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Austatud tennisehuvilised!

Tennis on ilus spordiala. Kui 
jooksmist nimetatakse spordi 
üheks alustalaks, kergejõustik-

ku spordikuningannaks ja jalgpalli ku-
ningaks, on tennises siiski midagi sellist, 
mida muudelt spordialadelt ei leia.

Tennises on füüsiline võimekus ühen-
datud täpsete taktikaliste plaanidega, 
mida kõike koos peab kontrolli alla 
hoidma tark pea ja emotsionaalne ta-
sakaal. Need, kes tennist harrastavad, 
teavad, et igav selle mängu ajal ei hak-
ka kunagi. Kes tennisesse nakatuvad, ei 
parane suure tõenäosusega enam iial.

Samamoodi on tennis oma algusae-
gadest peale olnud tõeliste daamide ja 
härrasmeeste mäng, kes väljakul kehti-
vatest tennise-eetika reeglitest peavad 
lugu ka igapäevaelus.

Tennist mängides tunned tihti end 
väljakul võrdlevat mõne maailma sel-
le ala tippstaariga. Ja kui väga tahaks 
vahel oma häid võidetud punkte ise 
kordusest vaadata ja veel kord teistele 
näidata!

Tennis on ilus ala, mida mängivad 
kaunid naised ja mehelikud mehed,

ala, mille sees ja mille ümber toimub 
nii Eestis kui ka laias maailmas palju 
sellist, millest on huvitav kirjutada ja 
lugeda.

See on ka põhjuseks, miks otsustas 
ettevõtlike inimeste tenniseklubi XO 
hakata toetama uue tenniseajakirja il-
mumist Eestis. Tennis areneb Eestis 
viimastel aastatel pidevalt nii mängi-
jate kui ka mänguväljakute arvu kasvu 
suunas ja seetõttu loodame, et koostöös 
areneb edasi ka ajakiri.

Loodame, et väga kaugel pole ajad, 
kui maailma tippmängijate esikümnest 
saame lugeda ka Eesti tennisistide ni-
mesid.

Palju mängurõõmu kõigile Eesti ten-
nisesõpradele!

Urmas Sõõrumaa
tenniseklubi XO
asutajaliige

Lugupeetud tennisesõbrad!

Tennis on meie ühine harrastus, 
kuigi ajakirja tegijad loodavad, 
et Tennise lugejate hulka satub 

tulevikus aina enam ka neid, kes alles 
plaanivad selle mänguga alustada või 
tegelevad aktiivselt mõne muu spordi-
alaga.

Ajakirja Tennis on üllitanud oma esi-
mese numbri. Oleme toetajatega kok-
ku leppinud, et kõik sel aastal ilmuvad 
kolm numbrit jõuavad tenniseharrasta-
jateni ja klubide liikmeskonda kuuluva-
te inimesteni tasuta.

Nagu avanumbrist näha, kajastame 
tennist väga erineval tasemel, nii Eesti 
kui ka rahvusvahelise poole pealt, 
unustamata tippe, harrastajaid, noori 
ja veterane.

Tegijatel on lisaks avanumbris kajas-
tatutele hulga põnevaid ideid, et Tennis 
veel huvitavamaks muuta. Me ei taha 
teha ajakirja ühepoolselt, vaid soovime 

suhelda ka oma lugejatega. Juba esime-
ses numbris leiate mitu põnevat kon-
kurssi ja ristsõna peamurdmiseks ning 
jagame toredaid auhindu võitjatele-
osalejatele. Ootame ka kõigi teie, head 
lugejad, aktiivset osalemist – kirjutage 
meile, mis meeldis ja mis mitte, mida 
tahaksite tulevikus ajakirjast lugeda.

Eriline tänu kuulub aga klubi XO 
liikmetele ja teistele koostööpartneri-
tele, kes aitavad ajakirja väljaandmis-
kulusid katta.

Lugupeetud tennisesõbrad!

Donatas Narmont
tenniseharrastaja

tenniseklubi XO,
Tallinna Kalevi TK
ja Coral Clubi liige
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Selles numbris

Tenniseajakirja väljaandmist toetab:

BARRINGTON
hr. Veiko Tishler

Tenniseajakirja 

väljaandmist 

toetab:

hr. Arno Mägi

Selles numbris
Urmas Sõõrumaa ja Donatas
Narmont kirjutavad ajakirja 
"Tennis" ideest ja saamise loost.
Mõlemad mehed harrastavad 
ise tennist ja on ajakirja välja-
andmise näol leidnud viisi, 
kuidas ala arengut toetada.

