõppu ja duši all käimist. 
Sari ise kannabki Jacobs Creeki nime. 
Vitamin Well toetab aga spordijookidega 
võistluse ajal. „Meil on väga toredad toe-
tajad. Lisaks panevad auhindu välja ka 
Tere Tennisekeskus, TTK ja Golden Club 
Fitness,“ lisas Andresoo.

„Tennisesõber on selline lahe tüüp, et 
tahab kevadel väljas mängida, aga kehva 
ilmaga läheb sisse küll,“ ütles Andresoo. 
Vares lisas, et on huvitav omapära: kui 
kevadel on 10-14 kraadi sooja, eelista-
takse sees mängida, aga sügisel venita-
takse veel taolise ilmaga pikemalt väl-
jas. „Kuigi see tundub ebaloogiline, just 
kevadel peaks olema suurem isu väljas 
mängida,“ leidis Andresoo.
Andresoo lisas, et ilmaennustuse por-
taalid on Tere klienditeenindajate suu-
rimad sõbrad. „Nad uurivad, mis päeva 
jooksul võib juhtuda, et olla valmis 
klientide otsusteks,“ sõnas Andresoo.

G o l d e n  c l u B  t e n n i s
l Õ p e t a s  e s i m e s e  s i s e h o o a j a
Põhiliselt Tere Tennisekeskuse püsik-
lientidest moodustunud klubi Golden 
Club Tennis on pannud sisehooajale 
punkti, kuid esimese aasta turniiride 
sari lõpeb Mastersiga juulis. Turniire on 
peetud iga kuu viimasel reedel. Mängi-
takse igamehepaarismängu ajatennise 
(25 minutit mäng) formaadis. Võistluse 
lõppedes loetakse kokku võidetud gei-
mide arv, halvim tulemus läheb maha.
„Neile võistlustele saavad tulla ka 
mitte klubi liikmed, ent edetabelit ja 
punktiarvestust peetakse ainult klubi 
liikmetele,“ selgitas Vares. „Mastersil 
on tugevamatele eraldi põhiturniir ja 
kõik teised mängivad omaette. Uuesti 

USTA tenniseklubi noored, 
kelle jaoks Tere Tenni-
sekeskus on treeningu-

baas, osalevad suvel mitmetes tenni-
selaagrites. Lisaks tavapärastele Adila 
(Kohila vald) laagritele on võistlusgru-
pid Haapsalus ja juulis-augustis toimu-
vad iganädalased linnalaagrid Teres. 
Villu Varese sõnul on laagrid planee-
ritud nii, et lapsed on tegevuses kella 
10st 16ni. Alustatakse tennise ja üld-
füüsilisega, mille järel tehakse lähemalt 
tutvust mõne muu spordialaga. „Mõt-
lesime, et võiks olla jalgpall, võrkpalli, 
ujumine, aga isegi golfiõpe,“ selgitas 
Villu Vares.

usta  linnalaaGrid
TERE TENNIsEkEskUsEs

golDen CluB
tennise 
turniirisarja
üldseis
 
1. Markus Hääl 98 punkti
(mänginud 8st turniirist 6)
2. Ardi Freiberg 95 ( 7)
3. Tiina Varend 85 ( 7)
4. kadi sepp 83 (6)
5. Maria Hääl 82 (6)
6.-7. Indrek sepp ( 7) ja Evo siht (6) 70.

TURNIIRIVõITE ON KLUBI 
MÄNGIJAIST (MUUL JUhUL VõITIS 
KüLALISTENNISIST) SAANUD:

Ivar kiigemägi (oktoober), Ardi Freiberg 
(november), Inga-kai Polonski (veebruar) ja 
Evo siht (aprill).

3 0 .  m a i  e s i m e s e  vä l i s t u r n i i r i 
j ä r j e s t u s :
1. Fredi skobelev 28 punkti
2. Mati Ende 28
3. kadi sepp 25
4. Inga-kai Polonski 25
5. Markus Hääl 24
6. Maria Hääl 23.

 T E N N I s E k E s k U s 
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 Golden Club Tennise maikuu turniiri võitja Fredi 
skobelev ja parim naine kadi sepp
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EVA
DKNY pluus 219.99 €
Pohjanheimo mantel 719.99 €
Marella püksid 119.95 €
Michael Korsi käekott 349.99 €
DKNY kingad 219.99
Liu Jo päikeseprillid 89.99 €
Ikita käevõrud 8.90 €/tk 

BRUNO
Hugo särk 149.99 €
Strellsoni pintsak 269.99 €
Joopi püksid 134.99 €
Moreschi kingad 439.99 €
Dako kikilips 10.99 € 
Nahkvöö 22.90 €
Kaabu 18.40 €
Rinnarätik 11.40 €
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Modellid: EVA PAALMA, BRUNO LOIt Fotod: LAURA KALLASVEE Stiil: PIREt VAPAJEVA
Soeng/Meik: tRIINU-LIIS RAHE Täname: REStORAN RUHE Riided ja Aksessuaarid: KAUBAMAJA

BRUNO
Hugo särk 104.99 €
Hugo pintsak 419.99 €
Michael Korsi püksid 149.99 €
Roberto Conti kikilips 31.90 €
Haga päikeseprillid 29.90
Ilurätik 2.90 €

EVA
Marciano pluus 199.95 €

By Malene Birgeri pintsak 399.95 €
Liu Jo püksid 109.99 €

Coccinelle kott 259.99 €

Suvised pulmapoed, pidulikud vastuvõtud, mõnusad kont-
serdid vabas õhus ja hilised õhtusöögid terrassil muuda-
vad saabuva hooaja tõeliselt nauditavaks. Pikad lendlevad 
seelikusabad ja pastelselt heledad ülikonnad peaksid kuu-
luma suvisesse garderoobi sama loomulikult kui sulejope 
kesktalve. Alati armastatud klassikalised meresinised oota-
vad kaaslasteks puhtaid valgeid ja modernseid metallikuid. 

SUvElE vASTU!
Stiilsed must valged kombinatsioonid passivad suvesse eriti 
hästi just siis, kui põhi alustooniks jääb pigem hele pind, 
mida jõuline must vaid kergelt täiendab. Kelmikad kikilip-
sud ja rinnarätid muudavad iga mehe hoobilt šarmantseks 
härrasmeheks samal ajal neid liialt rangeks muutmata.
Suvel ongi lubatud elu veidike kergemalt võtta ja nautida 
toredaid aegu oma kõige lähedasemate seltsis.
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BRUNO
Olympi särk 49.99€
Joopi pintsak 389.99 €
Lagerfeldi püksid 179.99 €
Gino Rossi kingad 139.99 €
Dako kikilips 22.95 €
Rinnarätik 11.40 €

EVA
Hugo pluus 239.95 €

Red Valentino jope 499.95 €
Liu Jo seelik 299.99 €

Hugo Bossi kingad 279.99 €
Furla kott 499.99 €

k A U B A M A J A  M O O D  k A U B A M A J A  M O O D
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EVA
Marella kleit 179.99 €

Liu Jo püksid 144.99 €
Hugo Bossi kingad 359.99 €

Love Moschino kott 159.99 €
Bel B käevõru 16.90 €/tk

BRUNO
Joopi särk 81.99 €

Bugatti vest 114.99 €
Hugo püksid 139.99 €

Calvin Kleini jalanõud 119.99 €
Bugatti soni 29.99 €

Pierre Cardini vöö 25.95 €
Dako kikilips 10.99 €
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T U l E V I k U T E G I J A  

P aar aastat tagasi oli Oskar oma tulemustega väga rahul, sest 
võitis nii omaealiste Eesti meistrivõistlused kui ka Mastersi. 
„Aasta pärast tuli aga periood, kus võisin kõigile kaotada,” 

meenutab Oskar, kelle arvates tabas teda mingit sorti psüühiline 
probleem. „Eksisin rohkem ja isegi kui juhtisin, andsin sageli 
edu käest. Viimastel turniiridel on jälle kõvasti paremini läinud 
ja kui ikka 5:2 juhin, siis enam edu ära ei anna.” Uue tõusu-
laine eduvõtmeks peab noormees iga turniiri järel treeneriga 
võistluse analüüsimist.
Kui uurida, milliste märksõnadega Oskar end tennisistina 
iseloomustaks, võtab ta tõsise mõttepausi. Viimaks lausub: 
„Võitlen ja olen aus.” Viimase all mõtleb ta seda, et noorte-
turniiridel tuleb mängijal sageli olla ise joonekohtunik ning 
otsustada, kas vastase pall oli sees või väljas. „Mina väljakul 
ja väljaspool väljakut oleme kaks täiesti erinevat inimest. Kui 
muidu liigun enamasti kambas, siis väljakul olen üksi ja tõsi-
sem, seal meeldib mul rohkem olla,” ütleb Oskar, kes otsib ka 
mängu eel üksindust.

13-aastasel Oskar Irdojal läheb 
tennisistina juba seitsmes aasta. 

Noorusele vaatamata on ta kogenud 
üksjagu tõuse ja mõõnu.

olEN aus võitlEja

Oskar    Irdoja

Tekst
lauri Birkan
Foto
viktor Burkivski
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Oskarit olen treeninud ainult ühe hooaja ja sedagi vahel-
duvalt. Positiivse poole pealt tuleb mainida suurt tahet ja 
tohutut võitlejahinge, mõlemad on noormängija arengu 

seisukohalt äärmiselt olulised omadused. Ta on võimeline 
maksimaalselt pingutama ja teeb kõik harjutused korralikult 
ära. Ta saab aru, et teeb seda enda jaoks. Oskar on valdavalt 
kaitsemängija ja tänu sellele suudab tihti päästa väga raskeid 
palle. Edaspidi tuleb kehaliselt võimsamaks saada ja mängu 
agressiivsemaks muuta, samuti võiks treeningutel oma viga-
dele vähem reageerida ning mitte tujul langeda lasta. Igal 
sportlasel on oma aeg.

TREENER
tanel luka 
ARVAMUs

“Mina väljakul ja väljaspool väljakut 
oleme kaks täiesti erinevat inimest.” 
OSKAR IRDOJA

Rääkides aga võitluslikkusest, tunnis-
tab noormees, et talle meeldib väga 
palle päästma minna ja selliseid hetki 
on olnud palju. Ette on tulnud sedagi, 
et ta hüppas omal palli päästes põlve 
marraskile, kuid ei pannud seda enne 
tähelegi, kui punkt oli lõpuni män-
gitud. „Asi oli seda väärt! Kindlasti!” 
põhjendab Oskar.

tuskivist ehk väljakul käitumisest, sõnab Oskar, et pigem 
on ta närviline trennis kui võistlustel. Võistlustel ta reketit 
ei loobi ega tee ka kõvemat häält muidu, kui ainult pallile 
hoogu andes.
„Kui olen kaotusseisus, siis võtan korraks aja maha ja pausi 
ajal püüan pikemalt istuda. Võtan lonksu, pühin rätikuga 
pead ja lähen uuesti mängima,“ kirjeldab Oskar eneseabi 
nõkse. Ta ei eita, et on sellist doominoefekti kogenud, kui 
kogu mäng koost laguneb, kuid enam mitte. „Ükskõik kui 
närvis ma olen, võtan aja maha ja tegelen veidi endaga.” 
Samas oleks tal endaga raske toime tulla, kui vanemad on 
otsustanud mängu vaatama tulla. „Mind hakkaks see kohe 
segama,” naljatab noortennisist.
Oskarile meeldivad väga vastased, kes toovad palli tagasi, 
kuid ise väga ei ründa, vaid tegutsevad pigem kaitses ning ka 
sellised, kes püüavad kiirelt punkte lõpetada ja löövad võrku 
või auti. Oskarile meelib enim kõvakattega väljak, eriti sees 
mängides. Väljas on aga otsustav tegur ilm. Kui ilm on ilus, 
naudib ta ka liivaväljaku võimalusi.

k a a r t e  e i  a v a
Oma kaugematest eesmärkidest Oskar 
veel rääkida ei taha. Tema arvates on 
praegu veel liiga vara neid paika panna. 
„16-18-aastaselt võib veel kõik muu-
tuda,” põhjendab ta. „Lähieesmärgid on  
kindlasti Euroopa turniiridel paar ringi 
võita, mitte avaringis kaotada ning Eestis 
tahan kaheksa parema hulgas püsida, et 
saaksin mängida aasta lõpu Mastersil.”
Tallinna Rahumäe põhikoolis õppiv 
Oskar teeb nädalas 9 trenni. Suure osa 
neist võtavad enda alla ka füüsist aren-
davad trennid. Hinge tõmbab ta vaid 
nädalavahetusel – laupäeval või püha-
päeval – ning siis veedab ta aega koos 
sõpradega, kellest enamus samuti tenni-
semängijad. Seltsis mängitakse lauaten-
nist, jalgpalli, vaadatakse filme jne. Oma 
hobiks nimetab Oskar poksimist, mida 
võtab samuti kui üldfüüsilist trenni. 
Pealtvaatajana peab noormees oma 
senise elu suurimaks elamuseks French 
Openit, kus ta tervelt kolm päeva maa-
ilma tippude etteasteid nautis. „Nägin 
palju huvitavaid mänge. Ka oma lem-
mikute Gael Monfilsi, Novak Djokovici ja 
Jo-Wilfried Tsonga mänge,” räägib Oskar, 
kel õnnestus Monfilsilt koguni auto-
gramm saada ja temaga pärast mängu 
ühes ruumis viibida. Seda suuresti tänu 
Jürgen Zoppile, kes samal turniiril osa-
les. Monfils on Oskari meelest parim nii 
võitlejahinge kui ka trikkide poolest.

sündinud
2 1. mär ts 2001
k luBi
Us TA
t reener
Tanel luka
ÕpiB
Tallinna Rahumäe Põhikool, 6. klas s
pa rem a d sa avu t used
Mastersi f inalist 2011 ( klas sis P 10), 2012 
ja 2013 ( P 12 ), Eesti karikavõistluste 
finalist 2013 ( P 12 ) ja meistrivõistluste 
finalist 2013 ( P 12 )
rek e t
Head

oskar
IrDojA

o n u l e  v e e l  v a s t u  e i  s a a
Oskari sõnul on tema tennisevaimustus 
paljugi perekonnaviga. Tõsiselt mängib 
tennist ka tema vanem vend ning USA-s 
elav onu Mikk Irdoja, kes kuulus äsja 
Davise karikaturniiril Eesti koondisse. 
Võimaluse tekkides on ta alati venna 
või onuga vastamisi läinud, kuid nagu 
noormees muiates tunnistab, ühtegi 
geimi ta neilt veel ei võida. „Nad män-
givad väga hästi ja onule on päris raske 
vastu saada,” tunnistab Oskar, kes lisaks 
võitlejahingele peab oma trumbiks 
tagakäelööki. Rasketel hetkedel on see 
eeskäest kindlam. Miks?
„Löön palli tagakäega kõvemini, sest 
seal saab kahe käega reketist hoida,” 
põhjendab noormees. „Lisaks eeskäele 
pean vaeva nägema veel tagakäevolle ja 
serviga, mis tuleks tugevamaks saada.”
Rääkides aga paljude noorte komis-
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h elena Narmontil (13) on tennisististaaži juba 9 aastat 
ning nagu neiu ise ütleb, muid ahvatlusi polegi naljalt 
tekkinud. Teeraja kättenäitamise eest võlgneb ta tänu 

oma vanematele.  Isa Donatas Narmont oli omal ajal Eesti 
paremikku kuulunud pikamaajooksja.
„Tennis on hästi huvitav, mitte nagu tavaline jooksmine“. 
Õnneks tennises ei tule nii palju joosta kui kergejõustikut-
rennis, kus ta samuti käib. Lisaks veel akrobaatikas. „See kõik 
on tennisemängule kasulik,” teab Helena ning lisab, et ega ta 
mingi sprinter või hüppaja pole, aga pallivise tuleb küll hästi 
välja. Rekord on üle 43 meetri ja harjutamise korral peaks sel 
aastal ka 50 m kättesaadav olema. 
600 m jooksis Helena eelmisel aastal 1.52-ga ja oli sellega 
koolinoorte Rukkilille mängudel viies, ka 10 Olümpiastardi 
finaalis mahtus kuue hulka.
Lisaks koolile koguneb neiu kontole nädala jooksul tervelt 11 
trenni. „Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel teen 
kaks trenni, neljapäeval kolm,” loetleb ta. „Vahel ikka väsitab 
ära ka... Laupäeval ja pühapäeval ma muidu puhkan, aga kui 
nädalavahetusel on võistlused, siis ega mul väga vaba aega 

helena Narmonti eesmärk on teha trenni nii hästi 
kui võimalik, et saada paremaks mängijaks. „Kui 

väga tahta, siis jõuab ka tippu ja ma tahan väga,” 
ütleb neiu.

tENNis oN sEE, mis miNd
praEGu motivEErib

Helena Narmont

Tekst
lauri Birkan
Foto
lembit peegel
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h elena mängutase on selle talvega märgatavalt parane-
nud ja kohati on ta võimeline mängima väga julgeid 
ning ründavaid punkte. Ka on ta muutunud vaimselt 

tasakaalukamaks, aga võiks olla treeningutel tahtejõulisem ja 
vahel võitluslikumalt meelestatud. Praegu on põhiline miinus 
vähene stabiilsus ja sellest tulenev kohatine meeleolu langus. 
Helena on kehaliselt igati võimekas, aga peab endasse enam 
uskuma, ennast rohkem sundima ja treeningutel veelgi roh-
kem pingutama. Helena mäng peaks rajanema heal servil ja 
agressiivsel tagajoonemängul. Ta kasutab suhteliselt õnnestu-
nult drive volley’t ega karda võrku tulla. Arvan, et kui Helena 
suudab oma eeldusi ja füüsilisi võimeid kasutada ja neid ka 
edaspidi tugeva ja kompromissitu treeninguga siduda, tuleb 
temast korralik mängija, aga eks seda näitab aeg.

TREENER
tanel luka 

ARVAMUs

olegi ning seetõttu ma üheski huviringis 
ei käi.” Koolis läheb Helenal enese sõnul 
hästi ning õppimiseks leiab ta piisavalt 
aega. Hiljuti lõpetas ta Audentese Era-
kooli 6. klassi kiituskirjaga, viitele lisaks 
oli vaid kolm nelja.

e n e s e k r i i t l i n e
Tennisistina iseloomustab Helena end 
sõnadega „kiire” ja „emotsionaalne”. 
Jutu käigus koorub välja ka kolmas 
märksõna – enesekriitiline. Oma trum-
biks mänguväljakul nimetab ta küll ees-
kätt, kuid lisab kohe, et selle tehnika 
vajab veel lihvimist – tabamiskoht pole 
tihti õige. „Serv on normaalne, üldiselt 
ei tule palju topeltvigu, aga teist servi 
peab veel harjutama, see on veel suh-
teliselt nõrk,” räägib Helena. Samas 
veel mõned aastad tagasi oli Helena 
serviga raskustes. „Tagajoonemängus 
peab lisanduma stabiilsust, lihtsad vead 
tulevad kohati liiga kergelt. Võrgus män-
gin vähem, pole hetkel minu ampluaa.“
Seepeale sekkub vestlusse treener Tanel 
Luka, kelle sõnul pole Helena mängus 
muidu hullu midagi, aga eeskäele min-
nes teeb ta jalgadega natuke liiga vähe 
tööd ja siis kipub palli tabamine jääma 
kehale liiga lähedale. „Tegelikult on ees-
käsi tema kõige tugevam element. Ka 
on tal kiired jalad, ehkki kiirustrenni 
võib alati teha, et liikumist ja just star-
dikiirendust veelgi parandada,” sõnab 
treener.
Raskusi valmistavad Helenale aga emot-
sioonid. „Eks ma proovin oma käitumist 
väljakul parandada,” lubab neiu. „Vabal 
ajal olen rohkem lõbusam, väljakul 
kipub teistmoodi olema. Trennis ma nii 
väga närvi ei lähe, aga võistlustel küll. 
Pigem vihastan enda peale, et ma ei 
suuda palli sisse lüüa ja palju vigu tuleb. 
Samas püüan niipalju kaasa mõelda kui 
võimalik. Kui olen mitu punkti järjest 
kaotanud, võtan aja maha, keeran kor-
raks selja ja mõtlen...”

e e s k u j u d  Š a r a p o v a ,
B o u c h a r d  j a  n a d a l
Helena jaoks on ebamugavad vastased 
kindlasti need, kes ajavad palli tagasi 
ega eksi, mugavamad aga need, kes ei 
jookse hästi või rohkem ise eksivad.
Oma suurimaks saavutuseks peab 
Helena 2012. aasta Eesti noorte karika-
võistluste võitu. Lõppenud sisehooajal 
oli nii häid kui halvemaid mänge, kahel 
korral suutis aga Helena võita üht pika-
aegset tugevat konkurenti Sofia Tšek-
listovat. „Praegu on mul eesmärk teha 

sündinud
2 1. jaanuar 2001
ÕpiB
Tallinna Audentese Erakooli 6.klas s
pa rem a d t ulemused
Eesti U12 karikavõitja ( 2012 ) Eesti MV 
( 2013) pronks üksik- ja paarismängus
t reener
Tanel luka
rek e t
Yonex
riie t us
Nike

hElENa
nArMont

trenni nii hästi kui võimalik, et saada 
paremaks mängijaks. Kui väga tahta, siis 
jõuab ka tippu ja ma tahan väga,” ütleb 
neiu. Otsustav on just järgmine hooaeg, 
kui Helena mängib T14 vanuseklassis 
viimast aastat.
Võimaluse korral mängib ta tennist meel-
sasti ka oma vanematega. „Isaga män-
gisin viimati meie suvekodus Raplas, ka 
emaga olen võimalusel löönud. Tema nii 
hästi ei mängi kui mina,” ütleb Helena. 
„Tähtsamatel võistlustel luban vanema-
tel pealtvaatajate hulgas olla, aga muidu 
nende kohalolek võistluste ajal vahel 
häirib.Samas saan aru, et nad tahavad 
mulle kõigest hingest kaasa elada ja ikka 
on tore, kui väljaku ääres toetust tunned.”
Helena lemmikmängija on Maria 
Šarapova. „Mulle meeldib tema serv 
– eriti see, kuidas tema jalg servides 
hästi kõrgele läheb,” põhjendab neiu. 
„Samuti meeldib mulle Eugenie Bou- 
chard, tema mängus tunnetan sarnasust 
enda stiiliga. Meestest meeldib mulle 
enim Rafael Nadal. Mäletan kui ühel 
turniiril oli tal mingi seljaprobleem, 
aga ta ikka mängis lõpuni, ei tahtnud 
mängu pooleli jätta ja pealtvaatajatele 
pettumust valmistada.”