Ajakirja lugejale

3

Eesti Tennise Liidu peasekretär
Ilona Poljakova räägib ala 
arengust, edust ja muredest.
Tennise populaarsus on 
kasvanud plahvatuslikult, aga
harrastamisvõimalused jäävad
ala arengule jalgu.

Eesti Tennise Liit

6
7

Jaak Põldma ja 
Jürgen Zopp
osalesid 2006.
aastal kokku
seitsmel 
suure
slämmi
turniiril.

Minipostritega leheküljed Eesti 
parimatest tennisistidest Kaia 
Kanepist ja Jürgen Zoppist.
Kaanelugu noorest talendist
Marek Marksoost, kes võitis
hiljuti Ida-Euroopa noorteturniiri 
ja unistab julgelt enamast.

Tipptase

8

13

Roger Federer ja Marat Safin
vastavad küsimustele, mis ei
ole tennisega seotud.
Justin Henin kaotas hiljuti oma
nimest liite. Mis on selle taga,
saab lugeda just
sellest rubriigist.

Väljaspool väljakut

17

14

Järjest enam on harrastus-
tennisiste, kes soovivad
oma mänguoskusi testida
ka võistlussituatsioonis. Hea 
võimaluse selleks annab
liigatennise võistlus-
kalender. Kokkuvõte
möödunud hooajast.

Eesti liigatennis

19

18

Neilt lehekülgedelt võite leida 
Eesti ja maailma parimate
tennisistide kohad edetabelites.

Edetabelid

20

23

Rubriigis on seekord teemaks 
soojendus ja selle erinevad
etapid. Häid näpunäiteid 
saab just tennise spetsiifikast 
lähtuvate harjutuste osas mida
võiks teha nii enne treeningut-
võistlust, kui ka pärast. 

Treeni terviseks

25

24

Rubriigis on sedapuhku teemaks 
reketi valik. Juttu on erinevatest
reketi raamidest ja nende
toimest löökidele.

Ekspert soovitab

26

Seekord on rubriigis 
säravaimad tähed: Roger
Federer ja Maria Šarapova.
Venelanna kaotas küll
maailmas esireketi positsiooni, 
kuid värvikas isik on ta sellegi 
poolest. Lisaks suured postrid.

Meistriklass

39

29

27

3

4

4

4
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Tenniseajakirja
väljaandmisel

oli abiks:

hr. Tiit Sepp

Tenniseajakirja 

väljaandmist 

toetab:

hr. Villem 
Lapimaa

Artiklisaraja esimene osa 
kannab nime: " Kloostri-
õuelt kuningakotta ja
ülikute õuele e. räägime
tennisest algusest peale".
See on huvitav lugu
tennisemängu ajaloost.

Ajalugu ja etikett

32

Rubriigi teine osa räägib 
moodsast tennisemängu
plaanist, võidukast taktikast.
Tegelikult annab artikkel
toredat mõtlemisainet igal 
tasemel tennisistidele.

Ekspert soovitab

41

Seekord uurisime, mis ala on 
reketlon ja millised on selle 
harrastamise võimalused Eestis.

Uus ja huvitav

43

Rubriigis arutleme terve mõtte-
viisi üle. Seekord on teemaks
võidu ületähtsustamine ja
negatiivse stressi juhtimine.
Eesti rahvas on ohuteel, olles
võistlemise ja võitmise
selgelt ületähtsustanud.

Terved mõtted

44

45

Nii ongi! See rubriik on 
mõeldud just neile, kellel on
aastaid alla 18. Esimeses 
numbris kuulutame välja toreda
jutuvõistluse ja ootam kirjutisi
teemal: " Minu esimesed 
võistlused".

>18 a. keelatud

46

47

Reval Ladies TC naiste- ja XO 
meeste tenniseklubid kirjutavad
oma tegemistest ja turniiridest.
Paljudest turniiridest on saanud
juba aastast-aastasse kestvad
traditsioonid.

Klubitennis

49

51

Neil lehekülgedel üritame 
kirjutada sündmustest, kus
osalevad meie tennisistid. Alati
ei pruugigi neil käes olla reket. 
Meeleolukaid sündmusi jagub 
ka väljaspoole tenniseväljakuid.

Seltskond & sündmus

52

55

Esimeses numbris kuulutame
välja fotokonkursi teemal:
"Võidurõõm"

Fotokonkurss

56
57

Lisaks võite selles numbris lugeda, 
milline on tõeline tennisepuhkus
(lk 60 ja 61).

Ajakirjas on ka huvitav ristsõna
(lk 58), mille õigesti lahendamise 
korral on võimalus võita väärtuslik 
auhind Sportlandist.

Parimad pildiseeriad maailma 
parimatest tennisistidest leiate
lehekülgedel 62–63.

Ajakirja viimastel lehekülgedel 
üritasime koostada ülevaate Eesti
tenniseväljakutest ja -keskustest.
Ootame Teid aktiivselt osalema
nende lehekülgede (64–66) täitmisel!

Numbris lisaks
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kulukas, kuid paljutõotav
Eesti tennise arendamine on

Eestis on tennist mängitud juba pikka aega – esimesed andmed Tallinnas Kadriorus 
avatud tenniseväljaku kohta on pärist aastast 1895. Alates Eesti Tennise Liidu

asutamisest 1922 on organisatsiooni südameasjaks olnud tennisemängu arendada. 
Ja seda on tehtud edukalt.

Eesti Tennise Liidu peasekretäri Ilona Poljakovaga vestles BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Eesti Päevaleht ja Scanpix.

Meie üks põhieesmärke on
tippspordi arendamine, näi-
teks on väga edukas projekt

16–18-aastaste tennisistide koondis
Audenteses,” räägib juba 4,5 aastat
Eesti Tennise Liidu peasekretär ol-
nud Ilona Poljakova. ”Väga heast kül-
jest on end näidanud noormehed Jaak
Põldma ja Jürgen Zopp, kellest Zopp
tegi eelmisel aastal kaasa kolm suurt
slämmi ja Põldma isegi neli.”

Sama edukaks on Poljakova sõnul
plaanis viia ka 13–15-aastaste koondis. 
Lähiajal on kavas korraldada regu-
laarselt 10–12-aastaste tennisistide
ühislaagreid, mis seni on toimunud
suhteliselt korrapäratult. Üks priori-
teet on muidugi suhelda klubidega ti-
hedamalt ja parandada koostööd. 

Praegu kuulub Eesti Tennise Liitu
45 tenniseklubi, kellest 37 võib liigi-
tada aktiivseteks. Kui 1996. aastal oli
tenniseharrastajaid 1600, siis eelmise

Kaia Kanepil ning nende suurel edul 
eelmisel aastal – mõlemad lõpetasid 
maailma TOP100-s.

”Oleme võtnud endale ülesande koo-
litada häid tennisetreenereid, et tõsta 
klubitreenerite taset, ning välja ehita-
da spetsiaalne koolitussüsteem,” ütleb 

ilma gruppi ja noorte meeste koond-
võistkonnaga kindlalt kinnitada kanda 
II liigas. Koostöös klubidega korral-
dame seitse rahvusvahelist noortetur-
niiri, mis annavad punkte maailma ja 
Euroopa edetabelis. Kõige tihedam 
aeg on liidul tänavu jaanuarist april-
lini, sest sel ajal oli ja on palju võistlusi 
– Balti juunioride matš, Eesti täiskas-
vanute MV, Ida-Euroopa MV, mis koos-
nevad kahest järjestikusest turniirist, 
Föderatsiooni ja Davise karikasarja 
võistlused. ”Ootame klubidelt julgemat 
suhtumist ja kaasalöömist võistluste 
korraldamisel – et oleks vabatahtlikke
nagu mujal maailmas. Aga oleme vist 
nii noor ühiskond veel, et vabatahtlikku 
tööd eriti ei tehta,” märgib Poljakova.

Tenniseliidu eelarve on 
kasvanud nelja

aastaga üle kahe korra

Viimased aastad on riigi toetus liidule 
olnud järk-järgult suurem ja seda nii 
tänu Hasartmängumaksu Nõukogule, 
kultuuriministeeriumile kui ka Eesti 
Kultuurkapitalile. ”Erakapitalil põhi-
nevaid sponsoreid aitab tavaliselt lei-
da juhatus, praegu on meid palju abis-
tanud Tarcona, Nordea, EMT, Skanska 

aasta lõpuks oli nende arv kahekordis-
tunud ehk jõudnud 3400-ni.

Tennise populaarsus 
kasvab pidevalt

Miks on tennis nii harrastajate kui 
ka noorte seas nii populaarseks muu-
tunud? Põhiline teene on selles meie 
kuulsatel tennisistidel Maret Anil ja 

Poljakova. ”Mullu näiteks oli meil kuus 
väga head koolitust välislektoritelt. 
Profitreenerite tase on meil juba prae-
gugi väga hea.”