 “Eeskäsi on Helena 
Narmonti lemmiklöök.”
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suvine trenn õues on iga tennisesõbra unistus. Välitingimused eeldavad aga taktikaliste 
nüansside tähelepanemist ja ka teistlaadi treenimist. seda näitab näiteks maailma tippude 
praktika palgata endale appi eraldi saviväljakute spetsialist. Mõned rusikareeglid algajatele 
allpool ja mitte ainult väljakukattest lähtuvalt.

Tekst helen sulg Fotod internet

VälItIngIMuStegA SõBrAkS

S avi-liivaväljak on karedam, mis 
tähendab palli suuremat hõõrdu-
mist ning põrkamist kõrgemale ja 

aeglasemalt. Pallini jõudmiseks on sise-, 
kõvakatte või muruväljakuga võrreldes 
rohkem aega, mis annab parema või-
maluse mängijal lööke hinnata ja rea-
geerida - palli taktikaliselt paigutada.
Liivaväljakul on tegu vahelduva 
üle-väljaku-mänguga, mille stratee-
gia on vastase väsitamine – aeglasel 
kattel kestavad punktid kauem ning 
määravaks saab vastupidavus ja sta-
biilsus. Pikkade pallivahetuste tõttu 
tasub hoida jõuvarusid ning kasutada 
võimalust end savil libistada külgedele 
ja ette. Panustada tasub ka kõrgelt ja 
pikalt üle võrgu löödud rebitud lööki-
dele, mida võiks võrkuminekul kom-
bineerida pool-lamedate löökidega. 
Löögitehnika juures on korralik reketi 
tahaviimise liigutus oluline, sest see 
aitab valmistuda lööma kõrgelt.
Kuigi tekib kiusatus rünnata lühikesi 
palle, on mõistlik neid lüüa ka pikalt 
vastasest tahapoole. Ka stopi valda-
mine ja kasutamine ründelöögina on 
hea ning ootamatu. Liivaväljaku servide 
puhul on võimsusest ehk isegi olulisem 
terava nurgaga topspinni kasutamine, et 
pall liiguks kõrvale ja kõrgele. Sõltumata 

kindla peale ning valitud kohtadele. 
Seejuures tuleb suhtumine hoida rün-
demeeleolus – kasutada igal võimalusel 
oma tugevaimat ja stabiilseimat lööki.
Treenerid soovitavad pöörata erilist 
tähelepanu löögilemineku viimastele 
sammudele ehk hea kauguse leidmisele 
palli suhtes, sest tuule puhul kipub see 
olema raskemini tajutav. 
Teooria ja taktika on küll kasulikud, 
kuid tuule tugevus või suund ei üht-
lusta mängijate taseme erinevust – 
kui üldse, siis toetab see pigem mit-
mekesise ja stabiilse löögiarsenaliga 
mängijat. Tavaliselt on see muidugi ka 
vaimselt tugevam ja võimekam män-
gija. Oluline on igal juhul eelhäälestus 
ehk leppida, et tuulega teeme rohkem 
vigu - aga teeb ka vastane.
Päikese puhul tasub esimene tõrjegeim 
mängida poolelt, kus on päike vastu. 
Abiks võib olla serviasendi muutmine 
ning palli viskamine erinevast posit-
sioonist, eriti oluline on aga püüda lüüa 
esimene serv sisse. Hästi toimivad kõr-
ged lopplöögid, kuigi võib võtta õelu-
sena soovitust suunata vastase pilku 
päikesesse. Soovitatakse kasutada roh-
kem tagajoonemängu, mis vähendab 
vastase võimalust kasutada sarnast 
trikki. Agressiivne taktika vähendab 

väljakukattest mõjutavad väljas män-
gimist ilmastikutingimused. See on ka 
esimesi aspekte, mida soovitav hinnata 
enne mängima asumist. 
Tuul eeldab lööke madalalt üle võrgu - 
kõrgemal on reeglina tuule kiirus suu-
rem, palli liikumine aeglasem ja seega 
keskkonnast mõjutatavam. Servil võiks 
kaaluda palli ülesviske korrigeerimist, 
et saada kindlam tunnetus. Taganttuul 
lükkab palli kiiremini ja kaugemale, 
seega toimib paremini passeerlöökide, 
volle ja rebitud löögi puhul ning vähem 
tasub kasutada loppi. Erilist tähelepanu 
taganttuule puhul tahavad lõigatud löö-
gid ja külgspinnid.
Vastutuule puhul aga toimivad  
stopplöögid, topspinnlopp, vähem rebi-
tud ja tugevam löök. Pall võib saabuda 
tavapärasega võrreldes kiiremini, seega 
varajane löögiks valmistumine on olu-
line. Küljetuule puhul sihi küljejoont või 
sellest veidi sissepoole sõltuvalt tuule 
suunast ning löö lõigatud servi. Keeru-
lisim on muutlik tuul, siin on tähtis hea 
keskendumine, kontroll ja kiired jalad. 
Mõistlik on kasutada võimalikult lihtsat 
ja kompaktset tehnikat ning mängida 
vähem riske võttes protsenditennist. 
Viimane tähendab, et panustama peab 
täpsusele ja kontrollile ehk lüüa palli 

väsitavat mängu ning toob lühemaid 
punkte - seda kasutavad paljud mängi-
jad kuumuse mõju tunnetamisel. Sarna-
selt tuulele on ka päikese korral oluline 
keskenduda ja mitte välja näidata häiri-
tust ilmast – ka vastane on tõenäoliselt 
palavusega kimpus ja väsinud.
Soojenduse puhul on tähtis arvestada, 
et jahedama ilmaga on vigastuste oht 
suurem. Paar kuuma ilmaga seotud 
momenti seisnevad ka lisavarustuses 
– päikesekaitse kreem, müts ja vesi olgu 
alati kaasas – mõned mängijad kasu-

tavad külma vette kastetud peapaela 
või kerget rätti, mida jahutuseks kaela 
riputatakse. Enne ja pärast mängu tasub 
võimalikult palju olla päikese eest var-
jus. Joomine enne mängu ja selle ajal 
on äärmiselt oluline - janutunne annab 
märku, et oled juba lasknud keha kur-
navasse dehüdreerumise olekusse. Pala-
vuse puhul tasub kindlasti kasutada 
punktide vahelist 25-sekundilist taas-
tumisaega pulsi taastamiseks nagu ka 
90-sekundilist puhkepausi hetkeliseks 
jalgade puhkuseks.

TeNNiseTreeNeri JA
sAVi-liiVAVälJAkuTe prOfi 
reNe BuscHi sOOViTused: 

Savi-liiva väljak on ideaalne tehnika ja 
taktika õppimiseks,  sest kõval pinnal 
on mäng kiirem, seetõttu primitiivsem 
ja ühekülgsem. Siin saab treenida eri-
nevaid omadusi - vastupidavus, kiirus, 
kavalus, osavus, kannatus - seda nii füü-
siliselt kui vaimselt. Edu alus on hea füü-
siline vastupidavus ja vaimne tugevus.

Punkti võitmiseks pead liival palju 
vaeva nägema, Rafael Nadal on tänas-
test mängijatest parim näide, kunagi ka 
Björn Borg. Pikad pallirallid näitavad, et 
iga punkti liivaväljakul peab välja tee-
nima - juhust on vähem, võitjaks tuleb 
vastupidavam ja stabiilsem. 

Kasutada tasub erinevaid elemente – 
vinti, lamelööki, libistamist. Soovitan 
eriti topspinni ehk ülakeerete kasuta-
mist (jälgi näiteks Nadali tehnikat). Ka 
tilkpall, stopid ja võrgu taha löögid on 
tõhusad, sest lõhuvad vastase rütmi.
Vastase jooksutamine ette-taha on 
väsitavam kui tagantjoonel kül-
jelt-küljele, eelkõige tagajoonemän-
gijad saavad liival hakkama. 

Tuul ja päike vabandustena on nõrga 
mängija ettekääne. Minu jaoks läheb 
see mänguõppe valdkonda - muidugi 
lõhuvad mängurütmi pimeduse tõttu 
katkestamine või vihmapausid, kuid 
tugev mängija mobiliseerib end.

Mulle on oluline liivaväljaku kon-
tekstis tervise säästmine - kogesin äsja 
pärast kaht nädalat Miami MM-il, kus 
õnnestus jõuda M40 vanuseklassis esi-
kaheksasse, et seljavalu andis järele 
pehme väljaku, sooja vee ja kuuma 
liiva kombinatsioonis. 

Soovitan noortele ja lapsevanematele 
– tasub pehmemal pinnal mängida 
(liival või murukattel) ning vältida 
kõvakatet nii palju kui võimalik. Tihti 
algavad põlve-, selja- ja hüppeliigeste 
traumad just jäigalt pinnaselt saadud 
vigastustest. Kas või jälgides, kuidas 
meie Kaia vaevleb hüppeliigese trau-
madega, võiks pinnase valikule mõelda 
– siin ei aita head tossud. Lapsed aga 
võiksid joosta rohkem paljajalu – see 
teeb hüppeliigese tugevaks.

Jose Higueras, endine tenniseproff Ja mõne 
aasta eest roger federerile savivälJakute 
teHnika liHviJaks palgatud treener:
“Mina usun, et tennis on vigade mäng. Hea mängija õpib neid 
vähendama ja hästi mõistma, millal on ründe, millal kaitse 
aeg. Liivaväljakul on äärmiselt oluline kindel ja rahulik 
kaitsemäng. Teisalt usun ma, et hästi mängida saab igal 
väljakul – liival kasvanud sellina nägin pärast Californiasse 
kolimist enda arengu põhjal, et ka minusugune võib õppida 
ründama ja mängima kiiremal tehis- või muruväljakul.”

V Ä l J A k
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kultusfilmis “Viimne 
reliikvia” ütles Hans 

von Risbiter: “Tegelikult 
olen mina liivimaa parim 

ratsutaja.” Risbiter 
valetas, aga Ernests 
Gulbis võiks tennise

kohta tõesti nii öelda.
Tekst
ants põldoja
Fotod
scanpix

ErNEsts 
gulBIS
läti pahareti
uus tõus

P ariisis suure slämmi poolfinaali jõudmise ja maailma ede-
tabelis 10. kohale tõusmisega lõi Gulbis üle Kaia Kanepi, 
kellele seni kuulus Liivimaa parima tennisisti au. Kuna 

Leedu tennis pole niigi kõrgele küündinud, on Gulbis ka Balti 
parim, hetkel isegi meeste seas endise NSV Liidu esireket.

p ä r i t  r i k k a s t  p e r e s t
Läti paharetiks on Gulbist kutsutud keelekasutuse pärast. 
Ta on avalikult tunnistanud laiskust ja lõbujanulist eluviisi. 
Enne, kui läheme Gulbise seikluste ja “mõtteterade” juurde, 
alustame lapsepõlvest.
Gulbis on pärit jõukast perest. Isa Ainars on investorist äri-
mees ja ema Milena teatrinäitleja. Kuna vanemad armasta-
sid koguda raamatuid, pandi vanimale pojale (lisaks kasvas 
peres kolm tütart ja noorem poeg) nimi Ameerika kirjaniku 
Ernest Hemingway auks.
Tuntud inimesed on Gulbise vanaisad. Emapoolne vanaisa 
Uldis Pucitis oli Läti vanema põlve üks armastatumaid näit-
lejaid, kes muu hulgas mänginud peaosa Eesti filmis “Hukku-
nud alpinisti hotell”. Isaisa oli tuntud korvpallur Alvils Gulbis, 
Riia ASK koosseisus kolmekordne Euroopa meistrite karika-
võitja ja kolmekordne NSV Liidu meister.
“Vanemad panid mu tennist mängima, kui olin viieaas-
tane,” on Gulbis meenutanud. “Olin aktiivne laps, mulle 
meeldis iga sport. Isa valis tennise, sest üks tema sõber oli 
tennisetreener. Aga usun, et olnuksin edukas ka mõnes 
teises pallimängus.”
Aja jooksul tunnetas Gulbis, et meeskonnaala meeldiks talle 
rohkem. “Tookord tundus tennis üks maailma raskemaid 
alasid. Oled täiesti üksi – kui sul on kehv päev, ongi kõik. Kui 
jalgpallis löök ei lähe, võid anda söödu,” võrdles Gulbis. Alles 
nüüd, pärast suuremat edu, ta tunnistab, et valik õnnestus. 
“Pean tõestama, et suudan parimat ja siis võin 35-aastaselt 
rahuliku meelega istuda rannal ja nautida drinki.”

k e e r u l i s e d  j u u n i o r i a a s t a d
Kui ajakirja Tennis eelmise numbri kangelanna Eugenie Bou- 
chard oli samuti rikkast perest, ent õppis tööd tegema ja väl-
jakul võitlema, siis Gulbis laiskusest jagu ei saanud. “Raske 

E rnests Gulbise intervjuud on pak-
kunud kõneainet. Palju hullumeel-
seid ülestunnistusi on ta öelnud 

enda kohta, ent ka autoriteete Läti 
paharet ei austa.
Miks Gulbis ei soovi turniiri ajal tüdru-
kutega semmida? „Iga normaalne kutt 
tahab tüdrukuga kohtudes ta voodisse 
saada. Mida rutem, seda parem! Aga see 
kulutab energiat. Seega turniiride ajal 
ma tüdrukutega ei tegele.“
Reketi loopimisest. „Lõhun aastas 
umbes 60–70 reketit. Tundsin end 
halvasti, kui külastasin tehast, kus 
iga reket valmistatakse käsitööna. 
Nähakse palju vaeva ja minusugune 
idioot peksab reketid puruks.“
Ajast, mil Gulbis langes esisajast välja: 
„Olen tõsiselt nördinud (inglise keeles 
pissed off), kui näen, kes on esisajas. 
Seal on mängijad, keda ma ei tunne. 
Vabandust, need mehed ei oska män-
gida tennist. Ei kujuta ette, kuidas nad 
sinna sattusid.“
Suurimat furoori põhjustas aga Gulbise 
väide, et maailma neli paremat mängijat 
(Nadal, Djokovic, Federer, Murray) on 
igavad inimesed. „Tennises puuduvad 
isiksused. Austan Rogerit, Rafat, Novakit 
ja Murrayd, aga nende intervjuud on 
igavad. Tennis võiks olla nagu poks, kus 
on sõda, veri, emotsioonid.“
Gulbis selgitas, et Federerist sai alguse 
viisakate käibefraaside kasutamine. 
„Praegu võtavad kõik noored Rogerist 
eeskuju. Aga mind kohutavad sellised 
kommentaarid: „Ta mängis väga hästi, 
aga olin veidi parem.“ Öelda tuleks nii: 
„Kütsin talle sauna, ta oli minust keh-
vem!“,“ leidis Gulbis.
Federer vastas süüdistustele, et Gulbi-
sel on osaliselt õigus. „Meie intervjuud 
ongi igavad. Kuid see on masinlik, sest 
peame nii tihti kommentaare andma. 
Aga isiksuste puudumise all tennis ei 
kannata,“ leidis Federer.
„Mind ei huvita, mida minu väidetest 
arvatakse,“ ütles Gulbis. „Ma ei peagi 
olema kena, sest väljakul käib sõda. 
Väljaspool platsi saan kõigiga hästi läbi. 
Kuid ütlen alati seda, mida mõtlen.“

terava
kEElEGA MEEs

oli tõusta  hommikul kell 6, kui magasid 
siidpidžaamas,” on Gulbis öelnud. “Kui-
das ma saan ennast sundida treenima, 
kui elu pakub palju muid võimalusi. Mul 
oli oma PlayStation, oma teler. Selline 
oli mu iseloom, ma polnud valmis ras-
ket tööd tegema.”
12-aastaselt alustas Gulbis treeninguid 
Niki Pilici akadeemias Münchenis. 
Samas harjutas ka Novak Djokovic. Nad 
olid päris head sõbrad, aga Novak pol-
nud rahul, et Läti poiss treeningutel ei 
pinguta. Serblane ei käinud õhtuti tüd-
rukuid lantimas ega pidutsemas. Gulbis 
tema soovitusi ei kuulanud.
Mõneti sümboolselt katkestas Gulbise 
hiilgava tee Roland Garrosis just Djo-
kovic. Serblaselt küsiti Gulbise kohta. 
„Meie toad olid akadeemias kõrvuti. 
Veetsime koos palju aega treenides, 
kaarte mängides, telerit vaadates, olime 
head sõbrad. Kuid ta oli alati selline, kes 
soovis elus kõiki asju täiega nautida – 
kui väljendada korrektselt,“ muigas 
Djokovic. „Andekas ja enesekindel oli 
ta küll.“
Gulbis on hiljem maininud: raha ja 
kuulsus muutis Djokovici iseloomu. 
„Saame ikka normaalselt läbi, olen 
talle ka seda öelnud. Mõneti võib seda 
mõista, ent miks peaks inimese käitu-
mine muutuma?“
Pilici akadeemias treenimise ajal Gul-
bis noorteturniiridel peaaegu ei män-
ginudki. Tema ainus esikoht pärineb 
2004. aastal Tallinnast, kui ta Tondirabas 
AOTK Cup’il alistas teel võiduni ka Mikk 
Irdoja ja Jaak Põldma, kes noorteklassis 
oli maailma esikümne piirimail.

e s i m e n e  e d u  e i  m u u t n u d  i s e l o o m u
2004. aastal lülitus Gulbis meeste ITF-i turniiridele, juunio-
rikarjäär olnuks Tallinna võiduta täielik null. ATP edetabelis 
tõusis Gulbis tuhande sekka (897.) veidi enne 17. sünnipäeva 
2005 augustis. Aasta hiljem oli ta juba 194. Ta teenis Obers-
taufeni ja Tampere Challengeril finaalipääsu eest kokku 70 
punkti ning sügisel Peterburi ATP turniiri poolfinaali eest 
110 punkti. Esisajasse kerkis lätlane 2007. aasta veebruaris.
Gulbise debüüt slämmiturniiril (2007, Pariis) oli särav, kui 
ta alistas Briti veterani, kunagise maailma neljanda numbri 
Tim Henmani. „Briljantne esitus Gulbiselt, kes on erakordne 
talent,“ ütles Suurbritannia Davis Cupi meeskonna kapten 
John Lloyd. Aasta hiljem jõudis Gulbis sarnaselt Kaia Kane-
piga Pariisis veerandfinaali, kus langes samuti välja Djokovici 
käe läbi.
Tennisespetside arvates oli edu ennatlik. Gulbisele jäi mulje, 
et tippu võib jõuda ka puhtalt ande arvelt. Ta ei muutnud 
elustiili, olles maailma esisajas arvatavasti ainus mees, kes 
järjekindlalt jättis treeninguid pohmelli tõttu vahele.
Ükskord tuli juhendaja Hernan Gumy koos Gulbisega Riiasse, 
kus enne Davis Cupi pidi olema kaheksa trenni. Gulbis jättis 
neist ära viis... Ja põhjendas: „Ma olin ju Lätis.“ Pika aja järel 
sõpradega kohtudes käis ta muidugi ööklubides. „Mida ini-
mesed teevad, kui nad välja lähevad? Joovad end täis. Minna 
pidutsema ja mitte juua – ma ei mõista seda. Ainsana kaine 
olles pole ööklubis üldse lõbus,” on öelnud Gulbis.