Liidu prioriteetideks on samuti edu-
kas osalemine Föderatsiooni ja Davis 
karikasarja võistkondlikel turniiri-
del. Soovime jõuda lähiaastatel naiste 
koondvõistkonnaga kõrgeimasse maa-

Jürgen Zopp mängis eelmisel, 2006. aastal
kolm suure slämmi turniiri.

Praegu kuulub Eesti Tennise Liitu 45 tenniseklubi, kellest 
37 võib liigitada aktiivseteks. Kui 1996. aastal oli tennise-
harrastajaid 1600, siis eelmise aasta lõpuks oli nende arv

kahekordistunud ehk jõudnud 3400-ni.

kulukas, kuid paljutõotav

”

Jaak Põldma võttis aga osa koguni neljast 
suurest slämmist.
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EMV, Alexela, Le Coq Sportif, Wilson,
Dunlop, Czech Airlines ja Baltika,”
loetleb Poljakova. ”2002. aastal oli
meie eelarve 2,5 miljonit, kuid tänavu
on see juba 6 miljonit krooni. Meie ju-
hatus võib ainult uhkust tunda, sest nii 
riigilt kui ka erasponsoritelt tulnud ra-
hasumma on kasvanud.”

Poljakova lisas, et tema suureks sü-
dameasjaks on muuta professionaal-
semaks ka liidu töö. ”Kuna meid on
palgal vähe, aga tahame oma tööd teha 
korralikult, on maht kasvanud lihtsalt

üle pea. Peame lähiajal kindlasti juurde 
võtma vähemalt ühe töötaja. Tennis on 
ju aastaringne sport, kus pole puhke-
perioodi.”

Juhatus, mille üldkogu koguneb uut 
juhatuse koosseisu arutama mais, on 
peasekretäri sõnul väga tubli. ”Nad ei 
saa ju juhatuses olles muud kasu peale 
emotsionaalse naudingu, kuid samas on 
nad muidugi kõik tennisefanaatikud.”

Eesti Tennise Liidu juhatusse kuu-
luvad Jaak Ulman, Reet Hääl, Härmo 
Värk, Toivo Mängel, Andres Peets, 

Eesti Tennise Liidu peasekretär Ilona 
Poljakova on võtnud endale südameasjaks
liidu töö professionaalsemaks muutmise.

F
o
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: 
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Aita Põldma, Priit Põldoja, Enn Pääro, 
Heino Raivet, Tiit Raukas, Aare Tark 
ja juba viis aastat president olnud 
Jaanus Otsa.

Eraisikud toetavad tenniseliidu liik-
meid eelkõige harrastajatele korral-
datud võistluste kaudu, näiteks Eesti 
Masters-turniir ning Tschainik Cup, 
millest osavõtt maksab 15 000 krooni. 
Viimaselt kahelt võistluselt kogunes 
muide noorte Davis Cupi jaoks poole 
miljoni krooni ringis, mis on igati kor-
ralik tulemus. 

Tennise, kui spordiala populaarsus põhineb suuresti meie tippudel. Omaette sündmuseks on
kujunenud nende mängude ülekanded Eurospordist. Vasakul Maret Ani, paremal Kaia Kanepi.

ITF SENIOR TENNIS TOURNAMENT (GROUP 4)

AOTK SENIORS CUP 2007
19.–22.04.2007

Tondiraba Tennisekeskus, Tondiraba 11, Tallinn

Võisteldakse vanusegruppides
mehed: 35+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+
naised: 35+, 45+, 55+ üksik- ja paarismäng.

Registreerimise lõpptähtajad:
üksikmäng: 18.04. kell 18.00
paarismäng: 20.04. kell 12.00

Võistluste algus:
üksikmäng: 19.04. kell 10.00
paarismäng: 20.04. kell 14.00

Mängitakse
neljal kunstmuru väljakul Probounce ja kolmel Boltex vaipkattega väljakul

turniiri pallid: Babolat Team
osalemistasud: üksikmäng 30 EUR; paarismäng 15 EUR

Turniiri direktor: Alo Ojassalu. Tel. 56 226 001, 600 29 16, alo@tennisekool.ee
Kohtunik: Ruudi Kongas. Tel. 56 220 311, 600 2916, ruudi@tennisekool.eeh ik di l di@ i k l

www.tennisekool.ee
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Võrdlus pärineb Eesti esireketilt endalt. Eelmise aasta novembris avaldas Eesti
Päevaleht Kanepilt arvamusloo, mis on tähelepanuväärne mitmes mõttes.