M E I s T R I k l A s s  
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G ulbise kurioosseim juhtum lei-
dis aset 2009. aastal, kui ta pandi 
Rootsis seadusega keelatud seksi 

ostmise eest vangi. Ta maksis trahvi ära 
ja vabastati Stockholmi turniiri ajaks.
„Vangis istumine oli suur nali. Kuid 
enam ma Rootsi ei sõida. Kui lähed 
seal välja, kohtad mõnda tüdrukut 
ja kohe pannakse vangi, siis see pole 
normaalne,“ sõnas Gulbis ja selgitas, 
et ilmnes arusaamatus: „Kui tüdrukuga 
kohtun, ma ei küsi tema ametit. Kui 
tema küsib, siis valetan, et olen muu-
sik. Igatahes tuli järsku politsei ja viis 
mu vanglasse.“

IsTUs ÖÖ
rootsi
vanGis

sündinud
pik kus ja k a a l

t reener
a lus tas profik a r jä ä ri

auhinn a r a h a
pa rim koh t m a a ilm a ede ta Belis 

pa r im sa avu t us
suure sl ä mmi t urniiril

at p t urniirivÕi t e
r ek e t

riie t us ja ja l a nÕud
hoBid

30. august 1988
190 cm, 85 kilo
Günther Bresnik
200 4
4 2 2 3 074 dollarit
10. (9. juuni 2014)
poolfinaal ( Roland Garros 2014)

6
Wilson
adidas
lugemine, filmide vaatamine

ErNEsts
gulBIS

Alates 2011. aastast juhendab Gulbist 
Günther Bresnik. „Korra jätsin tema 
treeningule minemata, sest mul oli pikk 
öö. Helistasin kell seitse hommikul ja 
kostsin: „Gün, ma ei saa tulla.“ Ta mõis-
tis seda. See oli ainult üks kord.“

o t s u s :
t e n n i s  o n  s i i s k i  t ä h t s a i m !
Gulbis oli harjunud: kõik tuleb kergelt 
kätte. „Ja siis... Siis läks asi s...ks,“ mee-
nutas Gulbis. Jõudnud 2011 veebruaris 
ATP edetabelis 21. kohale, võitis Gul-
bis kahel hooajal (2011 ja 2012) kokku 
vaid 35 mängu (tänavu viie kuuga 33!). 
Ta langes maailma esisajast välja, pidi 
uuesti mängima Challenger-turniiri-
del. 2013 Australian Openil ei pääsenud 
Gulbis põhiturniirile ning ema ütles: 
„Lõpeta tennis ja tule parem koju.“
Siis tegi Gulbis otsuse. Ta leidis, et kõi-
gist maailma ahvatlustest on tennis 
siiski parim. Lõpuks pühendus ta tree-
nimisele tõsiselt. Pöördepunkt oli võit 
Delray Beachis mullu märtsi algul – Gul-
bis kerkis 109. kohalt 67ndaks.
Tõus oli alanud. „Üle kuue aasta olen 
taas suures intervjuuruumis,“ muigas 
lätlane pärast Roger Federeri tänavust 
võitmist Roland Garrosi pressikonve-
rentsil. „Hüppasin rongi viimasesse 
vagunisse. 25-aastasena oli viimane 
võimalus,“ sõnas ta.
Kui turniir sai poolfinaalis läbi, ütles 
Gulbis: „Ma ei kavatse seda tähistada. 
Sellest veel ei piisa. Olen hakanud edu 
armastama, sellest sõltuvusse sattunud. 
Kui esimest korda jõudsin siin veerand-
finaali, ei saanud ma aru, mis toimub. 
Nüüd olen kogenum, ent suuri matše 
veel vähe mänginud. Kui veel üks, kaks, 
kolm korda olen samas olukorras, astun 
võib-olla sammu edasi.“ 
Liivimaa esireketi tulevik näib helge.
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Tekst
maarja vär v

err-i spordiportaal
fotod

 scanpix, internet

Sloane Stephens
läbi raskuste tähtede poole

mitmes intervjuus tunnistanud, et isa ei vabandanud kor-
dagi, et nende juurest ära läks ega ühendust hoidnud, aga ta 
pole kunagi isa peale pahane olnud. „Mul oli ju isa – kasuisa. 
Tema on ainus isa, keda olen tundnud,” selgitas Stephens, 
kelle kasuisa Sheldon suri 2007. aastal vähki.
Pärast isa surma avastas Sloane internetist, et John Stephens 
oli 1994. aastal vägistamise eest süüdi mõistetud ning teda 
kahtlustati ka 2009. aasta aprillis toime pandud vägistami-
ses. „Tahtsin, et ta saaks isa üle uhke olla, seetõttu ma talle 
neist asjadest ei rääkinud. John oli väga hea inimene, tal oli 
lihtsalt probleeme,” tõdes Smith. „Kui Sloane teada sai, oli 
ta murtud. Aga neil oli suurepärane suhe, tema teadis isast 
ainult head ja seetõttu sai ta tema üle uhke olla.”

h i l i n e  a l G u s  j a  k i i r e  l ä B i m u r r e
Tennise juurde jõudis Sloane Stephens üsna hilises eas – esi-
mest korda võttis ta reketi kätte 9aastasena. Ta elas koos ema 
ja kasuisa Sheldoniga tenniseklubist üle tee. Kuna kasuisa 
käis seal tihti mängimas, proovis ka Sloane.
„Mina tol ajal spordiga ei tegelenud, aga ühel päeval läksin 
sinna ja hakkasin tennist mängima,” meenutas ta. „Alusta-
sin hilja, aga see ei oma mingit tähtsust. Loeb, mida selle 
ajaga ära tehakse.”
Vaid aasta möödudes osales Stephens elu esimestel võistlus-
tel. „Olin sportlik ja mul oli hea koordinatsioon. Sain üsna 
kiiresti aru, et olen päris hea tennisemängija,” lausus ta.
Stephensi esimene treener oli Puerto Rico endine Davis 
Cupi mängija Francisco Gonzalez, kes ehitas treeningud 
üles nii, et Stephens nautis harjutamist – näiteks kuulu-
sid trennide juurde ka hundirattad ja laulmine. „Ta arenes 
nii kiiresti. Ta sai jagu lastest, kes olid temast mitu aastat 

ameeriklanna tõusis aastaga maailma edetabelis sada kohta 
ja lõpetas hooaja 97. real.
2012. aastal jätkus Stephensi karjäär tõusvas joones, ta jõudis 
kõikidel suure slämmi turniiridel kaugemale kui eakaaslased, 
Prantsusmaa lahtistel kaheksandikfinaali. Aasta teisel poolel 
mängis ta esimest korda WTA turniiri poolfinaalis, hooaja 
lõpuks oli tõusnud edetabelis 38. kohale.
Kuigi ka eelnevaid aastaid võib pidada läbimurdeaastateks, 
kujunes tõeliselt murranguliseks 2013. aasta. Hooaja alus-
tuseks sai ta Australian Openil jagu Serena Williamsist ja 
jõudis poolfinaali, Wimbledonis mängis veerandfinaalis. 
Tänu edule Austraalias tõusis ta esimest korda maailma 
edetabelis 20 hulka, oktoobris kerkis ta karjääri parimale 
ehk 11. reale.
„US Openil triumfeerida oleks väga vinge,” on Stephens öel-
nud suurima unistuse kohta. „See on kodune suure slämmi 
turniir. Kõik unistavad sellest. Ja ma ei jõua seda ära oodata!”

t a h t i s  s a a d a  l a u l j a k s
Väljaspool platsi on Stephens lustakas ja elav neiu, kes armas-
tab kõike tüdrukulikku ning nimetab lemmikhobiks šoppa-
mist. „Olen rõõmus inimene. Ma ei lase millelgi enda tuju alla 
viia,” väitis Stephens, kes armastab Twitteris inspireerivaid 
sõnumeid postitada.
Stephens on öelnud, et tahtis saada lauljaks, aga kuna ema 
õpetas talle klaverimängu, kuid ei andnud hääletunde, jäi 
lauljakarjäär vaid helesiniseks unistuseks. „Aga ma olen 
tennises hea,” vaatas ta helgemat poolt. „Tennis on 95 prot-
senti vaimne mäng.”
Lisaks spordikülgedele on Stephensist kirjutatud Vogue’is ja 
Teen Vogue’is, ESPN The Magazine’is, USA Todays ja maine-

2 009. aastal valmistus toona 16-aastane Stephens US Openi 
noorteturniiriks, kui sai telefonikõne poolõelt: isa, kellega 
ta oli alles mõned aastad varem suhtlema hakanud, huk-

kus autoavariis. „Alati tahaks, et saaks viimast korda kohtuda, 
viimast korda kallistada,” on Stephens aastaid hiljem toda 
päeva meenutanud. „Ma ei saanudki temaga hüvasti jätta.”
Pärast kõnet nuttis Stephens tund aega hotellitoas ning elas 
seejärel end väljakul tennisepallide peal välja. „See oli min-
gis mõttes teraapiline tegevus. Aga pidin niikuinii trenni 
tegema,” rääkis ta.
Stephens pidi vastu võtma raske otsuse – kas loobuda tur-
niirist või matustest. Lõpuks otsustas ta, et saab mõlemat. 
Ta võitis avaringi kohtumise, seejärel lendas isa matustele, 
kust naasis järgmisel päeval ja võitis teise ringi mängu. Kol-
mandas ringis langes ta konkurentsist välja.

v a s t u o l u l i n e  i s a
Kuni 13. eluaastani teadis Sloane Stephens isast üsna vähe. 
John Stephens oli ameerika jalgpallur, kes mängis USA pro-
fisarjas NFL-is.
„Ma polnud temaga kunagi varem rääkinud, aga ta helis-
tas, kui olin 13. Ta võttis ühendust, sest tal diagnoositi raske 
haigus ja ta tahtis minuga tuttavaks saada enne kui on liiga 
hilja,” jutustas Stephens, meenutades, et esimene kõne oli 
äärmiselt kummaline.
Aga kohmetus kadus üsna kiirelt ja nad said üha paremini läbi. 
Silmast silma kohtusid nad vaid paaril korral, kuid rääkisid tihti 
telefonitsi. „Ma armastasin teda. Me olime nii sarnased, see oli 
päris naljakas. Vahepeal oli tunne, nagu suhtleksin endaga.”
John Stephens lahkus Sloane’i ja tema ema Sybil Smithi, 
kunagise ujuja juurest, kui Sloane oli alles imik. Sloane on 

Vaid kolm aastat pärast profidebüüti maailma esikümne lähistele jõudnud sloane stephensi 
üks edu võti on vaimne tugevus, mille taga peituvad aga rasked katsumused eraelus.

rohkem harjutanud,” kiitis Gonzalez.
Algul oli tennis Stephensi jaoks pigem hobi. „Ema lihtsalt tahtis, 
et mul oleks pärast kooli mingi tegevus, et ma ei istuks kodus ega 
mängiks telekamänge nagu teised lapsed,” selgitas Stephens. 
„Aga kui olin 15-16, hakkasin tennisesse tõsiselt suhtuma.”
2010. aastal võitis Stephens kolmel juunioride slämmi-
turniiril paarismängu, samal aastal tegi ka profidebüüdi. 
Kuna WTA reeglite kohaselt on alaealistel turniirilimiit, tegi 
Stephens esimese täispika hooaja 2011. aastal, kui võitis ka 
karjääri esimese ITF-i turniiri. Sealt algas tema tähelend – 

kas Sports Illustratedis. Kui temalt küsiti, miks Vogue temast 
moefotosid teha tahtis, vastas mullu sügisel ka modelliametit 
maitsnud Stephens plikalikult: „Sest ma olen ilus!”
Kuigi Stephens jätab alati rõõmsameelse mulje ega näita 
kurbust välja, tunnistas ta eelmise aasta alguses, et nii isa 
kui kasuisa kaotus on jätnud tema hinge sügava tühimiku. 
„Mõtlen aeg-ajalt, et kui abiellun, kes mind siis altari ette 
viib?” mõtiskles ta. „Ja ma ei saa isale helistada, et öelda, et 
ma olen Vogue’is. Aga samas nad mõlemad aitasid mul õppida 
olla õnnelik inimene.”
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M E I s T R I k l A s s

Mida kõrgemale Sloane Stephens maailma edetabelis 
jõudis, seda enam hakati teda võrdlema kaasmaalanna 
Serena Williamsiga. Võrreldi nende mängustiili, aga ka 

seda, et Serena oli Sloane’i vanuselt juba maailma esikümnes.
Huvitaval kombel astus Williams Stephensi kaitseks välja, 
püüdes teda ootuste eest eemal hoida. „Sloane’ile tuli kasuks, 
et ta veetis Serenaga aega ja nägi, kui normaalne inimene ta 
on,” sõnas Stephensi ema Sybil Smith.
Stephens ja Williams sõbrunesid 2012. aastal, kui USA Fed 
Cupi naiskonna kapten Mary Joe Fernandez kutsus Stephensi 
võistkonda. „Usun, et Sloane’i inspireeris Serena töökus,” 
arutles Fernandez. „Serenale meeldib noorematega suhelda 
ja Sloane’il on nii elav iseloom.”
„Serena on mu väga hea sõber. Kõik arvavad, et ta on õel, aga 
tegelikult on ta maailma parim laps,” rääkis Stephens enda 
suurest eeskujust. „Oleme koos nagu väikesed lapsed, me ei 
võta midagi liiga tõsiselt. Tennis on mäng.”
Kõik ilus ja roosiline lõppes pärast seda, kui Stephens mullu 
Australian Openi veerandfinaalis Williamsi alistas. Paar kuud 
hiljem ütles Stephens intervjuus ESPN The Magazine’ile: 
„Ta pole pärast seda minuga üldse rääkinud, pole sõnagi 
öelnud, rääkimata teretamisest. Ta pole minu poole vaa-
danud, pole minuga samas ruumis olnud. Pärast kaotust 

lõpetas ta ka Twitteris minu jälgimise.”
„Inimesed peavad seda teadma! Kõik arvavad, et ta on nii sõb-
ralik, aga see pole nii!” jätkas ta. „Ei ole normaalne, et lõpetad 
Twitteris inimese jälgimise ja kustutad ta enda BlackBerry 
Messengerist. Miks peaks keegi niimoodi tegema? Miks?”
Stephens rääkis ka Twitteri-postitusest, mille Serena tegi 
kaks päeva pärast Stephensile kaotamist, kirjutades: „Mina 
tegin su.”
„Kui ma seda nägin, mõtlesin: kas ta tõesti arvab, et ma ei saa 
aru, et see käib minu kohta?” imestas Stephens. 
Samas intervjuus lükkas Stephens ümber ka varasemad väi-
ted, et Serena Williams on tema lemmiktennisist. „Olen alati 
öelnud, et Kim Clijsters on mu lemmikmängija,” sõnas ta.
Lisaks lükkas Stephens ümber, et Williams on tema mentor. 
„Minu elu esimese 16 aasta jooksul ütles ta mulle ühe sõna, 
tal polnud minu tennisemänguga mingit pistmist,” teatas 
Stephens. „Kui sa oled kellegi mentor, peaksid temaga pide-
valt rääkima, teda aitama, teadma tema elust – see näitab, 
et hoolid. Kas see käib minu ja Serena kohta? Ei, seega...”
Pärast artikli ilmumisega kaasnenud meediatormi tunnistas 
Stephens, et rääkis seda juttu mitteametlikult. „Ma ei mõelnud 
neid sõnu niimoodi. Seetõttu pidin Serenaga näost näkku 
rääkima – usun, et nüüd on kõik korras.”

serena Williams MUUTUs EEskUJUsT VAENlAsEks
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Tänavustel Prantsusmaa 
lahtistel meistrivõistlustel 
pani Maria Šarapova 
taskusse viienda 
slämmiturniiri võidu, 
Nadalil on neid juba 14!

Tekst
jaan jürine
Fotod
scanpix

nADAl
feDererI

A lustagem lugulaulu tänavusest French Openist tava-
vastaselt meeste turniirist. Sest seal paelus kahe suure 
– Rafael Nadali ja Novak Djokovici äge finaal, ilma tegi 

naabrimees Lätist Ernests Gulbis, kes jõudis üllatusmehena 
poolfinaali ja kokkuvõttes maailma esikümnesse.
Nadal pani finaalis Djokovici selili 3:6, 7:5, 6:2, 6:4. Tulemuseks 
üheksas esikoht Roland Garros´s, ühtekokku on hispaanlasel 
nüüd 14 võitu slämmiturniiridel. Ta jõudis Pete Samprasega 
ühele pulgale, vaid Roger Federeril on tippturniiride võite 
rohkem, 17. 
28-aastane Nadal võib Federerile ummisjalu järele tormates 
veel ise rekordiomanikuks saada.
„See rekord ei peibuta mind,“ suhtub Nadal slämmiturniiride 
võitmisse rahulikult. Palju enam naudib Nadal 66-1 üldskoori 
Roland Garrosi liival. Ainus kaotus Pariisist pärineb 2009. 
aastast, kui Nadal kaotas neljandas ringis Robin Söderlingile.
„Üheksa võitu liivaväljakuil... No see on otse uskumatu. Keegi 
tenniseajaloos pole üht tippturniiri võitnud üheksa korda,“ 
kiidab Djokovic tänumeelsete fännide esireas. „Kui ma poleks 
võitnud teist setti, võinuks kõik teisiti minna. Djokovic teenis 
võidu samamoodi kui mina. Temaga mängides pead põrgu 
moodi iga punkti pärast võitlema,“ võrdleb Nadal.
Midagi hingele. Kunagi poisikesepõlves nägin kossuplatsil 
Ernests Gulbise vanaisa Alvils Gulbist, kes oli juhtiv jõud Läti 
koondises ja Euroopaski kõvas Riia ASK-s. Nüüd vaatasin 
Gulbiste lapselapse ära. Aga mind hoiatati: ära temast pikalt 
kirjuta, sest Gulbisest on käesoleva Tennise numbris eraldi 
lugu... Õige ka, lätlane nüüd maailma esikümne mees.

Gulbise pääs nelja tugevama hulka 
polnud mingi suurüllatus. 25-aastasel 
lätlasel oli 18. asetus, ta on võitnud 6 
ATP turniiri. Seekord Pariisis lõi Gul-
bis Lukasz Kubotit, Facundo Bagnist, 
Radek Stepanekit, Roger Federeri ennast 
ja veerandfinaalis Tomaš Berdichyt! 
6:7, 7:6, 6:2, 4:6, 6:3 võit Federeri üle 
viis lätlase eredasse rambivalgusesse. 
Suurim staar patsutas Gulbisele õlale, 
kuid näis tundvat kerget piinlikkust. 
Poolfinaalis jäi Gulbis neljas setis alla 
Novak Djokovicile. „Ma pole harjunud 
pidama üksteise otsa selliseid matše. 
Seda kahte nädalat ma lausa nautisin!“ 
hindas Gulbis.
Muus osas Roland Garrosi meeste tur-
niir erilist ei pakkunud. Teises poolfinaa-
lis loovutas edetabelijuht Rafael Nadal 
šotlasele Andy Murrayle ainult kuus 
geimi. Murrayle näib koostöö katkemine 
Ivan Lendliga olevat halvasti mõjunud. 
Kas uue treeneri Amelie Mauresmo (!) 
nõuanded toovad paranemise?

k o G e m u s e d  j ä i d  p e a l e
Kui meeste turniiril polnud tippudele 
kannale astumas ühtki noort, siis naiste 
seas on lood teised. Veel võitis 27-aas-
tane Maria Šarapova, ent ta finaali-
vastane oli viis aastat noorem Simona 
Halep. Poolfinaali jõudis nagu Austra-
lian Openilgi Eugenie Bouchard Kana-
dast, veerandfinaalis oli teine 20-aas-
tane Garbine Muguruza (Hispaania).
Kolm kõrgema paigutusega mängijat: 
Serena Williams (kaotas teises ringis 
Muguruzale 2:6, 2:6), Na Li (jäi avaringis 
alla Kristina Mladenovicile) ja Agnieszka 
Radwanska (Shuai Zhang andis poolata-
rile vaid kolm geimi) kukkusid kähku auti.
Šarapova kaotas 4. ringis avaseti 
Samantha Stosurile, samamoodi vee-
randfinaalis Muguruzale ja poolfinaalis 
Bouchardile, kuid võitis kõik need koh-
tumised! Teda päästsid kogemused ja 
visadus, mida kaunil Marial on rohkem 
kui noortel ja vanadel.
Finaal Halepiga oli vaatamisväärne. 
Šarapova võitis enam kui kolm tundi 
kestnud mängu 6:4, 6:7, 6:4 ja sai viienda 
esikoha slämmiturniiridel. „Kõik suur-
turniiride finaalid on olnud erinevad. 
Emotsionaalses plaanis tõuseb viimane 
võit esile. Meil Halepiga oli kummalgi 
oma võimalusi,  mille käest andsime,“ 
leiab Šarapova. Ta kepsles pärast finaali 
rõõmsalt ringi ja ronis isegi ebadaamili-
kul kombel püstseintest üles tribüünile.
Maria, sa oled võitleja! See hinnang kor-
dus netikommentaatoridel sageli. 

tõttab jooksujalu

jälgedes

s U U R  s l Ä M M
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E estlaste mängud Roland Garrosi väljakuil huvitavad meid 
endid. Keegi meie omadest seal furoori ei tekitanud. Ent 
esindatud olime, ja koguni kolme mängijaga. Olgu öel-

dud, et Suurbritannial oli väljas samuti 3, Rootsil aga ainult 
kaks mängijat...
25. asetusega Kaia Kanepi jäi taas välja löönud kannavalu 
tõttu eemale Rooma turniirist, enne French Openit oli ta 
sõnaaher. Avaringis tuli 7:5, 3:6, 1:6 kaotus rumeenlannalt 
Monica Niculescult. Mängu käik kõneles, et Kanepi ter-
vislik seis oli halb. Koguni sedavõrd, et see ei innustanud 
võitlema. Kanepi tundus suhtuvat väljakul toimuvasse üsna 
ükskõikselt. Paarismängus jõudis Kanepi koos venelanna 
Aleksandra Panovaga kolmandasse ringi.
Tähtsamad uudised tulevad kõrvalt. Pärast French Openit 
ilmnes Postimehest, et Kanepi ja Märten Tamla koostöö kat-
kes just enne suurturniiri. „Ta (Kanepi) ei treeni ligilähedaltki 
tipptennisistile vajalikul määral, parimal juhul poolteist tundi 
päevas, mida on ilmselgelt vähe. Polnud enam mõtet tema 
kõrval järjepidevalt olla,“ osutab leht Tamla ütlusele.
Kanepit üle aasta juhendanud Tamla rõhutas, et lahku mindi 
sõbralikult ja vastastikkusel kokkuleppel. Pole tähtis, kas koge-
nud Kanepil on treener või mitte, kuid Miami turniiril uuesti 
välja löönud tervisehäda on seda kindlasti.
18-aastane Anett Kontaveit alustas valikurniirilt. Prantslanna 
Constance Sibille alistus 6:4, 7:5, Gabriela Dabrowski Kana-
dast 7:5, 6:2. Põhiturniirile jõudmiseks olnuks vaja võita veel 
inglannat Heather Watsonit, ent Anett jäi selgelt alla 1:6, 1:6. 
ITF-i turniire mängib Kontaveit mis mühiseb, ent kõrgema 
kategooriaga naiste profiturniire esialgu veel mitte.
Seljavigastusega maadlev Jürgen Zopp julges nina välja pista, 
pääsedes nn vigastuseelse rankingu alusel põhiturniirile. 

EI hästi, EI halvasti

naised
Maria Šarapova (Venemaa, 7)
Simona halep (Rumeenia, 4)

6:4, 6:7, 6:4
mehed

Rafael Nadal (hispaania, 1)
Novak Djokovic (Serbia, 2)

3:6, 7:5, 6:2, 6:4
naispaarid

Su-Wei hsieh/Shuai Peng (Taivan/hiina, 1) 
Sara Errani/Roberta Vinci (Itaalia, 2)

6:4, 6:1
meespaarid

Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin 
(Prantsusmaa, 11)

Marcel Granollers/Marc Lopez
(hispaania, 12)

6:3, 7:6
seGapaarid

Anna-Lena Grönefeld/Jean-Julien Rojer 
(Saksamaa/holland) 

Julia Görges/Nenad Zimonjic
(Saksamaa/Serbia)

4:6, 6:2, 10:7.

fInAAlID

Viimast korda, nüüd tuleb tal jätkata 
neljanda saja sisse kuuluva edetabe-
linumbriga, mis annab osavõtuõiguse 
lahjadel turniiridel.
Eesti esinumber pääses tänu vastase 
loobumisele põhiturniiri teise ringi. 
Delfi nimetab Haasi loobumist Zoppi 
„saavutuseks“, muidugi ilma jutumär-
kideta. Seega tõsiselt. Niisugune äras-
pidine loogika mõjub jaburalt. Peab 
siis Delfi Zoppi nii viletsaks mängijaks, 
kelle seni parim saavutus tuleb vasta-
selt kingituseks?!
„Tänast ma võiduks ei nimetaks,” mär-
kis  Zopp Õhtulehele. “Vastane tundis 
õlas teravat valu ega saanud jätkata.” 
Kunagine esikümne mees, 36-aastane 
Tommy Haas kannatab kroonilise õla-
vigastuse käes, millele korduvad operat-
sioonid pole leevendust toonud. Pärast 
22-minutilist mängu ulatas Haas Zoppile 
eduseisus 5:2 esimeses setis loobumise 
märgiks käe. Zopp omakorda piinles 
oma kroonilise seljahäda pärast. Niisiis 
nägime tippspordi äraspidist poolt, mil-
lel sportlikku väljundist õieti polnud.
Zopp pääses elus teist korda slämmi-
turniiri põhiturniiri teise ringi. Teises 
ringis sai poole rauaga mängiv Zopp 
lüüa serblaselt Dušan Lajovicilt (ATP 
85.) 2:6, 4:6, 4:6

 s U U R  s l Ä M M
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K aks aastat tagasi kirjutas ajakiri Ten-
nis seoses Anett Kontaveidi eduga 
suure slämmi noorteturniiridel 

tema peamistest rivaalidest. Luubi all oli 
selline kuuik: Taylor Townsend (USA), 
Ashleigh Barty (Austraalia), Irina Hro-
matšova (Venemaa), Indy de Vroome 
(Holland), Jelizaveta Kulitškova (Vene-
maa) ja Beatriz Haddad Maia (Brasiilia).
Nüüd võiks rõõmustada, et mai lõpu 
seisuga oli neist kuuest Kontaveidist 
edetabelis eespool vaid Barty ja temagi 
ainult 15 kohta. Ent tulnud on hoopis 
uued noored, kellest Vekic 67. koha ja 
WTA turniirivõiduga edukaim.
Kontaveit pole Vekiciga väljakul kordagi 
kohtunud. „Seepärast ma tema män-
gustiili täpsemalt iseloomustada ei 
oska, tean aga kindlasti, et tal on võimas 
serv,“ sõnas Kontaveit. „Erinevalt teis-
test valis ta sellise tee, et hakkas varakult 
naiste turniire mängima.“
Võiks veel lisada, et praegu 19-aastastest 
(neid kahe aasta taguses ülevaates ei 
käsitletud) tennisistidest on edukaimad 
ukrainlanna Elina Svitolina ja ameerik-
lanna Madison Keys, kes asusid 26. mai 
seisuga maailma edetabelis vastavalt 
33. ja 40. kohal.

neidude
tennise

MUUTUNUD
JõUJOONED

T U l E V I k U T E G I J A  T U l E V I k U T E G I J A

S ee võit tuli paljudele üllatusena, 
sest just enne esimest WTA tur-
niiri võitu olid tema noore karjääri 

raskeimad ajad. Nimelt ei suutnud 
Vekic mullu septembrist kuni käes-
oleva aasta märtsi Indian Wellsi tur-
niirini võita mitte ühtki matši! “Pärast 
vihma tuleb päike alati välja,“ ütles 
Vekic ise. See lause polnud mõeldud 
ilmaennustusena, vaid metafoor tema 
senise karjääri kohta.
“Pärast seda, kui Donna jõudis eelmisel 
aastal Wimbledoni-eelsel Birminghami 
turniiril finaali, sattus ta meedia tähe-
lepanu keskmesse, tal tekkis arvamus, 
et karjäär liigub sujuvalt, ilma eriliste 
probleemideta üles, kuid kõik ei lähe nii 
lihtsalt,“ ütles Vekici kauaaegne treener 
David Felgate, kommenteerides hoo-
lealuse kuue kuu pikkust võidupõuda. 
“Tegelikult tuleb see ainult kasuks, et 

kui noore põlvkonna esindaja

Aprillis sai 17-aastane Donna Vekic hakkama millegi sellisega, mida polnud juhtunud 
kaheksa aastat. Nimelt võitis ta Malaysian Openi, olles pärast ameeriklanna Vania kingi 
(2006) esimene alla 18-aastane naistennisist, kes võitnud WTA turniiri.

Tekst
kristjan leppik

Fotod
scanpix

s u p e r v Õ i t  m a l a i s i a  p a l a v u s e s
Turniiril seitsmendana asetatud Vekic alistas esimestes ringi-
des läbi suurte raskuste kolmes setis Taiwani tennisisti Yung-
Jan Chani (WTA 256.) ja tšehhitar Kristyna Pliškova (119.). 
Veerandfinaalis võitis ta juba kindlamalt austerlanna Patricia 
Mayr-Achleitneri (74.). Poolfinaalis oli ta vastane juba tuge-
vamast puust, WTA 34. reket Shuai Zhang (Hiina). Taas suutis 
Vekic pingelise matši enda kasuks pöörata ja kolmes setis võita.
Finaalis kohtus Vekic esimesena asetatud slovakitari Domi-
nika Cibulkovaga, äsjase Australian Openi finalistiga. Vekic oli 
talle eelmisel kuul Indian Wellsis kindlalt kaotanud. Horvaa-
tia neiu, kes mängis karjääri kolmandat WTA turniiri finaali, 
võttis võidu väga dramaatilise heitluse järel. Nimelt kaotas 
ta esimese seti ning olles teises 4:5 kaotusseisus, suutis Vekic 
haarata initsiatiivi ja võita seitse geimi järjest. Seejärel ei 
suutnud ta kolmandas setis seisul 5:2 realiseerida kolme 
matšpalli. Alles kiires lõppmängus sai Vekic tagasi oma tava-
pärase mängukindluse ning suutis lõpuks võita 2 tundi ja 51 
minutit kestnud finaali 5:7, 7:5, 7:6 (4). See oli ühtlasi talle 
esimene võit TOP20 mängija üle ning tänu Malaysia Openi 
esikohale tõusis Vekic WTA edetabelis 95. kohalt 65ndaks ja 
teenis 43 000 dollarit auhinnaraha.
Pärast mängu ütles Vekic: “Olen nii õnnelik, et ei tea, mida 
öelda või teha. Cibulkova mängis kogu matši jooksul väga 
head tennist, eriti hullult hästi hakkas ta mängima siis, kui 
olin kolmandas setis 5:1 ees. Seepärast olengi eriti õnnelik, 
et suutsin mängu kõigele vaatamata ikkagi võita.“ Kaotuse-
kibedust tundma pidanud Cibulkova lisas: “Donna mängis 
täna tõesti hästi. Teises setis olin võidule väga lähedal, kuid 
lõpuks jäi kõik mõne üksiku pallivahetuse taha. Oli väga tasa-
vägine, heatasemeline ja võitluslik matš.“

v a a d a t e s  t u l e v i k k u
Tulevikku vaadates peetakse Donna Vekicit üheks naiste ten-
nise tõusvaks täheks koos Eugenie Bouchardi ja Laura Robso-
niga, kellest Vekic on kaks aastat noorem. Muljetavaldav on, 
et juba 16-aastasena jõudis ta Australian Openi põhiturniirile 
ning tänavune Roland Garros on 17-aastasele talendile juba 
kuues järjestikune suure slämmi turniir.
Vekici treener Felgate arvab, et hoolealuse serv ja eeskäsi are-
nevad edaspidi võimsateks relvadeks - juba praegu on Vekic 
hakanud lööma rohkem ässasid ja eeskäega rohkem dominee-
rima. “Donnat treenides peab arvestama, et tähtsad ei ole vaid 
ees- ja tagakäsi, ent ka süda ja mõistus. Tal on kaasasündinud 
anne võita endast märksa paremaid ja võimsamaid mängi-
jaid. Ta töötab pidevalt kõvasti selle kallal, et saada paremaks 
tennisistiks, isegi meeleheitelikult soovib paremaks saada.“

Donna
vekic

Donna on juba enne 18. sünnipäeva saavutanud suurt edu 
ja samas elanud läbi rasked ajad.“
Saades Indian Wellsi turniirile wild card’i, suutis Vekic esime-
ses ringis lõpuks võidupõua lõpetada. Miami turniiril läbis ta 
edukalt kvalifikatsiooni ning võitis ka kaks matši põhiturniiril, 
ühe neist kahekordse Suure Slämmi turniiri võitja Svetlana 
Kuznetsova üle. Need kaks turniiri andsid talle vajaliku enese- 
ja mängukindluse enne Malaysia Openit.
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väljaspool
PlATsI

väljaspool
PlATsI

 _6  Prantsusmaa lahtistelt üllatuslikult vara välja 
langenud serena Williams ja Caroline Wozniacki 
siirdusid kohe pidutsema Miamisse, kus vaatasid ka 
kohaliku NBA tiimi Heati finaalmängu. Wozniacki 
vajas lõbutsemist eriti põhjusel, et tema peigmees 
Rory Mcilroy teatas nende pulmade tühistamisest. 

 _3 serena Williams on iseendast foto tegemiseks 
kutsunud pildile prantslastest elukaaslaste paari 
Jeremy Chardy ja Alize limi.

 _5 Roland Garrosi suure slämmi turniiri alguse 
puhul lasi H&M sport uue tenniseriiete kollektsiooni, 
mida väljakul kannab tšehh Tomaš Berdych.

 _2 Rafael Nadal on juba 10 aastat oma sünnipäeva 
tähistanud lemmikturniiri French Openi ajal. seekord 
puhus ta tordil 28 küünalt.

 _4 kauni Ana Ivanovici on seekord oma käevangu 
saanud Jo-Wilfried Tsonga.

 _1 seekord toimus Roland Garrosi turniirieelne 
pidu Eiffeli tornis. Poseerivad maailma esikümne 
mängija Jelena Jankovic ja Prantsusmaa tennisejuht 
Jean Gachassin.

_1

_2

_4

_5

_3

_6

Raul Saks:
õige kangahooldus algab õigest pesumasinast 

E esti meeste särgimoe suunaja San-
gari turundusdirektor Raul Saks 
armastab tipptehnoloogilisi lahen-

dusi nii tööl kui kodus. Kui Sangari 
poodides pakub ostjatele särgimudeli 
valimisel abi 65tollise ekraaniga virtual 
salesman, siis Rauli kodus hoolitseb pere 
rõivakangaste kvaliteetse säilimise eest 
Samsungi uue põlvkonna nutikas pesu-
masin WW9000. Muidugi koos Rauliga.

“Võin ilma naljata öelda, et olen oma 
peres kõige suurem pesupesija, sest tes-
tin pidevalt erinevaid kangaid ja särke, 
kannan nädalas seitset särki ning pesen 
iga päev vähemalt ühe triiksärgi,” ütleb 
Raul Saks naerdes. “Teeme Eestis 100 000 
Sangari särki aastas ning meestemoe trend 
liigub kvaliteetsema ja kallima kanga suu-
nas”.  See toob Rauli sõnul kaasa suurema 
tähelepanu triik- ja vabaajasärkide hool-
damisele, et moekad kašmiiri-puuvilla või 
lina-puuvillasegud laitmatud püsiks. Raul 
annab lugejatele lihtsad, kuid töökind-
lad rõivahoolduse retseptid, mida toetab 
kõige moodsam ja uudsem pesumasina-
mudel WW9000, mille ta välja valis.

r e t s e p t  n r  1  t r i i k s ä r G i 
p e s u k s :  j a h e  v e s i ,  m u l l i G e n e -
r a a t o r ,  8 0 0  k u i v a t u s p ö ö r e t 
j a  k o h e  r i i d e p u u l e
“Kõik naturaalsed ja kvaliteetsed materja-
lid on pesemisel temperatuuritundlikud 
ja mida kallim on kangas, seda tundlikum 
on see hooldusele,” ütleb Raul. Ta lisab, 
et  meestesärkide puhul määrduvad ja 
kuluvad kõige kiiremini krae ning man-
setid,  mida paljud püüavad tugevama 
pesuvahendi või kuumema veega puhas-
tada, kuid see rikub kangast.  Seepärast 
kiidab Raul Samsungi uue põlvkonna 
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pesumasina puhul Eco Bubble tehno-
loogia eripära, kus jahe vesi säilitab kõik 
kanga omadused ning mulligeneraator 
tagab koheva vahu mis peseb mustuse 
korralikult välja. “Kvaliteetse särgi eluiga 
on 30–40 pesukorda, millest esimesed 
kümme peaksid olema sellised, et keegi 
ei saa arugi, et särki on juba kantud. Kes 
hooldab särki 60kraadise veega või peseb 
seda koos voodipesuga, märkab, et krae ja 
mansetid kaotavad oma vormi ning kan-
gas muutub pehmeks ja hõredaks,” toob 
Raul näite. “Minu järeleproovitud särgi-
pesuretsept on lihtne: jahe vesi, Super 
Eco pesurežiim, 600-800 kuivatuspööret 
ja kohe riidpuule kuivama”. 
Raul kiidab WW9000 erilist külma veega 
kiirpesuprogrammi, mis on ideaalne 
lahendus juhul, kui riie vajab vaid värs-
kendamist või kui tegemist on õrna kaš-
miiri-, siidi-, lina- või peenvillase kangaga. 

r e t s e p t  n r  2  p e s u m a s i n a  v a l i -
m i s e k s :  h e a d  s i s u  k r o o n i G u 
l ä B i m Õ e l d u d  d i s a i n  j a  t ä i u s -
l i k u d  d e t a i l i d
“Olen heas mõttes tehnikafriik ja mulle 
meeldivad “out of the box” lahendused 
ka kõige igapäevasematel kodumasina-
tel,” ütleb Raul. Ta naudib, kui praktilised 
vidinad on täiuslikult disainitud, sest just 
väiksed asjad, näiteks korralik särgikrae 
või mansett triiksärgil, panevad terviku 
paika. “Minu jaoks on Samsungi pesuma-
sina puhul  sellisteks detailideks LED-val-
gustus pesumasina trumlis, puutetundlik 
ja intuitiivne ekraan, mis teeb masina juh-
timise niisama mõnusaks nagu nutitele-
foni kasutamise, WW900 eriti suur uks, 

mis oma tumesinise taustavalgustusega 
meenutab UFOt, tavapärasest kõrgemale 
tõstetud trummel, mis teeb pesu sis-
se-välja võtmise mugavamaks, ja masi-
nasse peidetud automaatne pesuvahendi-
dosaator, mida tuleb täita vaid paar korda 
kuus”. Rauli sõnul võiks  selline pesumasin 
olla julgelt parimas Sangari särgipoes või 
avatud elutoas, sest kapi taha pole erilist 
disaini põhjust peita.

r e t s e p t  n r  3 :  k u i  p e s u m a s i n a s 
o n  W i f i ,  s i i s  p e s e  p e s u  k a s  v Õ i 
k o o s o l e k u l
Kuna Samsungi uude pesumasinasse on 
integreeritud WIFI võrguühendus, saab 
masina tööd juhtida nii koduvõrgus kui 
tööl. Rauli nutitelefonis on spetsiaalne 
rakendus Samsung Smart Washer, mil-
lega saab juhtida pesumasina tööd, jälgida 
pesutsükli faase ning saada märguanne 
pesu pesemise lõpetamisest. „Panen hom-
mikul musta pesu masinasse ja õhtupoo-
likul, kui kojuminekuni jäänud tunnike, 
lülitan telefonist masina tööle,” kirjeldab 
Raul. “Kui pesumasinasse on integreeri-
tud WIFI ühendus, siis pese pesu kas või 
koosolekul, õhtuks on see igatahes pes-
tud,” muheleb ta.
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Ants Juhvelt teadis, et trennijärgselt 
mängiti jalgpalli juba 1950ndatel aas-
tatel ning sisehallide vähesuse tõttu ka 
talvel. „Pidasime kohtumisi ujujate ja 
kergejõustiklastega, kuid pühapäevase 
jalgpalli tava võis tõesti tulla hiljem,“ 
arvas Juhvelt. Lepime sellega, et pool 
sajandit on tava igal juhul kestnud.

j Õ h k r a l t  e i  m ä n G i
Pühapäevase jalgpalli organiseerijaid on 
olnud mitmeid, eesotsas Eesti mitme-
kordsete meistrite Hindrek Sepa ja Ervin 
Langega. Praegu on korralduspool Ain 
Lausmaa kanda. Tema mängis esimest 
korda koos meestega juba 10-aastaselt.
11. mail valitseb üpris jahe ilm, kuid 
tennisistide jalgpall haarab jäägitult. 
Kui tennis on džentelmenlik sportmäng, 
tegutsevad valgepallurid ka jalgpallis 
väga tehniliselt, pole lahmimist ega jal-
gadesse löömist, pigem kombinatsioo-
nid. „Ikka sööduga!“ õpetavad mängijad 
partnereid, kes liiga ennatliikult peale 
löövad.
Kuigi Säm Ulp on lausa igiliikur, Tõnis 
Lille pealelöök nagu haamrihoop ja 
ainsa tegevtennisistina kaasa lööv 
Kert Kilumets realiseerib võimalusi, 
kuulub paremus kokkuvõttes poolele, 
kus mängivad peamiselt 35-40-aasta-
sed ekstennisistid. Nad juhivad 12:6 ja 
on lõpus rohkem väsinud, kuid hoiavad 
edu – 13:11. Võitjate poolel mängisid 
sel päeval juba mainitud Zilmer, Sum-
berg ja Lausmaa, lisaks Raigo Saluste ja 

ervin lange oli Olümpia hotelli 
eest püüdnud traktori kinni, andis 

juhile pisut raha ja nii see plats 
lumest puhtaks saigi.

Simmo Sommer.
„Pühapäevast jalgpalli mäletan juba väi-
kese poisina,“ meenutab Sumberg, kes 
seekord oli seitsme väravaga kohtumise 
resultatiivseim. „Meeskond ikka võidab, 
minu ülesanne oligi väravaid lüüa, kui 
rohkem ees mängisin.“
Vahepeal õppis Sunberg Ameerikas ja 
uuesti liitus pühapäevase jalgpalliga 
2007. aastal. „Siin on käinud aeg-ajalt 
ka tegevmängijaid, isegi Jürgen Zopp 
paar korda osales. Kuid üldiselt pole 
see mõistlik, vutt on ikka ohtlik,“ sõnab 
Sumberg, kuid tunnistab, et saatuslikke 

vigastusi pole tema ajal ette tulnud. 
„Meil on varjatud kokkulepe, et ei mängi 
jõhkralt. Proovime vähem keha panna 
ja mitte jalgadesse sõita.“
Sumbergi sõnul täidab pühapäevane 
jalgpall kaht eesmärki. „Esiteks sot-
siaalne aspekt: mäng on huvitav ja 
lõbus, saab näha erinevaid inimesi, 
vahel läheme pärast mängu koos sööma 
või õlut jooma. Teine asi on kehaline 
koormus. Kui golf on ka sotsiaalne 
mäng, siis jalgpall annab füüsisele roh-
kem. Suur osa pingutusest on tennisega 
kattuv, ent jalgpallis jookseme pikemaid 
lõike,“ räägib Sumberg.

l e G e n d a a r s e d  m ä n G i j a d
Lausmaa on üks väheseid „pühapäeva-
jalgpallureid“, kes mänginud koos kõi-
kide põlvkondadega. Kui ta 1980ndate 

Pühapäev, 11. mai kell 12. Taas on saabunud aeg, kus tennisistid 
– muidugi teatud seltskond – koguneb jalgpalliväljakule, 
seekord snelli tiigi äärsele kunstmuruplatsile. Niimoodi on 
pühapäeva keskpäeviti mängitud juba...
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keskel vutiseltskonnaga liitus, olid trennis veel „vanad tegi-
jad“. „Siis mängiti Kalevi väljakul. Poisina vaatasin mängu 
väljaku kõrvalt, lõpuks lubati ka mind kampa. Tol ajal olid 
jalgpalli juures veel vanad legendid nagu Ants Juhvelt, Hindrek 
Sepp ja Peeter Randmer, samuti vennad Liigandid. Aeg-ajalt 
osales ka Toomas Leius, mängu organiseeris Ervin Lange. Tol-
lastest tegevtennisistidest käisid mängimas Andres Võsand, 
vennad Ojassalud, Alar Milk ja teised,“ loetleb Lausmaa.
Lausmaa lisas, et Jüri Liigand ja Juhvelt käisid mängimas 
veel eelmisel aastalgi. „Südasuvel on jalgpallimängu tulnud 
paus, kuid põhimõtteliselt korraldatakse seda järjepidevalt 
igal pühapäeval ja kindlasti 1. jaanuari keskpäeval,“ rõhutab 
Lausmaa.
Ka Lausmaa ei tea, et keegi tennisistidest oleks jalgpalli män-
gides saanud saatusliku trauma. „Kõige legendaarsem vigas-
tus on see, kui Urmas Müür tormas palli päästma ja jooksis 
endale väikese värava lati nina peale. Olime mitukümmend 
meetrit eemal, kui teisel poolel kostis hele laks ja mees oli 
kõhuli maas. Ninaluu täiesti pooleks, ainult vereklomp oli 
näha, kui ta püsti tõusis,“ jutustab Lausmaa.
Müür oli üks neist külalismängijaist, kes tennisistidega ühi-
nes, sest tegelikult on pühapäevast vutti tagunud palju mit-
tetennisiste. Liiganditest oli juttu, lisaks autosportlane Raido 

Tennisistide 
jalgpall
– enam kui poole sajandi vanune 
traditsioon

„
N o paarkümmend aastat kindlasti,“ pakub Viljar Zilmer, 

üks pühapäevastest jalgpalluritest. Sten Sumberg arvab 
teadvat, et tava on kestnud umbes 40 aastat. Aga tegeli-

kult on sisuliselt vaheajata traditsioon juba rohkem kui pool 
sajandit vana!
Jalgpallitava lätete juures seisnud kaasaegsed täpset aas-
taarvu ei mäletagi. Harri Neppi teada peeti esimene vutilahing 
tennisistide ja vehklejate vahel, kuid on arvamusi, et hoopis 
kergejõustiklastega mängiti. Näiteks vennad Jüri ja Mart Lii-
gand, tennisistide jalgpalli ühed legendaarsemad osalised, 
on kergejõustiklased. Kui Neppi arvas, et jalgpall võis saada 
alguse 1962 või 1963, siis Hindrek Sepa sõnul võib-olla 1961.