Eesti tippsportlased või nende taustaisikud tulevad harva lagedale tõsiseltvõetava
analüüsiga, piirdudes tavaliselt lühirepliikidega spordilehekülgedel.

Kaia Kanepist kirjutab Eesti Päevalehe ajakirjanik Jaan Jürine.
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Kaia Kanepi karjäär kui

ameerika raudtee

Märtsis Mehhikos Acapulcos
mänginud ja seejärel kahel
USA tippturniiril (Indian

Wells ja Key Biscayne) osalenud Kanepi 
jõudis 19. märtsi seisuga WTA edetabelis
56. kohale. Isiklik tippmark.

“Loodan lähema paari kuuga tõusta 
edetabelis 50 parema hulka, mis ei tohiks 
rivaalide punktisummasid vaadates olla 
üle jõu käiv eesmärk,” kuulutas Kanepi 
jaanuaris. “Loodan hooaja vältel murda 
30 sekka ning ületada ka senise suurima 
saavutuse turniiridel – praegune lagi, Has-
selti finaalikoht tuleks vahetada mõne 
WTA jõuproovi võidu vastu.”

“Mängukindlus on praegu korralik. 
Indian Wellsiski polnud viga, Miamis
on veel parem. Tunnen end ka kõige tu-
gevamatel turniiridel juba kindlalt,” 
kinnitas Kanepi pärast esimest võitu 
Miamis. Teises ringis sai Kanepi karjääri 
ühe tähtsaima võidu, alistades WTA 
13.numbri Patty Schnyderi – 6:1;6:4, kuid 
kolmandas ringis tuli alla vanduda 20-
aastasele venelannale Vera Duševinale.

Märtsi viimastel päevadel kolis Kanepi
ümber Amelia Islandi (Florida) liiva-
väljakutele, kus tal jäi viis päeva koha-
nemiseks, et alustada uut – teise kate-
gooria WTA-turniiri.

Pikk plaan

Kanepi tiim tegi eelmise hooaja al-
guses kannapöörde ja vahetas nõrgemad 
ITF-i turniirid märksa tugevamate, WTA 
kalendrisse kuuluvate võistluste vastu. 

Kanepi märkis sel puhul, et tegemist oli 
sundkäiguga. “Vajan kohtumisi tugevate 
mängijatega ka siis, kui neile kaotan,” 
leidis Kanepi. Eelseisva raske perioodiga
arvestasid ka treener Andrei Luzgin ja 
mängija isa Jaak Kanepi.

Mullu osales Kanepi 17 WTA turniiril, 
millest kümnel tuli rahulduda kaotusega 
avaringis või kus ei õnnestunud põhi-
turniirile murda. ITF-i turniire jäi Kanepi 
kalendrisse ainult neli. Kanepi osales 
kõigil neljal suure slämmi turniiril, kus 
edukaimaks osutus US Open, kus piiga 
jõudis kolmandasse ringi.

Kummati osutus aasta edukaks. Kui 
eelmise aasta jaanuaris oli Kaia WTA 
edetabelis 91. kohal, siis lõpetas ta selle 
78. kohaga.

Kanepi tiim ei jätnud kasutamata ühtki 
võimalust taseme tõstmiseks. Detsembris 
võttis ta käsile kergejõustikutreeneri 
Sven Andresoo koostatud programmi üld-
kehalise võimekuse, eriti kiiruslike oma-
duste kasvuks. “Andresoo pakkus nii hu-
vitavat harjutuskava, millega ma pole 
varem kokku puutunudki,” rõõmustas 
Kanepi. Neiu rahulolu oli nii suur, et ta 
loobus koguni Dubai turniirist ja müttas 
Audentese hallis Andresoo juures.

“Kavatsen turniiridel, kus selleks vähe-

Niisugused on Kanepi kohad WTA 
aastalõpuedetabelis. Ometi on nende
aastate sisse mahtunud üks suur ja mitu
väiksemat jõnksu. 2004. aasta juunis oli
Kanepi koht 136., aasta hiljem 881. Pikk
vigastuspaus sundis Kanepit kulutama 
kodu- ja välismaiste tohtrite kabinetiuksi.
Kanepi üritas mitmel korral tagasi tulla,

mängides selle aja jooksul neljal turniiril. 
Eriti mängimine Ateena olümpiaturniiril
oli viga.