Rüütel, võrkpallur Andrus Volmer, korvpallurid Märt Kermon 
ja Riho Soonik jt.

e e s t i  e s i m e n e  o - n u m B r i m ä r k
Üks legendaarsemaid pühapäevase jalgpalliga seotud juh-
tumeid leidis aset 1. jaanuaril (vist 1986?), kui Mihhail Gor-
batšovi alkoholismivastases kampaanias kehtestati seadus, 
et roolijoodikud saavad O-numbrimärgi. Esimesena Eestis 
„teenis“ selle varalahkunud Ervin Lange, keda kõik karskla-
sena tundsid.
Lange võttis uue aasta puhul vaid pool topsi šampust ning 
sõidutas jalgpalli järel Alar Milgi ja Aivo Ojassalu Viru hotelli 
restorani. „See oli tavaline uue aasta jalgpall, kui šampused 
kaasa võeti,“ meenutab Milk. „Viru hotelli ees sõitsime min-
gitest turismibussidest mööda, muusika mängis kõvasti ja 
võib-olla tegime veel lärmi ning miilitsaauto keeras busside 
vahelt välja ja peatas meid. Ervinilt hakati aru pärima, meie 
Aivoga lasime jalga, et asi veel hullem ei paistaks. Kahjuks tegi 
Ervin vea, et ise tunnistas: olen pool klaasi joonud. Ta võinuks 
ekspertiisi nõuda – vaevalt nii väike kogus oleks välja tulnud.“
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T änavu suvel toimub taas maailma 
suurim spordisündmus – jalgpalli 
MM-võistlused, mida on koguni 

maailma suurimaks kultuurisündmu-
sekski kutsutud. Seekord toimuvad 
mängud Brasiilias ning ajavahe tõttu 
ükski kohtumine Eesti aja järgi enne 
kella 19 ei alga.
MM-finaalturniiri otsustavate män-
gudega langeb kokku ka Eesti tenni-
semeistrivõistluste aeg (30. juuni – 6. 
juuli). Selle üks korraldaja Riho Kallus 
ütles, et püüab jalgpalliga arvestada. 
„Muidugi me võiksime meistrivõistluste 
ajaks panna ka suure ekraani, kust jalg-
palli saab vaadata. Ent kui paljud huvili-
sed lähevad jalgpallile üle, siis oleks hoo-
pis parem ajakava nii sättida, et mängud 
kella 19ks lõpeksid,“ ütles Kallus.
Suvel jätkuvad peaaegu igal nädalava-
hetusel (välja arvatud jaanipäeva eelne) 
harrastusliigade mängud. SEB Tallink 
Liigatennise juht Toomas Kuum sõnas, 
et kui II liiga algusaastatel vaatasid män-
gijad õhtuti koos teleri ees jalgpalli tipp-
võistlusi, siis näiteks kaks aastat tagasi oli 
EM-finaalturniiri vastu leige huvi. „Tun-
dub, et tänapäeva harrastajad on roh-
kem ise tegijad kui tugitoolisportlased,“ 
sõnas Kuum ja arvas, et pole mõtet aja-
kava hakata vastavalt jalgpallile sättima.
Ka Eesti meeste esireket Jürgen Zopp 
ütles, et ta pole suur jalgpallifänn. „Huvi 
jalgpalli MM-võistluste vastu muidugi 
tunnen, aga see ei sega minu plaane. 
Loomulikult olen ka kursis, kes on tuge-
vamad meeskonnad ja kes keda võitma 
peaks, kuid näiteks ennustusvõistlusest 
osa võtta eriti ei tahaks,“ märkis Zopp.

TENNIsEsUVI
 jalGpalli mm-
vÕistluste
TAUsTAl

Milk teadis, et paar tundi varem oli üks laeva kapten jäänud 
joobeseisundis vahele, ent Lange teenis numbrimärgi 00-01 
OOO, sest tema naine käis märgil esimesena järel. „See oli nii 
suur uudis, et isegi üleliidulises uudisteprogrammis Vremja 
teatati, et tennisist Ervin Lange sai esimesena O-märgi,“ 
meenutas Neppi, kes parajasti viibis õpilastega Taškendis. 
„Vene tennisistid olid uudist kuulnud ja tulid ehmunult meilt 
küsima: kas Lange on jooma hakanud?“
Lausmaa sõnul oli Lange ajal korraldus väga ladus. Ta tõi 
näite: „Tulime ükskord kohale, plats 30 sentimeetrit lund täis. 
Siis aga saabus traktor lumesahaga ja lükkas kõik puhtaks. 
Lange oli Olümpia hotelli eest püüdnud traktori kinni, andis 
juhile pisut raha ja nii see teoks saigi!“

s Õ p r u s k o h t u m i n e  s o o m e  l i i G a m e e s k o n n a G a
Tennisistide ja nende sõprade mängutase on alati olnud nii 
kõrge, et ajuti korraldati sõpruskohtumisi tugevate meeskon-
dadega. Hindrek Sepp organiseeris sõidu Soome, kus mängiti 
esiliigasse kuulunud Hamina Palloga. „Treener Roman Ubakivi 
leidis selle kontakti, küllap ta ei teadnud, kui tugev meeskond 
meil vastas oli. Seal tähistati mingit juubelit, mille puhul esit-
leti enne mängu juunioride võistkondi ja siis põhimeeskonda, 
kes  professionaalselt soojendust tegi. Ütlesin kaaslastele: 
„Olen teid vist toonud erilise s..a sisse!“,“ meenutab Sepp.
„Mängu algul tegid vastased kolm-neli söötu ja lõid kohe 
värava. Aga kohtunik märkas suluseisu ja eestlased pidasid 
vastu. Meil oli täienduseks paar jalgpallurit meeskonnas, 
mäletan Norma väravavaht Rajevskit ja Aivar Tiidust. Siiski 
oli raske uskuda, et võime võita, kuid Jüri Liigand sai söödu 
ette, jooksis kõik soomlased üle ja viis 1:0 juhtima!“
Eesti võistkond, kes mängis koondise „Eesti Sport“ (ajutine 
asutus, endise KSMK järeltulija) särkides ja FC Forvardi nime 
all, juhtis veel 2:0, kuid lõpus soomlased viigistasid Rajevski 
veast. „Soome pool uskus, et olemegi mingi kõva võistkond, 
ehkki enamik mehi mängis jalgpalli ainult pühapäeviti kord 
nädalas. Mänedžer veel tänas meid ja ütles, et küllap te lasite 
meil juubeli puhul lõpus viigistada,“ naerab Sepp.
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Pärnus 5.- 8. juunini toimunud kümnendal 
harrastajate turniiril Viru Valge Cooler Cup 
viisid üksikmängude võidukarikad koju Marko 
Mäelt, kalle Muuli, Aleksander Popkov, Maldar 
Mäesalu ja Enn kunila. Paarismängudes tulid 
võitjaks Raivo Aavisto - Marko Mäelt, Veiko 
Tishler - Mati Tänav, Valdo kütt - Aare Tark ja 
Enn kunila - sven Eving. 

Tekst
ilona leib

Fotod
annika haas

age peterson

vIRU vAlgE
COOlER
CUPil
jagati võidukarikaid

juubEliväärilisEl kümNENdal

P õhiturniiril võistlevate 
meeste kaasadele toimus 
traditsiooniline naiste 

paarismänguturniir, mille 
tänavu võitsid Piret Mäelt - 
Maire Veersalu.
Peakorraldaja AS Liviko kut-
sel oli võistlemas üle 70 ette-
võtja ja oma valdkonna tipu. 
Kuigi mujal Eestis kimbutas 
vihm terve nädalalõpu, siis 

traditsiooniliselt hea ilmaga 
Cooleri turniiri ainus vih-
masabin õnnistas vaid kahe 
paarismängu finaali viima-
seid geime. Autasustamise 
ajaks oli aga päike jälle sära-
mas.
Turniiri korraldajad on 
Cooler Cupi tenniseturniiri 
traditsiooniga soovinud 
tähtsustada igapäevaselt 

turniiri patroon ja algataja, 
AS Liviko nõukogu esimees 
Enn Kunila, kes kõigil küm-
nel turniiril on võistelnud.
Lisaks Enn Kunilale on kõi-
gil kümnel Viru Valge Cooler 
Cupil võistelnud veel Mati 
Tänav, Jaan Troost, Andrei 
Birov, Tarmo Sumberg, Arno 
Mägi, Ahto Altjõe, Rein Loik 
ja Andres Peets. 
Tänavu üheksandat korda VV 
Cooler Cupil osalenud ette-
võtja Märt Vooglaiu sõnul 
on turniir kõik aastad olnud 
meenutamist väärt üritus. 
„Väärika seltskonna ning hea 
korraldusega on see tõeline 
suvehooaja avaturniir,“ ütles 
Vooglaid.
Ülipõnevaks kujunenud 
mängudele elati tribüüni-
del ja väljaku ääres kaasa, 
ühistel õhtusöökidel mee-

stressirohket ja pingelist 
tööd tegevate tippjuhtide 
ja arvamusliidrite vajadust 
sportliku puhkuse järele koos 
peredega.
 „Esimesest turniirist peale 
püsititasime eesmärgi anda 
omapoolne panus tennise 
populariseerimisse Eestis 
läbi eeskujulikult korral-
datud turniiri, austades nii 
tennise traditsioone, eetikat 
kui ka reegleid. Korraldaja-
tena on meil väga hea meel 
tõdeda, et Viru Valge Cooler 
Cup on aastate jooksul saa-
nud võistlustel osalejatelt 
väga hea vastuvõtu ja kuju-
nenud oodatud tennisesünd-
museks iga aasta juunikuu 
teisel nädalalõpul,“ ütles 

Liviko esitles uusi Viru Valge 
Coolereid: Citrus Ice ja 
Rhubarb-Strawberry. Oma 
panuse turniiri õnnestu-
misse lisasid ka teised NG 
Investeeringute kontserni 
ettevõtted Balbiino, Kauba-
maja, I.L.U, Viking Motors ja 
Kia Auto.

 kümnenda Viru Valge Cooler Cupi osavõtjate ühispilt.

 kaasade turniirist osavõtjad koos turniiri patrooni ja algataja Enn kunilaga.  kahekordne võitja
Enn kunila mänguhoos.

 kõik auhinnasaajad ühisel pildil.

 50+ üksikmängu võitja Aleksandr Popkov.

 55+ klassi paarismängu võitja
Aare Tark mängimas Aino Issaku
nimelisel väljakul.

nutati varasemaid turniire, 
jagati muljeid ja tõsteti esile 
edukamaid mängijaid. Lau-
päeva südaöö paiku kõlistati 
pokaale üksteisele head uut 
tenniseaastat soovides.
Tänavu Cooleril kuuendat 
korda võistelnud ettevõtja 
Raivo Aavisto tõdes, et Liviko 
Cooler Cup on tennisturnii-
rid täiest uuele tasandile vii-
nud, ning seda turniiri ooda-
takse alati, et ilusat Eestimaa 
suve suvepealinnas alustada. 
„Tegemist on vahva pereü-
ritusega, kus ka lastele on 
väga palju mõeldud,“ lisas 
Aavisto, kes on turniiril män-
givate harrastajate põhituu-
miku moodustava tenni-
seklubi XO president.
Viru Valge Cooler Cup on 
prestiižsemaid harrasta-
jate tenniseturniire Eestis. 
Tänavu võistlesid sel turnii-
ril teiste seas Liviko nõukogu 
esimees Enn Kunila, ettevõt-
jad ja tippjuhid Erkki Laugus, 
Fjodor Berman, August Kull, 
Heino Raivet, Enn Rohula, 
Sven Mansberg, Märt Voog-
laid, Koit Uus, Härmo Värk, 
Raivo Puusepp, Margus 
Vanaselja, Kalle Muuli, Tiit 
Raukas, Mart Kutsar, Tarmo 
Sumberg ja Tauri Sumberg, 
Raivo Sündema, Veiko Tis-

üksikmängude parimad viies 
vanuseklassis: 35+, 45+, 50+, 
55+ ja 60+ ning paarismän-
gude parimad neljas vanu-
seklassis: 35+, 45+,55+ ja 60+. 
Turniiri peakohtunik on Sven 
Eving, mängud toimusid 
Pärnu Ringi tänava saviliiva 
kattega väljakutel. Reketiku-
juliste auhinnakarikate autor 
on klaasikunstnik Kalli Sein. 
Turniiri peakorraldaja AS 

hler, Toivo Alt, juristid Aare 
Tark, Allar Jõks, Aku Sorai-
nen, Tiit Sepp, Kaido Ehasoo 
ja Arno Mägi, arstid Margus 
Viigimaa, Kaidu Meitern ja 
Jaan Troost ning endised 
tippsportlased Allar Levandi, 
Indrek Sei jpt.
Turniiril selgitati meeste 

 Noorema klassi paarismängu 
võitjad Raivo Aavisto (esiplaanil) ja 
Marko Mäelt.
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sageli arvatakse, et kunst ja sport alluvad küll samale ministeeriumile, kuid neil on sama 
palju ühist nagu reketil ja pintslil. kunst ja sport on meie jaoks eri kohtades. Nad ei saa kokku. 

Tekst eero epner, no99 teater Fotod viktor Burkivski,  erakogu, repro

Kunstil ja spordil
leidub palju ühist

Mõtteid Enn Kunila kollektsiooni
näituse „Kuldaja värvid“ taustal 

K es käib kunstinäitusel, ei käi Lil-
leküla staadionil, ning kes vaatab 
tennisevõistlusi, pole süvenenud 

linoollõike saladustesse. Rääkimata 
kunstnikest ja sportlastest. Harva on 
kettaheitja külas Kuku klubis ning vae-
valt võib leida mõnda skulptorit jõu-
saalist. Kuid see kõik on vaid klišee. 
Unustame selle.

k o n r a d  m ä G i  p i k a d  j a l G s i -
m a t k a d  k u n s t i  o t s i n G u l
Sest kui vaadata soojenduseks Eesti 
vanemat maalikunsti, siis leiame seal 
mitmeid sidemeid spordi ja kunsti 
vahel. Praegu on Tallinnas Mikkeli muu-
seumis (muide, mitte kaugel Kadrioru 
staadionist...) välja pandud näitus “Kul-
daja värvid”, kus on eksponeeritud 44 
teost Enn Kunila kollektsioonist. Kõik 
maalid on pärit perioodist 1910-1945 
ning nad võtavad kokku mõned oluli-
sed suunad siinses kunstiajaloos: vär-
vikesksus, faktuuri läbitöötatus, motiivi 
harmoonilisus.
Ent kuigi ühelgi maalil pole kujutatud 
tartaani või suusatajat, on toonasel 
kunstil ja spordil ometi mitmeid side-
meid. Võtame näiteks Konrad Mägi 
(1878-1925), Enn Kunila lemmikautori, 
keda mõned loevad Eesti läbi aegade 
olulisimaks maalikunstnikuks. Kuigi 
Mägi armastas end hilisemas elus 
nimetada lonkuriks ja nuriseda kehva 
tervise üle, suutis ta tegelikult läbida 
motiivide otsinguil päevas mituküm-

mend kilomeetrit. Mitte autoga. Mitte 
rongiga. Mitte rattaga. Vaid jalgsi.
Tema hea sõber Martin Taevere on 
meenutanud: “Kui ma vahel avaldasin 
kahtlust tema haigesse olekusse, siis ta 
pahanes. Kuis võis ta haige olla, kui rän-
nakuil ja motiivide jahil oli raske temaga 
sammu pidada. Kasvult oli ta lühike. 
Keha võrdlemisi pikk. Jalad lühikesed, 
kuid käies võttis ta haruldaselt pikad 
sammud, nii et võiks ütelda, et Mägil 
käies istekoht puudutas maad! Matka 
hoos unustas ta ka oma hädisuse. Mat-
kal värvikast rippus üle õla rihma otsas 
seljas. Paelus teda maastikus motiiv või 
värvide harmoonia – kohe peatus, istus 
maha ja kiire vehkimine hakkas peale.”

k u l t u u r i t e G e l a s t e
p o o l m a r a t o n
Kust selline vitaalsus, füüsiline vastu-
pidavus, võime läbida päevade kaupa 
jalgsi suuri vahemaid, teha krossijooksu 
mõne maalimotiivi nimel? Aga seetõttu, 
et nooruses oli Mägi innukas sportlane. 
Nii kirjeldab kirjanik Mait Metsanurk 
oma mälestustes, kuidas ta tutvus 
üle-eelmise sajandi lõpul Tartus noorte 
kultuuritegelastega: Mägi kõrval ka 
näiteks hilisem “Estonia” direktor Karl 
Jungholz. Ja mida see seltskond tegi? 
“Esialgu olid kokkutulekud pühapäeva 
õhtupooliti ja programmis peamiselt 
jõustikunumbrid,” kirjutab Metsanurk. 
“Lurich ja mõned teised jõumehed olid 
eelmisel sügistalvel Tartu tsirkuses esi-

nenud ja erksate noorte meeste hulgas 
palju jüngreid leidnud. Väike kogudus 
siin Sangernebo aias püüdis nüüd tema 
võtteid ja väledust prantsuse maadlemi-
ses jäljendada. Harjutati ka Helveetsia 
vöövõitlust. Selle kõrval käis pommide 
tõstmine, surumine, vajutamine ja mis 
need võtted kõik on. Esineti trikoos, 
nagu kord ja kohus,” lõpetab Metsa-
nurk ja lisab veel: “Muusikat harrastati 
seal vähe.”
Seega: kaunite kunstide asemel hoopis 
pommid ja vöövõitlus. Enamgi veel: 
Metsanurga sõnul toimus ka aktiivne 
jooksu harrastamine, õhtuti siirduti 
pundiga linna taha maanteele, et “jal-
gade väledust ja kopsude vastupida-
mist” proovida. Ja muidugi mitte nii-
sama. Kord võeti ette isegi miski, mida 
Metsanurk nimetab “maratoniks” - 
22-kilomeetrine jooks Tartust Tabiverre. 
Jooks algas kell pool neli hommikul, et 
mitte hirmutada talumeeste turulesõit-
vaid hobuseid, sest oli jaanikuu ja ööd 
valged - silkavad kultuuritegelased 
oleksid maanteel liiklust häirinud ja 
seetõttu pidi jooksuks spetsiaalse loa 
andma politseiülem. Võitis Jungholz. 
Tema aeg: 1:47. Mägi oli teine. Kaotust 
pea pool tundi, kuid aeg 2:10 on 1898. 
aastal poolmaratoni kohta siiski päris 
kombekas. Samal aastal võideti Bostoni 
täismaraton näiteks ajaga 2:42.
Üks teine Mägi elu hoolikas jälgija 
annab meile teada, et Mägi oli “suur 
ujumisspordi harrastaja ning seejuures 

 _1  KONRAD MÄGI  Capri
_2 VALDEMAR VÄLI  Akt seotud käega
_3 NIKOLAI TRIIK  Aino suitsu portree
_4 ANTS LAIKMAA  Vaade Caprilt

_1

_ 2

_ 3

_4
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ka hää ujuja” - ning trükib Mägi mono-
graafias ära foto, kus Mägi poseerib koos 
sõpradega, seljas vaid supelpüksid. 
Sport ei olnud toona muidugi ainult 
“sport” - spordiseltsid olid üks viis, kui-
das üleval hoida rahvuslikku meelsust 
ning koondada ärksamaid päid ja kehi. 
Kuid Mägi, kes oli rahvustunnete osas 
pigem jahe, tegi sporti tõesti innukalt, 
füüsilise tegevuse enese nimel. “Spor-
timine oli noil aastail moeharrastusi”, 
kirjutab Mägi uurija ning avaldab teisegi 
foto, kus peal sportlane Mägi, seekord 
koos tõstekangiga. Sest ta “tundis end 
nagu kutsutud olevat raskesportlaseks 
- ja ainult raskesportlaseks. Kui teised 
tahtsid harrastuste kavva võtta ka ker-
gesporti, oli Mägi risti vastu: ei olevat 
mehe asi sääraste asjadega jannata.” 
Uurija läheb isegi nii kaugele, et toob 
ära Mägi isikliku rekordi pommitõstmi-
ses: kahe käega surus ta üles viis puuda 
(ca 80 kilogrammi). Muide, võib oletada, 
et seegi pole veel kõik. Too Eesti aegade 
parim maalikunstnik ei olnud ainult 
ujuja, maadleja, tõstja ja jooksja, vaid 
kuulus ka ühe jalgrattaklubi liikmete 
nimekirja...

k u n s t n i k  e i  m ä n G i  t e n n i s t , 
a G a  t e n n i s i s t  t e e B  k u n s t i
Mägi pole ainuke innukas sportlane 
käesoleval näitusel. Näiteks Eerik Haa-
mer õppis enne legendaarset kunsti-

kooli “Pallas” hoopis... kehakultuuri! Ta 
oli varases nooruses kuulunud Kures-
saare jalgpallimeeskonda ja tegelenud 
innukalt kergejõustikuga, ülikooli ajal 
omakorda suusatamise ja ujumisega. 
Tema lõputööks oli muide raamatu-
kese “Crawli ujumine” avaldamine, 
mida täiendasid ka omatehtud illust-
ratsioonid. 
Suusatamisega tegelesid veel nii 
mõnedki teised. Näiteks Valdemar Väli 
pääses Teise maailmasõja ajal armee-
teenistusest, sest oli püüdnud suusata-
des kaaslastele näidata, kuidas õigesti 
slaalomit sõita, kukkus ja põlve tuli vesi. 
Võistlussportide kõrval olid levinumad 
ka vähemaktiivsed spordialad, näiteks 
kalastamine, aga ka male. 
Kahjuks ei ole õnnestunud kindlaks 
teha kunstnikest tennisemängijaid - küll 
aga on sellegi ajakirja lugejatele hästi 
teada vastupidine näide. Andres Võsand 
andis mõned aastad tagasi teada, et 
lisaks tennisemängule on tema kireks 
ka maalikunst. “Alates hetkest, kui olin 
teinud värvidega esimesed pintslitõm-
bed, tundsin nagu kunagi tennisepalli 
leideski kohe ära, et see on minu asi! Et 
seda tahan kogu ihu ja hingega edasi 
teha!” ütleb Võsand ühes intervjuus. 
“Kui reisidelt kaasa võetud värvitõm-
miste abil siis lõpuks kodus maalimi-
seks läheb, kolin treeningruumi, kus 
profitennisistikarjääri ajal enda füüsi-

lise vormi hoidmiseks igasugu harjutusi 
tegin. Nüüd olen muutnud selle ruumi 
kunstiateljeeks.”

s p o r d i p i l t e  s i i s k i
e i  j o o n i s t a t u d
Ent mis puutub käesolevasse näitusesse, 
siis ei tasu siit otsida spordipilte. Jah, 
mitmed kunstnikud olid aktiivselt seo-
tud kehakultuuriga, kuid nende esmane 
kirg oli siiski kunst. Küll aga võib head 
füüsilist vormi lugeda üheks põhjuseks, 
miks eesti kunstis on sedavõrd laialt 
levinud maastikumaal. Nimelt oli too-
naste kunstnike jaoks täiesti tavaline 
minna loodusesse ning seal mitte nii-
sama mõnisada meetrit promeneerida, 
vaid liikuda kiiresti ja kaugele.
Muidugi, talupoeglikku päritolu ini-
mestelt ju ootakski säärast looduses 
jalutamist, mis võtab isegi matkamise 
või sportimise kuju, nõudes tugevat 
füüsilist pingutust, nii et läbi oma higi 
saadakse ka loodusega kuidagi roh-
kem kokku, eemaldatakse oma lihaste 
piimhappega distants enese ja maastiku 
vahelt, sulatakse ühte, saadakse üheks, 
nii et lõpuks ei saagi aru, kus algab 
maalil maastiku tahe ja kus kunstniku 
oma. Ööbimine metsas, pea samblas, ei 
olnud haruldane praktika ning kas ongi 
pildiliselt selgemat kujundit inimese ja 
looduse ühekssaamisest. 
Ja kuivõrd erinev on see samal ajal Lää-
ne-Euroopa suurlinnades õitsenud lon-
kimiskultuurist, mis sõnastas oma põhi-
mõtteks olla vaatleja, explorer, tänavate 
tarbija – keegi, kellel on piisavalt jõude-
aega, et mööda tänavaid liikuda, linna 
läbi teatud teadliku distantsi silmitseda 
ning esteetilisi tähelepanekuid teha. Sää-
raseid tüüpe me toonases Eesti kunstis 
veel ei kohta, või kui kohtamegi, siis on 
tegemist mitte programmilise, vaid pigem 
juhusliku seigaga kunstniku loomingus.
Ei, Eesti kunstnik oli harjunud mööda 
maastikku rändama. Sest ta jaksas. Ja 
nii võimegi tõdeda, et kui poleks sporti, 
siis poleks ka käesolev näitus võimalik.

 _1  VILLEM ORMISSON  Mehe portree
_2 KONRAD MÄGI  saaremaa.Etüüd.
_3 hERBERT LUKK  Tänav, plangud ja majad
_4 EERIK hAAMER  lambapesijad

_1

_ 3

_4

_ 2

 Näituse korraldaja Enn kunila koos kunstiteadlase sirje Helmega avamisel

 Tennisist kunstnik Andres Võsand
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Pärnu tennisekeskuses toimus 31. märtsist 6. aprillini kahes vanusegrupis juba traditsiooniks 
saanud Junior Workship, kus külalistreeneriteks olid Willem Jan van Hulst ja Rob Brandsma 
Hollandist ning Mohith Vijayakumar kanadast.

JUNIOR 2014WORKSHOP

pärNus toimus

J unior Workshopid on andnud Eesti noortele tennisisti-
dele palju häid oskusi ja positiivseid kogemusi. Lapsed 
saavad harjutada parimate mängijatega ja teha seda kõike 

suurte kogemuste ning teadmistega treenerite käe all. Lisaks 
pakub Workshop uudsuse võlu.

PEATREENER ain
suurthali ARVAMUs

E esti Tennise Liidu peatreener Ain 
Suurthal (pildil): „ETL pani õla alla 
ja otsustas toetada Eesti noorte-

koondise mängijaid. Üritus on tõesta-
nud oma väärtust üheteistkümne aasta 
jooksul. Mängijad sõidavad suure hea-
meele ja entusiasmiga Junior Worksho-
pile Pärnusse. Seekordse laagri teema 
oli lendpall. Millest säärane valik? 
Meie mängijatel tahab lendpall kõvasti 
kohendamist saada, kuigi enne välis-
hooaega pole see nii primaarne, aga 
edaspidiseks kindlasti vajalik. Suur tänu 
Robile väga hea harjutuskava eest. Soo-
vin Pärnu Tenniseklubile jõudu ja jaksu 
ürituse korraldamisel. Jääme ootama 
Junior Workshop’i 2015.“

 Noorema vanusegrupi mängijad Workshopil.

 Vanema grupi tennisistid.
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Vaatamata paljude mängijate varajasemale kogemusele works-
hopist Pärnus mõjub läbimõeldud, positiivse emotsiooni ja 
tugeva distsipliiniga treeningpäev osavõtjatele ergutavalt ja 
harivalt. See annab või tuletab meelde ettekujutuse tööst ja 
pingutusest, mis on vajalik paremaks mängijaks kasvamisel.

Erakordselt suur tänu Junior Workshop 2014 toetajatele. Ilma 
teieta üritust ei toimuks!

Tekst tiina post Fotod andres sepp
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AllAN OOlO õPIlANE
lauri rannama

kui sherlock Holmesil pole 
lahti harutamata jäänud mitte 

ühtegi mõrvamüsteeriumi, 
siis Eesti päritolu kanadas 

sündinud kiropraktik arst Allan 
Oolol pole veel „lahendamata“ 
jätnud ainsatki valujuhtumit. 

Tekst
regina herodes

Fotod
ardo kaljuvee

trigenics valuravi kliinik

AllAN OOlO
avas tallinnas

valuravi kliiniku

manuaalmeditsiini
meister

t r i G e e n i k a  j a  v a l u r a v i
k l i i n i k u  p e a m i s e d  t e e n u s e d
Need on trigeenika, osteopaatia, kiro-
praktika, loodusravi, akupunktuur, 
lülisamba dekompressioonravi. Kõiki 
teenuseid selles artiklis ei avalda, kuid 
mõned märksõnad ja teeviidad anname.

t r i G e e n i k a  ( i n G l i s e  k e e l e s 
t r i G e n i c s )
Trigeenika on Allan Oolo loodud neu-
roloogiline ravisüsteem, milles on 
ühendatud ida ja lääne manuaalme-
ditsiini meetodid ning mida on täien-
datud tänapäeva teadusega. Trigeenika 
on interaktiivne ravimeetod, kus pat-
sient töötab kaasa  mõtte, hingamise 
ja  kehaga. See on väga sarnane arvuti 
ümberseadistamisega. Nagu peale 
arvuti restarti, võib ka trigeenika anda 
kiiresti positiivseid tulemusi. Minuti-
tega kaovad selja-, pea- või kaelanärvi 
valud. Trigeenika abil on dr. Oolo ravi-
nud erinevaid neuroloogilisi haigusi, 
lihase- ja liigeseprobleeme, ka krooni-
lisi haigusi ja aidanud autoõnnetustest, 
operatsioonidest taastuvaid patsiente.  
Trigeenika ei piirdu ravimisega, vaid 
aitab lihaseid treenida ja tugevdada. 
Selle läbi kogu keha tasakaalu viia ning 
vigastusi vältida.

K ui dr. Oolo esmalt 1992. aastal Ees-
tisse naasis, ravis ta inimesi 8-9 
tundi päevas tasuta. Allan Oolol 

on 30-aastane kogemus manuaalme-
ditsiinis. Ta on Eesti Manuaalmedit-
siini ja Kiropraktika Seltsi esimees. 
Tänavu 30. aprillil avas ta Eestis uue 
Trigenics Valuravi Kliiniku. 
Paljud teavad Oolot kui kiropraktika 
tippspetsialisti - väiksem ring on aga 
kursis, et aastal 2004  sai ta ka ametlikult 
osteopaatia arstiks. Veel väiksem hulk 
inimesi on kuulnud trigeenikast.

p o l e  v a l u ,  m i d a  e i  s a a  r a v i d a
Dr. Oolo on aidanud paljusid inimesi üle 
kogu maailma alates Eesti tippsportlas-
test nagu Mart Poom, Indrek Pertelson, 
Jana Kolukanova, Andrus Veerpalu, Rivo 
Vesik, Aleksander Tammert ja palju tei-
sed. Doktori uksed on avatud kõikidele 
inimestele ja tõenäoliselt on ta aidanud 
ka mõnda Sinugi tuttavat või sõpra. 
Mis puudutab migreene ja kroonilisi 
peavalusid, siis need on dr. Oolo kin-
nitusel 90% ulatuses trigeenika võtetega 
täielikult ravitavad. Trigeenika on ole-
nemata kehapiirkonnast ükskõik millise 
valu ravimiseks suurepärane vahend. 
Pole vaja olla kangelane ja üksi kodus 

prognoositakse, et Allan Oolo loodud ravimeetod 
trigeenika levib peagi maailmas sama vägevalt 

kui skype! dr. Oolo sõnul võib lähima 5 aasta 
jooksul saada trigeenika (trigenics) veelgi 

tuntumaks sõnaks kui on kiropraktika.

A llan Oolo on õpetanud mitmeid 
parimaid Eesti füsioterapeute - 
teiste hulgas näiteks Lauri Ran-

namad. „Ta on briljantne, sest jätkab 
õpinguid ega rahuldu olemasolevate 
teadmistega,“ kiidab Oolo Ranna-
mad. Oolo silmapaistev õpilane on ka 
Martin Vahemets, kes kirjutas ja kait-
ses magistritööd trigeenikast ja jätkab 
samal teemal doktoritöö kirjutamisega. 
Tema soov on tõestada, et trigeenika on 
üks parimaid ravimeetodeid maailmas. 
Lisaks on Oolo juures õppinud veel Mikk 
Pärn, Martin Toht, Margus Mustimets.
Rannama arvamus: „Allan Oolo on posi-
tiivne ja inspireeriv inimene, väga hea 
professionaal, suur spetsialist. Õpeta-
jana on ta väga põhjalik ja innustav. Ta 
otsib alati paremaid võimalusi, kuidas 
inimesi aidata. Teda ei saa kindlasti 
nimetada vaid kiropraktikuks, sest ta on 
end täiendanud mitmel erialal. Rõõm 
on näha, et ta vaimustub inimeste aita-
misest ja täieneb  seeläbi ka ise.”

oma valudega kannatada. On aeg valudele „silma“ vaadata, 
leida üles põhjus, jõuda tuumani ja terveneda. Pärast koos-
tööd spetsialistiga võiks alata  valuvaba ajastu.
Allan Oolot võib julgelt nimetada manuaalmeditsiini meist-
riks, sest ta on sellele pühendanud kogu teadliku elu. Ta on 
õpetanud Austraalias, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas 
ja reisides ka palju õppinud. Manuaalne meditsiin käsitleb 
tugi-liikumiselundkonna taaspöörduvate funktsiooni- ja rühi-
häirete füsioloogiat ja patofüsioloogiat ning hõlmab nende 
häirete avastamise, korrektsiooni ja preventsiooni kõiki diag-
nostika- ja ravitehnikaid (Zürichi konventsioon, 1983).
Kanadast pärit Allan Oolo nime seostatakse Eestis sageli kiro-
praktikaga. Kuigi ta on Eesti kiropratika ametlik maaletooja, 
siis tegelikult ei saa tema värvikat isiksust ainult läbi kirop-
raktika kirjeldada ega avada tema laia tegevusspektrit. Ta 
valdab palju enamaid tervendamise meetodeid, kui mahub 
kiropaktika mõiste alla. Nii võiks teda defineerida sõnaga  
osteopaat, kuid seegi raam jääks Allanile liiga kitsaks. Ta on 
end innukalt kogu elu  täiendanud ja uusi teadmisi omanda-
nud: hiina meditsiininist ja massaažist kuni akupunktuurini. 
Loetelut saab veel pikalt jätkata.
Oolo peres on kasvamas kaks väikest armast last ning vägeva 
mehe kõrval seisab kaunis ja tark abikaasa Vivika. Allani 
mitmekülgne isiksus ei mahu ka arstiteaduse raamidesse. 
Vabal ajal ta näiteks loob ja esitab muusikat, tal on must 
vöö karates ja jiu jitsus.
On aeg keerata lehte ja unustada oma valud. Kuid enne, 
kui valusid unustada saab, peab jõudma tuuma ja põhju-
seni. Seega on aeg küsida julgelt abi ja oma elukvaliteeti 
kordades parandada.

Trigeenika abil saab ravida näiteks „külmunud õlga“ ehk 
adhesiivset kapsuliiti  Nn. „külmunud“- jäigastunud õlg hak-
kab dr. Oolo sõnul mõneminutilise ravi järel jälle normaalselt 
liikuma. Raviprotseduuri käigus ei kasutata kirurgilisi instru-
mente ega tehta mitte mingeid sisselõikeid. Esimesed tulemu-
sed saadakse juba esmase visiidi käigus. Dr. Oolo kinnitusel 
ei kesta protseduur kauem kui 30 minutit. Järgneb taastus-
ravi  harjutustekompleksiga ja järelravi. Ei kahjustata liigest 
ja seda ümbritsevaid kudesid. Suurepärane uudis on see, et 
ravitulemus tagab õlaliigese täieliku liikuvuse ja paranemise.

o s t e o p a a t i a
Osteopaatia  on üks manuaalteraapia liike, kus diagnostika- ja 
ravivahendiks on arsti käed. Osteopaatia põhineb anatoomia, 
biomehaanika, füsioloogia põhjalikul tundmisel. Osteopaa-
tia keskendub  organismile tervikuna: lihastele, närvidele  
ja luudele - kõigele koos ning interaktsioonis ja seda väga 
suurel skaalal vaadatuna. Osteopaadid teevad näiteks lihaste 
ja närvide manipulatsioone, et probleeme lahendada ning 
jõuda tervenemiseni. Manuaalmeditsiini aluseks ongi  osteo-
paatia. („Osteon“ - luu ja „pathos“ - haigus, kannatus kr. k.)  
Osteopaatia lõi 1874. aastal Ameerika arst Andrew Taylor Still. 

k i r o p r a t i k a 
Kuna kiropraktikast on nii palju kirjutatud, siis  meenu-
tame vaid mõnda fakti. Esimeseks kiropraktikus peetakse 
Dr. Daniel David Palmeri ja ta oli eelpoolmainitud osteo-
paatia raviprintsiibi looja õpilane. Sõna kiropraktika tuleb 
kreeka keelsetest sõnadest „cheiros“ ja „pracktos“, mis tõlkes 
tähendab „tehtud kätega“.

 Ajakirja Tennis väljaandja Donatas Narmont kinkis Allan ja Vivika Oolole kliiniku avamise puhul ajalooraamatu “Eesti tennis 100”

 Eesti jalgpallikoondise kauaaegne
väravavaht Mart Poom on samuti
dr. Oolo patsientide hulka kuulunud.
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A llan Oolo peab üheks maailma 
parimaks võistluskunstide meist-
riks Bruce Lee’d, kes leidis ja lõi 

ise unikaalse tee, õppides esmalt eri-
nevaid võistluskunste ja stiile. Sarnaselt 
on tegutsenud Allan Oolo, kes pühen-
danud elu õppimisele ja ravimisele. Nii 
on ta elu jooksul omandanud lugematul 
hulgal erialasid, mis on seotud spordi, 
liikumisteaduste ja inimeste ravimisega. 
Selle tõestuseks ehivad tema uue klii-
niku seinu austusväärsete õppeasutuse 
diplomid ja sertifikaadid. 
Kui Lee lõi uue võitluskunstide stiili 
nimega Jeet Kune Do, siis tänaseks on 
ka dr. Oolo maailmale kinkinud oma  
teekonna kokkuvõttena uue ravimisstiili 
trigeenika. Oolo sõnul tunneb ta uhkust 
Eesti juurte üle ja mainib, et eestlaste 
suured saavutused on näiteks Skype, 
mis on plahvatuslikult üle kogu maa-
ilma levinud. Ta prognoosib, et peagi 
levib ka trigeenika üle kogu maailma 
ning meil on taas põhjust uhke olla, et 
keegi eesti rahva seast on ühiskonnale 
midagi uut kinkinud.

allan oolo
JA Bruce lee 

kINGITUsED
MAAIlMAlE

Kiropratika on dr. Oolo sõnul keskendunud sellele, et saada 
lülisammas taas paika. Kuigi see on tema sõnul tõepoolest 
suurepärane praktika, pole see siiski piisav ravimeetod iga juh-
tumi ja valu puhul. Põhjus, miks dr. Oolo õppis osteopaadiks, 
oligi see, et leida vastuseid mitmetele teistele küsimustele. 
Kui osteopaatias on valdav kogu keha tasandil lähenemine , 
siis kiropraktikud keskenduvad probleemile  veidi kitsamalt. 
Kiropraktik arst (DC) on  dr. Oolo sõnul üldarsti kvalifikat-
siooniga ja kasutab oma töös patsientidega väga spetsiifi-
lisi manuaalteraapia tehnikaid, mida õpitakse kiropraktika 
kolledžites. Kiropraktikute tegevusstandardid on sätestatud 
2005. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt, 
koostöös Maailma Kiropraktikute Föderatsiooni (WFC) ja 
Euroopa Kiropraktikute Liiduga (ECU). WHO poolt on sätes-
tatud nii haridus- kui ka eksamitasemed, mida kiropraktika 
arstid peavad läbima. Kiropraktikud on  keskendunud kaela 
ja seljaprobleemidele ja ennekõike mitte kirurgilisele ja loo-
duspõhisele ravile. Isehakanud kiropraktiku poolt sooritatud 
lülisamba manipulatsioon võib põhjustada insulti, luumur-
dusid, selgroolülide väljasopistusi ja närvikahjustusi. 
Eestis  on Allan Oolo sõnul hetkel vaid kolm kiropraktik-arsti, 
kelle kutsetunnistus vastab WHO, WFC ja ECU standardi-
tele  Allan Oolo ise,  tema õpilane  Kerli Truuväärt ja Martin 
Heinmets. Kui Martin oli 8-aastane, tegi Allan perioodil, mil 
ta Eestis 1993 tasuta ravis, talle kiropraktikat. Seega on Oolo 
mõjutanud  kõiki Eesti  kiropraktikuid.

l o o d u s r a v i 
Loodusravi on raviprintsiip, mis sisaldab endas toitumist, 
paljusid loomulikke ravimise viise ja homöopaatiat ning on 
paljus seotud osteopaatiaga. Allan Oolo arvamusel mõjutab 
inimese tervist  toitumine ja mitmeidki valusid saaks vältida, 
kui süüa õigesti. Enamus inimesi, söövavad, dr. Oolo sõnul, 
üsna teadmatult ja saavad seega viletsat kütust kehale. Loo-
dusravi raames koostatakse kliinikus inimesele puhta toidu 
– „kütuse“ plaan. Näiteks selle plaani kohaselt ei soovitata 
inimesel enam tarbida teraviljatooteid, rafineeritud suhk-
rut, töödeldud piima. Kogu toit peab olema orgaaniline. Dr. 
Oolo soovitab süüa kõike võimlikult toorelt, nii loodusele 
lähedaselt, kui võimalik!

l ü l i s a m B a  d e k o m p r e s s i o o n -
r a v i  a p a r a a t  j a  p r o G r a m m . 
k o m B i n e e r i t u d  t r i G e e n i k a  j a 
h a r j u t u s t e G a
Kliinikus saavad inimesed abi vägagi 
erinevate valudega. Kaela- ja alasel-
javalude raviks kasutatakse kliinikus 
kaasaegset lülisamba dekompres-
sioonravi aparaati. See pakub alter-
natiivset ravivõimalust kirurgilisele 
sekkumisele. Näiteks väljasopistunud 
lülivahekettad, ishias, diskide degene-
ratsioon, spinaalstenoos ja fassettlii-
gese sündroom. Selle  kõrgtehnoloogi-
lise masina efektiivseks kasutamiseks 
programmeeris ta need ise oma aasate 
jooksul välja töötanud unikaalsete 
programmidega. Parimad ravitulemu-
sed saavutab ta siiski kombineerides 
dekompressioonravi trigeenikaga. Allan Oolo tööpostil.
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M aailma esireket Rafael Nadal sätib alati 
enne mängu joogipudelid enda käe järgi 
paika. Ta ei joo kunagi kaks korda järjest 

samast pudelist. Nadal astub üle väljakujoonte 
ainult parema jalaga.
Veel mõned aastad tagasi pälvis Novak Djokovic 
kriitikat, kuna põrgatas enne servimist palli 9-10, 
mõnikord aga suisa 25 korda.
Viktoria Azarenka viskab enne servimist enda 
patsi alati vasakule poole. Maria Šarapova fir-
mamärgiks kujunes vahepeal, kui hoolikalt ta 
enne servimist juuksed kõrva taha sättis.

r u t i i n  v Õ i  r i t u a a l ?
Nimekirja võiks jätkata veel pikalt, aga miks nad 
kõike seda teevad? On need rutiinid või mõne 
ebausuga seotud rituaalid?
„Vahet tehakse selle järgi, kas sportlase tege-
vus on tema sportliku soorituse mõttes olu-
line või mitte. Rutiin on mõtete ja tegevuste 
jada, mis aitavad keskenduda, ärevust kont-
rollida ja viivad soorituseni. Kui sportlane teeb 
soojendust, harjutab enne matši mingisugust 
tehnilist detaili või näiteks põrgatab enne servi 
teatud arv kordi palle, et enda rütmi ja rahu 
kätte saada, siis sellel on mingi tähendus ja 
olulisus soorituse suhtes,” selgitas Aave Han-
nus. „Rituaalid on need, millel pole sooritusega 
otsest seost – talismanide kasutamine või min-
gid ebausuga seotud tegevused, näiteks mitte 
joonele astumine või nõue, et pallipoiss viskaks 
palli alati tagantkätt või midagi sellist.”
Hannus lisas, et rutiinid tulevad sportlasele 
kasuks ja on suisa vajalikud. „Rutiinide loomine 
on keskendumise A ja O. Nende mõte ongi, et 
keskendutakse asjadele, mida nagunii peab 
tegema,” sõnas ta. „Näiteks mänguks ette val-
mistades, varustust kontrollides või hommikul 

ärgates tegevusjärjekord – kõigepealt käin WC-s, 
siis pesen hambad ja lähen sööma. Need on sel-
lised rutiinid, mille eesmärk on aidata sportlasel 
rahulikult teha neid asju, mida on vaja teha ja 
jõuda mängule keskendunult.”
„Rutiinid peaksid olema asjad, mida saad 
kindlasti teha. Öeldakse, et rutiinidest peaks 
olema kokkusurutud ja venitatud variant,” 
jätkas ta. „Kui näiteks vihma sajab ja pead 
mängu ootama, siis ärevatest mõtetest hoi-
dumiseks peaks olema mingi asi, mida oma 
peas teed, kas kuulad muusikat või midagi 
sellist. Rutiinid on asjad, millel on funktsioon 
ja mida saad ise teha.”
Hannus rõhutas, et rutiinide loomist ei tasu pel-
jata. „Tihtipeale ei taha sportlased võtta mõtet, 
et peaks endale looma võistluspäeva rutiini. 
Nad kardavad, et äkki see hakkab piirama,” 
tõdes Hannus. „Alguses see ongi üsna tülikas, 
aga tegelikult pole rutiini mõte kõik järjest ära 
teha, vaid ta aitab tähelepanu keskendada asja-
dele, mis on enda kontrolli all ja mis aitavad 
sooritusele kaasa. Kui midagi jääb tegemata, 
ei juhtu sellest midagi. Mul on kogemusi, kus 
sportlane jätab tavapärase soojendusrutiini 
tegemata ja saab ikka väga hea tulemuse.”
Rituaale soovitavad aga psühholoogid pigem 
vältida. „Kui teen sportlastega koostööd, siis 
kindlasti püüame töötada välja rutiinid, mis on 
mugavad ja piisavalt paindlikud,” rääkis Han-
nus. „Rituaale peaks vältima, kuigi tegelikult 
käib see spordi juurde ja seda peetakse nor-
maalseks. Näiteks maskotte kantakse kaasas, 
et enda ärevust kontrollida ja luua mingi turva-
lisus. Aga kuna rutiinidel on sama funktsioon, 
kuid nad aitavad sooritusele kaasa ja neid saab 
kontrollida, siis nad loovad samamoodi tuttava 
tunde võõras kohas mängides.”

Ära pelga
   rutiinide
 loomist!
Tartu Ülikooli spordipsühholoogia õppejõud ja psüühikatreener Aave 
Hannus räägib ajakirja Tennis psühholoogi rubriigi teises osas, mis vahe 
on rutiinidel ja rituaalidel ning kummad neist mängijale kasuks tulevad.

Tekst
maarja vär v

err-i  spordiportaal
Foto

scanpix

m i k s  t e k i v a d  r i t u a a l i d ?
Rituaalid tekivad siis, kui inimesed loovad põh-
jusliku seose täiesti suvaliste sündmuste vahel. 
Näiteks Horvaatia ekstennisetähe Goran Iva-
niševici kohta on teada lugu, kuidas ta terve 
turniiri vältel käis igal õhtul samas restoranis, 
istus samas lauas ja sõi täpselt sama õhtusööki, 
alustades kalasupiga, jätkates lambaprae ja lõpe-
tades jäätisega. „Väga hea näide, kuidas kahe 
suvalise sündmuse vahel loodi põhjuslik seos, 
kuid tegelikult pole need kuidagi omavahel seo-
tud,” muigas Hannus, ja jätkas selgitamist, miks 
rituaalid üldjuhul kasuks ei tule. „Häda on selles, 
et spordis toimub võistlus täiesti teadmatuse 
olukorras – me ei tea kuni lõpuni, kes võidab ja 
kes kaotab. Kuna teadmatus põhjustab ärevust, 
mida on ebamugav taluda, siis rituaalide loo-
mine aitab justkui ärevust natuke vähendada, 
loob kontrollitavuse ja ennustatavuse illusiooni. 
Aga võib juhtuda, et sa ei saa näiteks enda või-
dunokamütsi kasutada, sest hotelli koristaja viis 
selle ära, siis oled nadis seisus. Juhtub see, et 
sportlane hakkab keskenduma sellele, et ta ei 
saa oma rituaali teha ja keskendumise häirituse 
tõttu sooritus tõenäoliselt ebaõnnestub.”
Ainuüksi vastaste häirimiseks Hannus rutiine 
või rituaale välja mõelda ei soovita, tuues näi-
teks, mida rääkis 2006. aastal karate maailma-
meistriks tulnud Marko Luhamaa Vahur Kers-
nale „Pealtnägija” intervjuus: „Kersna küsis, et 
kui ta end kiilaks ajas, kas tal oli ka mõte, et see 
võib vastaseid rivist välja viia. Marko ütles nii 
lahedalt, et algul oli küll selline mõte, aga ta sai 
üsna kiiresti aru, et neid, keda tahaks rivist välja 
viia, ta ei hirmuta ja nendest, keda ta rivist välja 
viiks, poleks nagunii vastast. Pole mõtet raisata 
energiat vastase närviajamise peale, sest sa ei saa 
kontrollida, kas ta läheb närvi või ei lähe. Pigem 
kasuta sama energiat iseenda heaks.”

n a d a l i  p u d e l i d
Rafael Nadalil peab mängukoti lähedal olema 
kaks veepudelit – üks külma ja teine toatempe-
ratuuril veega. Pooltevahetuse ajal sätib ta pudeli 
(pildil) nii, et need oleks sildiga tema mängu-
poole suunas.

s e r e n a  s o k i d
Serena Williamsil on kujunenud harjumus, et ta 
mängib kogu turniiri sama sokipaariga. Lisaks 
on tal kombeks enne iga matši tossupaelad üht-
moodi kinni siduda ning väga kindel servirituaal 
– enne esimest servi põrgatab ta palli viis ning 
enne teist kaks korda.

v ä l j a k u j o o n e d
Mitmed tipptennisistid, näiteks Justine Henin, 
Ana Ivanovic ja Maria Šarapova ei astu kunagi 
väljakujoontele. Kui neid mängu ajal jälgida, võib 
näha, kuidas nad samme sätivad, et seda vältida.

f e d e r e r  j a  n u m B e r  8
Matšiks valmistudes servib Roger Federer har-
jutusväljakul kaheksa ässa, tal on kotis kaheksa 
veepudelit (ainult Evian) ning ta võtab mängule 
kaasa kaheksa reketit. Lisaks kuulub tema bok-
sis istuvasse kaaskonda täpselt kaheksa inimest.

d j o k o v i c i  d u Š Š
Novak Djokovic keeldub ühe duši all kaks korda 
järjest pesemast. Lisaks usub ta, et puudel Pierre 
on tema talisman ja seetõttu püüab ta koera igale 
poole kaasa võtta.

veidramad 
RITUAAlID
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l I I G A T E N N I s

sEB Tallink liigatennise tänavune hooaeg on saavutanud kõrghetke, võrreldes eelmise aastaga 
on jooksvas edetabelis hakanud radikaalsemaid muudatusi toimuma. Paljud aasta tagasi 
edetabelite esiotsas olnud mängijatest hakkavad oma punkte kaotama, sest ei suuda kaitsta 
mulluseid häid tulemusi. 

Tekst toomas kuum Fotod signe hoop, peeter vassiljev

NAISTE
esiliigat täiustati

MEESTEl
ikka ülitihe graafik

M eeste esiliigas on teinud suure hüppe Urmas Mardi, kes 
esmakordselt tõusmas esikolmiku konkurentsi, kuigi 
esikümnesse on ta viimased aastad stabiilselt kuulunud. 

Oma mängutaset järjekindlalt parandav Kurmo Annus sai 
lõpuks hakkama sellega, mida temalt oodata poleks julgenud. 
Nimelt alistas ta 9. etapi finaalis esmakordselt suveräänse 
liidri Erkko Kõrgema 6:4, 3:6, 10:8.
Esilligas on osavõtjate ring tasapisi laienemas, seda peamiselt 
teisest liigast üle toodud mängijate arvel. Esiliiga B-kategoo-
ria turniiridel on 16-ne tabel reeglina täis. Taseme ühtlustu-
mise selgeid märke on samuti näha. Näiteks Tõnu Uustalu 
oli väga lähedal Kurmo Annuse võitmisele. Kuigi etapivõidud 
lähevad endiselt samadele meestele, õnnestub see neil üha 
suurema vaevaga.

t e i s e  l i i G a  m ä n G i j a d  v i G a s t u s t e  k ü ü s i s
Meeste teises liigas vaevavad vigastused mitmeid mängijaid. 
Pikaks ajaks on audis Toomas Kuum, probleeme on Dmitri 
Valujevil, Vladimir Issajevil, Indrek Tormisel – kõik esiotsa 
mehed. Stabiilsust on saavutamas Indrek Tool ja Erik Ambro-

sius, kes viimastel turniiridel alla poolfi-
naalikoha ei lunasta. Seenioride klassis 
rahvusvahelisel areenil edukalt esinev 
Oleg Ševtšuk on kõva pähkel kõikidele 
noorematele ja teeninud seitse etapi-
võitu. Võidud ei tule talle lihtsalt kätte, 
ent kogemustepagas võimaldab tal kee-
rulistest olukordadest „terve nahaga“ 
välja tulla. Näiteks omas Miko Mälberg 
9. etapil Ševtšuki vastu koguni 5 matš-
palli järjest.
Meeste kolmandas liigas valitsevad kaks 
Kristjanit – Kuutok ja Metsanurm. Pole 
praktiliselt kahtlustki, et need mehed 
lahendavad hooaja üldvõitja tiitli. Kahe 
peale on neil juba kaheksa etapivõitu 
selle aasta 23 etapist, rääkimata finaali 
või poolfinaalikohtadest. Mastersile 
pääsu pärast läheb suvekuudel veel 
kõvaks madinaks, sest kindlalt võivad 
end tunda ainult kuus meest. Kolmas 
liiga jätkab endiselt kõige massilise-
mana – 208 osalejat.
Meeste neljanda liiga mängijate ring 
laieneb järjekindlalt, tõenäoliselt kon-
kureeritakse varsti kolmanda liigaga. 
Tegelikult tõstavad ka paremad neljanda 
liiga mängijad kolmanda liiga osalejate 
arvu, sest soovitakse end aste kõrgemal 
proovile panna. Tõele au andes valitse-
vad siin kolm meest. 24 etapist on kuus 
võitnud Rene Kasela, viis Indrek Raag ja 
neli Indrek Kruusimaa.
Meeste sarjas on vahel probleeme ehk 
esiliiga ja kolmanda liiga paarismän-
gus, kus osalusaktiivsus sõltub turnii-
ride ajastusest. Näiteks kolmandas lii-
gas võib mõnele etapile koguneda üle 
kümne paari, teisele vaid neli.

 Naiste neljanda liiga 5. etapi Oriflame Cup finalist Ülle Hollo, liigade 
eestvedaja Toomas kuum ja võitja Margit Põldma.
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Ent liigatennise strateegia on see, et ka väikese osavõtjate 
arvuga etapid toimuvad - ligemale 200 turniiri üldarvu juures 
on see täiesti loomulik.

n a i s t e  n e l j a s  l i i G a  k ä i v i t u s  e d u k a l t
Naiste liigadest tahaks taas esile tuua viis kuud tagasi käivitu-
nud neljanda liiga. Juba on toimunud kuus etappi ning ede-
tabelis 56 nime. Võidurõõmu on maitsnud Margit Põldma (2), 
Ly Jürgenson, Karin Voit, Meeli Einpalu ja Reet Ojassalu (kõik 
1). Esialgu tagab aktiivne osavõtt ka kõrge edetabelikoha, ent 
paari kuuga loksub asi nii paika, et esikümne moodustavad 
just tulemuste poolest edukamad – need, kes jõudnud mõnel 
turniiril vähemalt poolfinaali.
Naiste liigades on vähemalt suveperioodil uuendus, et kesk-
miselt püütakse eri liigades korraldada kaks etappi, täitunud. 
Toimumispaikade nimistusse on lisandunud ka „eksootilise-
maid“ kohti. Näiteks naiste kolmas liiga mängib juuni keskel 
Kääriku Spordibaasis, kus äsja valminud neli uut tennise-
väljakut. Omal ajal oli turniiride geograafia isegi laiem kui 
nüüd, ent see on tingitud paljuski sellest, et sisehalle on meil 
regioonides vähe ja pikki vahemaid suveperioodil ei raatsi 
paljud harrastajad ette võtta. See on ka üsna loomulik, sest 
alternatiivseid tegemisi aina lisandub.

Vaatamate eelnevale jutule puudutas suurim muudatud 
naiste liigades hoopis esiliigat. Nimelt rakendus alates mai-
kuust ka naistel süsteem, kus osa turniire on väärtuslikumad 
ja nende tähistus  esiliiga A-kategooria. Need turniirid on 
punktidelt märksa väärtuslikumad ja neil on lubatud kaasa 
lüüa laiemal ringil tennisistidel (vt. www.liigatennis.ee rub-
riiki „Reglement“). 
Muidu tekkis olukord, kus teatud hulgale naistennisistidele 
polnud individuaalvõistluste näol väljundit, esiliiga traditsioo-
nilises mõttes veidi nõrk ja GP-sari liiga tugev. Seepärast võib-
olla veidi segasevõitu lahendus, ent meestel on see õigusta-
nud. Miks siis mitte ka naistel? Võimalik, et nii saame mitmeid 
endiseid tegevmängijaid või noorte GP-sarjas osalenuid tagasi 
võistlustennise juurde. Eks aeg näitab, kas see otsus oli õige 
– tahaks loota. Vähemalt „tellimus“ altpoolt tuli ning reagee-
rimata jätmine olnuks osa naismängijate suhtes ebaõiglane.

VAHEsEIs MEEsTE lIIGADEs MAIkUU 
lõPUks. TOOME ÄRA EsIVIIsIkUD.

esiliiGa üksikmänG:
1. Erkko Kõrgema 3688,75 punkti

2. Kurmo Annus 2747,5
3. Urmas Mardi 1980

4. Raido Rätsep 1638,75
5. Marek Turu 1565,8

teine liiGa üksikmänG:
1. Oleg Ševtšuk  568,25 punkti

2. Olari Tiidus 560
3. Erik Ambrosius 396,25

4. Mihkel Laks 321,75
5. Indrek Tool 319,75

teine liiGa paarismänG:
1. Rauno Simson 432,25 punkti

2. Urmas Pilter 411,25
3. Indrek Tormis 394,25

4. Alvar Kasera 393,55
5. üllar Ink 372,2 

kolmas liiGa üksikmänG:
1. Kristjan Kuutok 174,6 punkti

2. Kristjan Metsanurm 165,6
3. Ivan Fatejev 126
4. Egert Ivask 121,1

5. Märt Metsanurm 118,5
kolmas liiGa paarismänG:

1. Fredi Skobelev 58,5 punkti
2. Madis Eichler 45,1

3. Priit Saluri 44,5
4. Rainer Ivanov 42,25

5. Eivo Kruutmann 40,65
neljas liiGa üksikmänG:

1. Rene Kasela 63,8 punkti
2. Indrek Raag 55,4

3. Indrek Kruusimaa 48
4. Rainer hinno 36,25

5. Toomas Kask 28
5. üllar Ink 372,2

VAHEsEIs NAIsTE lIIGADEs
MAIkUU lõPUks 

esiliiGa üksikmänG:
1. Alla Shilenok 2215 punkti

2. Kairit Luhakooder 1391,25
3. Merlin holter 1177,5

4. Tatjana Sotnikova 933,5
5. Mirja-helen Lillemets 928,75 
teine liiGa üksikmänG:

1. Margarita Grinenko 337,5 punkti
2. Kirsti Kuhi 317,25

3. Marin Daniel 306,25
4. Mirjam Urb 230

5. Kristiina Koel 211,1 
kolmas liiGa üksikmänG:

 1. Merike Linnamäe 98,86 punkti
2. Maarja Ainsoo 64,41

3. Kristel Voit 46,19
4. Reet Ainsoo 43,51
5. Kairi Laiõun 40,72

neljas liiGa üksikmänG:
1. Margit Põldma 20 punkti

2. Ly Jürgenson  11,75
3. Triin Adamson 9,10

4. ülle hollo 9,10
5. Meeli Einpalu 9,05

hArrAStuSlIIgADe
parEmusjärjEstus

 kolmanda liiga 24.etapi finalistid Ahti Asmann (1., vasakul) ja Juri Ivanov (2.).
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Eesti tennisemaastikul on mitmeid seltskondlikke turniire, kus võit ei ole peamine 
eesmärk sõltumata suurtest auhindadest. see tõde kehtis ka teist aastat järjest toimunud 
Heategevusliku Tenniseturniiri Rixos Cup 2014 kohta, millega koguti raha sA Tartu Ülikooli 
kliinikumi lastefondi kampaaniale „Unistuste puhkus“.

h E AT E G E V U S L I K
T E N N I S E T U R N I I R

Turniirile panid õla alla reisikorraldaja GoAdventure ja 
rahvusvaheline kontsern Prince Group, kes esindab üle 
maailma tuntud hotelliketti Rixos. Turniirile said kutse 

eelkõige need klubid ja mängijate grupid, kes kasutavad 
Rixose hotelle oma tenniselaagrite residentsina.
Mängiti paarismängu formaadis, kus igas voorus oli mängijal 
erinev partner. Seetõttu oli võitja ennustamine keeruline kui 
mitte võimatu. Veel enne viimast vooru oli lõplik esikolmik 
selgusetu. Paremusjärjestuse määras võidetud geimide üldarv, 
kusjuures halvim tulemus võeti maha. Arvesse minevaid 
mänge oli kokku kuus. Ja mis eriti tore – väga heas löögihoos 
olid naistennisistid – seekord näidati meestele koht kätte! 
Esikoha saavutas Helen Kalle (35 punkti) Seila Saksa (34) ees 
tenniseklubist Pallas. Parima mehena platseerus kolmandaks 
kalevlane Gunnar Ervin (34). Esikohale auhinnaks luksuslik 
nädalane puhkus Dubai Rixose hotellis, teisele kohale Türgis 
ja kolmandale kohale Egiptuses.
Tere Tennisekeskuses oli poolesaja osavõtja seas hulk pro-
minentseid tegelasi: EOK ekspresident Tiit Nuudi, ärimees 
ja NSV Liidu koondislane laskesuusatamises Even Tudeberg, 
investeerimispankur Peeter Saks, ärimehed Indrek Sepp, Ahto 
Altjõe, Marko Kalle, Raul Voit, Aare Tammemäe, pankroti-
haldur Arno Mägi, Kerttu Olmann-Mõis, Andres Peets jpt.
Turniiril osalenud Külli Värnik: „Turniir oli väga hästi korral-
datud. Formaat oli huvitav ja põnevaid mänge jagus rohkesti. 

Tekst
toomas kuum

Fotod
vik tor Burkivski

Iga mäng uue paarilisega andis võimaluse uusi tuttavaid leida 
ja väärtuslikud auhinnad sundisid rohkem pingutama. Ma ei 
tea, mis hinnaga Toomasel  ja  Villul (Toomas Kuum ja Villu 
Vares - toim) see õnnestus, aga pinge säilis lõpuni. Ennus-
tasin võitu meesmängijale, aga seekord nii ei läinud. Eraldi 
tänusõnad ilmataadile, kes külmast hommikust hoolimata 
õhtuks mängijatele kerge jume palgele pintseldas.“
Turniiri pidulik galaõhtu toimus restoranis D.O.M., kus lisaks 
autasustamisele võtsid sõna Rixos Hotels esindaja Erol Danaci 
ja Türgi konsul Eestis. Galaõhtu heategevuslikul kunstioks-
jonil olid esindatud Epp-Maria Kokamägi, Kamille Saabre, 
Navitrolla, Mart Sanderi ja Meru tööd. Õhtujuht Mart Sander 
oli muusikalise osa sisustaja ja ka oksjoni läbiviija.
Edastame lugejatele ka ühe meesmängija arvamuse. Ander 
Adel: „Emotsioonid turniirist üdini positiivsed: suurepärane 
seltskond, väga hea korraldus, ilus päikeseline ilm, huvitav 
reglement – mida hing veel ihkab! Juba see on suur tunnustus 
ja tõstab emotsioonid lakke, et saad kutse Rixose turniirile ja 
mängid ikka mõnuga, mitte mõisa peale. Ka minu esimene 
Türgi tenniselaager oli just Rixoses. Kui on tegemist heate-
gevusega, siis on mängijad platsil solidaarsemad. Märgiks 
eraldi veel auhindade jagamist ja pidulikku koosviibimist 
restoranis D.O.M., mis paneb emotsioonidele väärt punkti. 
Loodetavasti Rixos ja tema Eesti partner jätkavad ka järgne-
vatel aastatel seda toredat üritust.“

 _1 sõbralik õhkkond väljakul: karla Polli, Raivo 
Hellerma, Mart lubi ja Mari sumberg.

 _5 Endine laskesuusaäss ja nüüdne ärimees Even 
Tudeberg mänguhoos.

 _9 Mis saab meil daamide vastu olla... seila saks 
vastu võtmas autasu Erol Danacilt.

 _7 Erol Danaci koos turniiri ühe initsiaatori Ülle 
Turganiga.

 _3 Turniiri läbiviimisele palju kaasa aidanud Julia Tehver 
ja lapsele Meru maali oksjonilt ostnud Andres Peets.

 _2 Vanameister, kunagise Eesti noortemeistri Tiit 
Nuudi stiilinäide.

 _6 Turniiril meeldiva üllatuse esikohaga serveerinud 
Helen kalle.

 _10 Mart sander oma maaliga Arvo Pärdist, mis läks 
ka kaubaks...

 _11 „kerttu Olmann-Mõis tennisetehnikat 
demonstreerimas.

 _8 „Turniiril Fair Play auhinna saanud siret 
Polli. Nimelt kohtunikud siiski tegid ühe apsaka, 
märkides temale rohkem geime ühest mängust kui 
ta tegelikult võitis. Ausa inimesena palus ta võtta 
tervelt kolm geimi vähemaks!“

 _4 lapsi ei unustanud ka Marko kalle, kes „näppas“ 
oksjonilt Navitrolla teose.

RIXOS
CUP
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Neljandat aastat toimus aprilli  ke skel 
Pärnu tennisehallis paarismänguturniir 
sugar Tennis Cup. Motiveeriv auhinnafond 
ja mitmekülgne meelelahutusprogramm 
tõi kevadisse Pärnusse 160 tennisisti, kes 
võistlesid kolmes tugevusgrupis.

PARIMAD ON SElgUNUD

S ugar Tennis Cup neljas aasta oli pingelisem kui eelne-
vatel aastatel. Osalejate arv ja veelgi selgemalt eristuvad 
erinevad tasemed pani proovile mängijate energiavarud. 

„160 mängijat on maksimum, mis me vastu võtta saime, seega 
turniir kindlasti õnnestus,“ ütles üks korraldajaid Reiko Lume. 
„Ka otsustavad mängud olid kõik tasavägised, eriti Absolut 
Liigas, kus võitja selgus otsustavas pikas geimis seisul 11:9.“
Kui tavaliselt tuleb järgmist Sugar Cupi oodata terve aasta, siis 
tänavu enam mitte. Juuni viimasel nädalavahetusel korralda-
takse Pärnus Kesklinna TK väljakutel Sugar Tennis Summer 
Cup, mis on kindlasti sama meeleolukas kui kevadine turniir. 
Võitjad selgitati välja kolmes tugevusgrupis, suurim osalejate 
arv oli Jacobs Creek liigas, Pindi liigas olid mängud tõeliselt 
professionaalse mekiga, kuna osalesid ka Eesti edetabeli 
mehed. Absolut liigast võivad mitmed osalejad järgmisel 
aastal sammu kõrgemale teha.

p a l j u  p Õ n e v a i d  m ä n G e
Tavapäraselt võisteldakse Sugar Cupil 
tugevuse alusel kolmes liigas. Esimen-
ses ehk Pindi liigas võib üks paarilis-
test olla ka Eesti tippu kuuluv tenni-
sist. Teises ehk Absolut liigas mängivad 
keskelt läbi II liiga tasemel tennisistid 
ning kolmandas ehk Jacobs Creek liigas 
segapaarid, kus meesmängija võib olla 
kuni III liiga harrastustennisisti tase-
mel. Paare osales nimetatud liigades 
vastavalt 17, 31 ja 32 ehk siis kokku 80. 
Parimate paaride kohad ja finaali tule-
mus infokastis.
Pindi liigas koos Eesti Davis Cupi 
meeskonna liikme Anton Pavloviga 
mänginud Risto Tralla tunnistas, et kui 
tema paariline on Pavlov, siis ollakse 
kohe ka favoriidid. „Minul on ainult see 

ülesanne, et panen nime kirja ja tulen 
kainena kohale,“ naljatas Tralla.
Tõsisemalt rääkides ütles aga Tralla, 
et kuigi tippudega koos ja vastamisi 
mängides on nõrgema mehe funktsioo-
nid pisut teised, ei oska ta välja tuua 
midagi väga erilist, mida niinimetatud 
„tšainik“ peaks tegema. „Finaalis tegi 
Martin Piirmaa mõned saatuslikud 
topeltvead ja mina sain õnnega pooleks 
mõned Morten Ritslaiu servid hästi tõr-
jutud ja rohkem polnud vajagi,“ rääkis 
Tralla. „Üldiselt on nii, et kui esimese 
seti võidad, siis tekib juba pingelangus 
ja võib vabamalt tunda.“
Pavlov ja Tralla võitsid finaali Ritslaid/
Piirmaa vastu 6:3, 7:6, ainsa seti loo-
vutasid veerandfinaalis paarile Priit 
Suluste/Oliver Tatar.

Nagu ülal märgitud, peeti tasavägiseim finaal Absolut liigas, võit-
jana väljusid sellest Maarja Palu/Heiki Õitspuu. „See oli täiesti 
punkt-punkti mäng lõpuni. Kui õigesti mäletan, siis matšpalli 
vastastel siiski polnud,“ meenutas Õitspuu, kes kuulub II liiga 
esikümnesse. „Viis mängu kolme päevaga ei olnud minu jaoks 
suur koormus, sest olen eluaeg sporti teinud, varem kergejõus-
tikku ja jalgpalli. Eks parem füüsis võis ka finaalis esile tulla.“
Õitspuu kiitis Sugar Cupi korraldust ja seltskondlikku poolt. 
„Kui aus olla, siis mina mängin tennist pigem spordi pärast, 
kuid on teatud turniire, millest on hea korralduse tõttu huvitav 
osa võtta. Sugar Cup kuulub ka nende hulka,“ sõnas Õitspuu.

Lisaks pingelisele turniirile oli osalejatele korraldatud 
mitmekülgne meelelahutusprogramm - turniiripäevadel 
tasuta sissepääs ööklubisse Sugar, Pärnu Tennisehallis 
Tanja Mihhailova ja Timo Vendt, ametlikul lõputsere-
moonial esinesid Tanel Padar&The Sun. Lisaks kingitu-
sed toetajatelt, suurepärased loosiauhinnad ja mahukad 
auhinnakotid võitjatele.

t ä n a m e  t o e t a j a i d 
Pindi Kinnisvara, Catwees - Honda ametlik esindaja Ees-
tis, ööklubi Sugar, veebipood TennisesT.ee, Itaalia elustiili 
kaubamärk Police, Pärnu Tennisekeskus, suurim jalgrataste 
ja lisavarustuse maaletooja-müüja Balti regioonis Hawaii 
Express, Absolut Vodka, M.W. Wool, Jacobs Creek, alkoholi 
maaletooja ja turustaja Avallone, Värska Vesi AS. Turniiri 
majutuspartnerid olid Villa Wesset, Pärnu Tennisekeskuse 
majutus, Estonia Spa. 
Lisainformatsioon https://www.facebook.com/sugartennis, 
Reiko Lume Reiko@tennisest.ee

SugArtennISCup2014
Tekst a jakiri tennis
Fotod sugar tennis cup

pindi liiGa ehk esimene liiGa
1. Risto Tralla/Anton Pavlov
2. Martin Piirmaa/Morten Ritslaid
3.  Aivar Nurme/Lauri Lilleste

LOhUTUSTURNIIRI VõITISID
Meelis Rosenstein/Rivo Tetermann
FINAAL
Tralla/Pavlov – Piirmaa/Ritslaid
6:3, 7:6.
aBsolut liiGa ehk teine liiGa

1. Maarja Palu/heiki õitspuu
2. Ants Aidla/Marko Pukk
3. Ene Tuul/Indrek haavel
LOhUTUSTURNIIRI VõITSID
Rainer Ivanov/Rainer Vakra

FINAAL
Palu/õitspuu – Aidla/Pukk
4:6, 6:3, 11:9.
jacoBs creek liiGa
ehk kolmas liiGa 
1. Katri Jürisson/Ander Adel
2. Ivo Kasak/Mai Kõvatoomas
3. Katrina Juhkami/Madis Eichler
LOhUTUSTURNIIRI VõITSID
Margit Kurn/Rainer Vakra

SugAr CupI
tulEmusEd

 Vasakult: Pindi liiga võitjad Anton Pavlov ja Risto Trallaning
finalistid Morten Ritslaid ja Martin Piirmaa.

 Paremal pool võrku Absolut liiga põneva finaali 
võitnud Maarja Palu ja Heiki õitspuu, vasakul pool 
võrku Marko Pukk ja Ants Aidla.

 segapaaride Jacobs Creek liiga võitjad katri Jürisson ja Ander Adel vasakul pool võrku ning finalistid Ivo 
kasak ja Mai kõvatomas paremal pool võrku.

 sugar Cupi 
korraldajad liis 
kangur ja Reiko 
lume autasustamis- 
ja peoõhtul.
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p ä r n u  j u h t i m i s k o n v e r e n t s i 
n e l j a s  t e n n i s e t u r n i i r
Traditsiooniliselt toimus Pärnu Juh-
timiskonverentsi raames ka tennise-
turniir paarismängudes, seda juba 
neljandat aastat. Pärnu Tennisehallis 
toimunud turniirist võttis osa 10 paari, 
kes esialgu mängisid kahes alagrupis 
ning seejärel selgitati võitjad play-off 
süsteemi kohaselt. Turniir peeti aja-
tennise formaadis, ühele mängule 20 
minutit.
Alagrupi võitjatena said finaalis kokku 
Peeter Saks (pildil) -Oliver Kullman 
(mõlemad BaltCap) ning Agmo Parv 
(Elion)-Peep Sakk (Eston Ehitus). Tasa-
vägise mängu võitsid Saks-Kullman 
tulemusega 5:4. Kolmanda koha saa-
vutasid Silver Rits (Kafo)-Martin Raisma 
(Saku).

TENNIS
NOPPED

EEstist ja laiast maailmast 

MAXIM –
TUGEVAIM HIGISTAMISE JA HALVA 

KEHALÕHNA VASTU!
Maxim on tugevatoimeline 
higipulk, mida periooditi 
vajavad ka nn. normaalsed 
higistajad.

utivräv aj utanhõL  •

lisaab eeV  •

ilohokla adlasis iE  •

eletäk ,eledaglaj ,alla alneaK  •
eletsilemsiet ,eletsian ,eletseeM  •

 elahan elukildnut agäV  •
MAXIM SENSITIVE

VAID 1–2 KORDA NÄDALAS

Saadaval hästivarustatud apteekides.

Kui tavalised higipulgad 
pole aidanud, vali MAXIM!

Jätkame lühiuudiste rubriigiga, kus on toodud 
kevade olulisemad sündmused, mis pikema 
loona ajakirjas ruumi ei leidnud.

p i r e t  i l v e s e l e  h Õ B e m e d a l
Eesti seenioride tennises kestab tava – 
kolmandat aastat järjest toodi MM-ilt 
ära vähemalt üks medal, seekord Piret 
Ilves 40+ klassi segapaarismängus koos 
sakslase Christian Findeiseniga. Üksik-
mängus olid edukaimad Rene Busch 
(40+) ja Ilves (35+), kes jõudsid veerand-
finaali. Buschil, kelle klassis osales 128 
võistlejat, tuli selleks alistada neli vas-
tast. Veel jõudsid veerandfinaali mul-
lused maailmameistrid Ilves/Mari-Liis 
Parmas (Soome) naiste paarismängus ja 
Ilona Poljakova/Stefano Cecchi (Itaalia) 
segapaarismängus.
Võistkonnaturniiril sai N35+ tiim 5. 
koha, kaotades vaid USA-le ja alistades 
neli vastast. Naiskonnas mängisid Ilves, 
Poljakova, Margit Aardmaa ja Marje Tee-
riaho. N50+ naiskond (Merike Seer, Kaie 
Ülper) sai 19 tiimi seas 14. koha ja M55+ 
meeskond (Alar Milk, Sven Johansson, 
Andres Aarelaid, Margus Metsanurm) 22 
tiimi seas 16. koha. Pikemalt saate see-
nioride MM-ist koos Poljakova ja Milgi 
muljetega lugeda veebist aadressil www.
facebook.com/ajakiritennis.
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Teist aastat järjest on teatrihuvilistel võimalik 
näha golfiteemalist vabaõhuetendust „Neljakesi 
paaris“, kus kaasa teevad tuntud Eesti näitlejad.

Tekst
a jakiri tennis

Fotod
hanno kross

Jõelähtme golfiväljakul
tEist aastat järjEst

A asta tagasi ajakiri Tennis juba kir-
jutas pikemalt kanadalase Norm 
Fosteri näidendist. Näitleja Marika 

Korolev, kes etendust tutvustas, ütles, et 
ideest sai teada ka Foster ise ning kiitis 
selle heaks. Siiski oli see alles esimene 
kord, kus tema näidendit golfiväljakul 
esitati.
Estonian Golf&Country Club´i ehk Jõe-
lähtme golfikeskuse tegevjuht Hanno 
Kross jäi eelmise aasta muljetega seda-
võrd rahule, et tänavu korraldatakse 
juulikuus uuesti sama näidendi seitse 
etendust. „Tallinnast 25 kilomeetri kau-
gusel on ilusas looduses naturaalne 
amfiteater, kus pealtvaatajad istuvad 
paigas, mis veel 10 000 aastat tagasi oli 
mererand,“ rääkis Kross romantilises 
toonis.
Krossi arvates on hea variant, kui ette-
võtted tooksid oma töötajad või klien-
did ühisetendusele ning pärast saaksid 

 „Neljakesi paaris“ näitlejad golfimurul.

 Pealtvaatajad mullusel etendusel.

kõik koos nautida ka õhtusööki, sest Jõelähtme väljaku res-
toran seda võimaldab. „Muidugi on võimalus ettevõtetele 
korraldada ka golfidemo, ent sama hästi võiksid nad kohale 
tulla ka etenduse, ilusa looduse ja piduliku õhtusöögi ees-
märgil,“ lisas Kross. Mullu oligi üks ettevõte toonud ühele 
etendusele 200 inimest.
Kuna tegemist on loodusliku teatritribüüniga, siis täpset 
istekohtade arvu polegi teada, kuid vähemalt 500 inimest 
mahutab küll. „Eelmisel aastal vaatas kümmet etendust kokku 
3500 inimest,“ märkis Kross.
Näidendis mängivad nelja sõpra, kes üle pika aja kohtuvad 
golfiväljakul, Egon Nuter, Raivo Rüütel, Sulev Teppart ja Lauri 
Nebel. Ehkki etenduse sisu ongi nelja mehe golfimäng, ei käi 
nad muidugi reaalselt mööda väljakut ega soorita lööke – 
etenduse lava paikneb ühe raja avalöögi koha lähistel.
Tänavuste etenduste ajakava on näha kõrval asuval reklaamil. 
Vabaõhuetenduse üks probleem on alati vihma võimalus, 
kuid mullu sadas Krossi sõnul vaid ühel õhtul. „Näitlejad tegid 
20-minutilise pausi, vaatajad veetsid aega restoranis ning 
siis tuli päike taas välja ja etendus jätkus,“ meenutas Kross.

G O l F
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Rubriik jätkub 
järgmise 

harrastusmängija 
küsitlusega, seekord 

andsime sõna 
õrnemale soole – oma 

eelistustest räägib 
mullune naiste II liiga 

võitja Merle Tamm.

HARRASTUSTENNISISTI
ankeet Tekst a jakiri tennis Foto erakogu

1MILLAL JA KUIDAS AVASTASID ENDA JAOKS TENNISEMÄNGU?
OlEN TENNIsE kEskEl OlNUD TERVE ElU (EMA, IsA JA õED MÄNGIsID). 
IsE H A k k AsIN T õ sIsEM A lT M Ä NGIM A 2 0 1 1. A As TA sU V El NING 

sÜGIsEsT sAI HAk ATUD k A VõIsTlUsTEl k ÄIMA.

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

T RENNI T EEN UMBEs 4-6 PÄE VA NÄDAl As, VÄHEMAlT Üks PUHkEPÄE V 
PEAB JÄÄMA. VõIsTlUsTEl k ÄIN NII T IHTI kUI VõIMAlIk (CA 2 VõIsTlUsT 
kUUs). kORRA NÄDAl As TEEN TREENERIGA TRENNI, ÜlE JÄÄNUD kORRAD 
MÄNGIN sõPR ADEGA NING VAHEl k A l APsEGA.

3KES ON TREENER JA MIKS SELLINE VALIK?
T REENER ON PRAEGU RAIGO sAlUsTE, kEllEGA kOOsTÖÖ sUJUB 
VÄGA HÄsT I. TA Osk AB TÄHElEPANU sUUNATA JUsT sEllIsT ElE 

AsJADElE, MIs VIIVAD MIND EDAsI JA AITAVAD MÄNGU PAREMAks MUUTA. 
ARVAN, E T T UlEMUsE TAGAB JUsT PIk A A JAlINE kOOsTÖÖ T REENERIGA.

4M I L L I S E S  K L U B I S  T R E E N I D  J A  K U I D A S  O M A  K L U B I 
ISELOOMUSTAKSID?
TAlVEPERIOODIl MÄNGIN ENAMAsTI TONDIRABA TENNIsEkEskUsEs. 

sUVEl MÄNGIN IGAl POOl, kUs VõIMAlIk (PAl JU VõsUl JA kAlEVI klUBIs).

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

REkE T ON WIlsON sTEAM. RIIE TUsE OsAs ON ON OlUlINE, E T OlEks MUGAV 
MÄNGIDA, EElIsTAN NIkE JA ADIDAsE RIIDEID NING JAl ANõUsID.

6KELLELE  SARNANED KõIGE ENAM MAAILMA/EESTI TIPPUDEST OMA 
MÄNGIJAPROFIILILT, PõhJENDA MILLE POOLEST?
R AskE ÖElDA :). POlE ENNAs T VAREM kEllEGAGI VõRRElNUD. 

lOOMUlIkUlT TAHAks MÄNGIDA sAMA HÄsT I kUI MA AIlMA T IPUD. kUI 
NIMEsID NIME TADA, sIIs EHk GARBINE MUGURUZ A. TA l IIGUB HÄs T I 
NING T EMAs ON  VõI T lE JAT. sAMU T I ON TA PIGEM RÜNDAVA s T IIl IGA, 
MIs sOBIB MUl l E k A. OlUl INE ON ENEsEkINDlUs NING HOIAk . Ol EN 
sAMU T I sEllINE VõI T lE JA T ÜÜP EGA ANNA lIH T sAlT All A!

7MIL L E üL E T E NNIS E M Ä NG U G A S E O S E S UhK U S T T UNNE D 
(SAAVUTUS)?
E T EEl MIsEl A As TAl õNNEs T Us VõI TA NAIs T E II l IIGA. sAMU T I 

T UNNEN UHkUsT, E T OlEN sUU T NUD PIDE VAlT ARENEDA NING kOlME 
AAsTAGA MÄNGINUD ENNAsT kOlMANDAsT lIIGAsT EsIlIIGAssE.

8RASKEIM KOGETUD hETK SEOSES TENNISEGA?
2012. A As TAl VIGAs TAsIN HÜPPElIIGEs T k Aks NÄDAl AT ENNE 
MAsTERsIT NING sEE TõT TU TURNIIR EBAõNNEsTUs. kUID ÜkskI 

RAskE HE Tk EI PANE MIND MõTlEMA TENNIsEsT lOOBUMIsElE, VAID PIGEM 
ANNAB JõUDU ROHkEM PINGUTADA.

9MIS ON SPORDIS (TENNISES) SINU MOTO VõI MUU MOTIVATSIOONI 
ALLIKAS?
Üks MOTIVATsIOONI AllIkAs ON kINDlAsTI POEG, kEs ON TõElINE 

TENNIsEFANAATIk NING INNUsTAB kA MIND PIDEVAlT MÄNGIMA JA VõIsTlEMA. 
sAMUTI kIRG MÄNGU VAsTU NING TAHE õPPIDA JA ARENEDA. sEAN ENDAlE 
PIDEVAlT UUsI EEsMÄRkE NING TEEN TÖÖD sEllE NIMEl, ET NEED sAAVUTADA. 
MUllE VÄGA MEElDIB VõIsTElDA JA ENNAsT PROOVIlE PANNA.

10SOOVITUS VõI NIPP TEISTELE hARRASTAJATELE (SÖÖK, JOOK, 
KOhT, TRENNINIPP, SOOV)?
TOITUGE TERVIslIkUlT, TEHkE TRENNI, NAUTIGE TENNIsEMÄNGU 

NING VÄÄRTUsTAGE sõPRU, kEllEGA kOOs sEDA TOREDAT sPORDIAl A 
HARRAsTATE. ARVAN, E T TENNIsE JUUREs ON VÄGA OlUlINE HOIAk NING 
sUHTUMINE VÄl JAkUl. PROOVIN IsE AlATI MAksIMUMI ANDA EGA lOOBU 
ENNE VIIMAsE PUNkTI MÄNGIMIsT. UskUGE ENDAssE!

Merle
Tamm

A N k E E T
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V Ä l J A k U D   V Ä l J A k U D

väljakud     keskused Andmetes võivad esineda ebatäpsused. siinkohal palve kõigile asjaosalistele: kui märkate 
ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate, lahtioleku kellaajad jms), siis 
palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil 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 602 5111
E-P 8.00-23.00
2 vaipkattega siseväljakut
14 saviliivakattega väljakut
info@tenniskadriorus.ee
www.tenniskadriorus.ee
facebook: tenniskadriorus

AUDENTESE TENNISEhALL
Tondi 84
telefon 655 3558
E-R 7.30-23.00 l ja P 10.00-19.00
5 kõvakattega väljakut kilehallis
info@teretennis.ee
www.teretennis.ee

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

PIRITA TOP TENNISEKESKUS
Regati pst 1
telefon 639 8814, 
555 199 40
E-N 8.00-22.00, R 8.00-21.00, 

l-P 9.00-21.00
4 kõvakattega siseväljakut, 
4 liiva välisväljakut
www.toptennis.ee

RTEAM TENNISEhALL
Regati pst 1
telefon 555 383 08
E-R 8.00-22.00, l-P 9.00-20.00
3 kõvakattega väljakut kilehallis
roland@rteam.eu
www.rteam.eu

MERIVÄLJA TENNISEVÄLJAK
soovõha 6
kunstmuru väljakukate
telefon 53 365 344
E-P 8.00-22.00
eestisporditulevik@gmail.com

NõMME TENNISEKESKUS
Rahu 3
telefon 657 2488
3 muru ja 6 liiva välisväljakut

TALLINNA KALEVI TENNISEKLUBI
Herne 28
telefon 645 9229
E-P 7.00-23.00
10 liiva välisväljakut

IDAKESKUSE TENNISEKLUBI
Punane 16
telefon 699 0220, 50 14 221
E-R 7.00-23.00 l-P 9.00-21.00
4 kõvakattega siseväljakut
sport.idakeskus.ee

VIIMSI SPORDIhALL
sõpruse tee 5
Haabneeme, Viimsi vald, 
Harju maakond
telefon 608 0272

SPORDIKLUBI MUUGA VTK
Tudra tee 9
Maardu, Harjumaa
telefon 623 2081

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

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

SAVIAUGU TENNISEKLUBI
Jannseni 39, 
Pärnu, 
telefon 50 84498

MUJAl   
  EESTIS
SINDI TENNISEVÄLJAKUD
Pärnu mnt 12c, sindi
telefon 53 858 486
2 liivaväljakut
sinditennis@gmail.com
sinditennis.onepagefree.com

PõLVA TENNISEKLUBI
Metsa 7, Põlva
telefon 56 357 310
2 liivaväljakut

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

RAPLA TENNISEKLUBI
Jõe 49, Rapla
telefon 504 5203
2 liivaväljakut
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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TÄIDE TUD kUPONG sAADA A JAkIR JA TENNIs TOIME TUssE AADREssIl: A JAKIRI TENNIS, SõJAKOOLI 10, TALLINN 11316.
kUPONGI VIIMANE POsTITAMIsE  kUUPÄEV ON 31. JUULI 2014. A.

kõIGI õIGEsTI VAsTANUTE VAHEl lOOsITAksE VÄl JA RAAMATUD "EESTI TENNIS 100" JA "ROGER FEDERER, KõIGI AEGADE SUURIM".
EElMIsE RIsTsõNA VõITJAD ON JüRGEN BAChMANN JA MERLIN MüüR. VõTAME VõITJATEGA ÜHENDUsT!

EElMIsE NUMBRI RIsTsõNA õIGE l AHENDUs OlI: CAMIl A GIORGI JA kEVIN ANDERsON.

kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahenduse korral mummudesse)

ees-ja perekonnanimi kontakttelefon

 L AhENDA RISTSõNA JA VõIDA AUhIND
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