Samas pole Kanepi kunagi edetabe-
li-kohti eriti oluliseks pidanud. “Palju
tähtsam on mängu sisu. Kui mängin kor-
ralikult, siis on ka edetabelikoht sellele 
vastav,” kõlab Kanepi maksiim.

Kaia Kanepi karjäär kui

ameerika raudtee

Jõnksudega tee

“Vajan kohtumisi tugevate
mängijatega ka siis, kui

neile kaotan,”

gi võimalusi, Andresoo harjutusi omal 
käel jätkata,” lubas Kanepi. Ta on oma 
lubadust pidanud. “Tean oma nõrku külgi 
ja pean Andresoo soovitustest lugu.”

Miks just mina?
Kanepi on tunnistanud, et on endale sa-

geli esitanud küsimuse: miks just mina 
peaksin nii paljudest parem olema ja 
tippu jõudma?

Ülemaailmse levikuga tennises käib 
võrreldamatult tugevam konkurents, 
kui näiteks naiste trekisõidus või murd-
maasuusatamises, kus meil kaks kahe-
kordset olümpiavõitjat. Kanepi peaks 
teoks tegema selle, mille poole pürgivad 
maailmas veel tuhanded temaealised.

2001   2002   2003    2004   2005   2006

203

283

167
226

120

64

Eesmärk on mul endiselt
jõuda esikümnesse ja

loodetavasti ma sinna ka
lähiaastail jõuan”

“Et olla sellisel kohal spordialal, kus 
esisaja hulka jõudmiseks treenib iga 
päev umbes viis miljonit inimest, ei olegi 
vist paha. Eesmärk on mul endiselt jõuda 
esikümnesse ja loodetavasti ma sinna ka 
lähiaastail jõuan,” visandab Kanepi sihi. 

Nende sõnade taustaks oli Kanepi 
mänedžeri Valdo Randpere vahepealne 
hirm, et Kanepi karjäär võib rahapuuduse 
tõttu katkeda. Hullemast vabastas Tallink 
Grupi tulek Kanepi peasponsorite leeri 
tänavu jaanuaris.
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Tugevate tenniseneidude Kaia Kanepi, Maret Ani ja Margit Rüütli varjus areneb terve
grupp 18–19-aastasi poisse, kes varsti võtavad jämeda otsa Eesti tennises enda

kätte. Davise karikameeskonnas on nad seda juba teinud.

Loo Jürgen Zopist pani kirja Eesti Päevalehe ajakirjanik Jaan Jürine.

11

peaaegu nullist...
Ain Suurthal: alustada tuleb

peaaegu nullist...

Enam on kõneldud Jaak Põld-
mast, kes mängis end viima-
sel aastal noorte hulgas maa-

ilmas 14. kohale. Ent tema klassikaas-
lane Audenteses Jürgen Zopp on kahe 
viimase aasta Eesti meister ning lõpe-
tas maailmas noorte hulgas 57. kohaga.
Temagi on mänginud rea suure slämmi
sarja noorteturniire.

Koos Põldma ja Zopiga lõpetavad
kevadel Audenteses Sven Käsper,
Anet Kaasik ja Uno Lapimaa, kes kõik
Eesti tennises tuntud nimed. Kui pisut 
vanem Kaasik välja arvata, on kõigil
ühesugune mure. Läbi lüüa juba täis-
kasvanute hulgas.

Siht: pühenduda
mängule

Audentese tennisetreener ja Eesti
Davise karikameeskonna kapten-treener
Ain Suurthal toob võrdluse: “Jürgen on
taas samasuguses seisus kui kahe aas-
ta eest. Ta on ei keegi. Noorte seas lõi
poiss läbi, nüüd tuleb sama teha meeste
hulgas.”

“Treener tuletab mulle seda aeg-ajalt
meelde. Aga see on mul endalgi südame
peal. Usun küll, et motivatsiooniga mu-
ret pole,” leiab Jürgen Zopp.

(Vahemärkuseks: nimi Zopp on va-
nema põlve spordisõpradele tuntud.
Jürgeni vanaisa Varno Zopp oli Eesti
tuntumaid jahilaskureid ning ehi-
tas endast mälestuseks maja juurde
Jürgenile tenniseväljaku.)

Audentese abiturientidel on praegu

tennise kõrval peamure kooli lõpeta-
mine. “Esimene viiest eksamist – kir-
jand – on aprillis. Treeninguid ei tohi 
sess katkestada, ja päev otsa ei jõua 
ometi õppida,” arvab Zopp, kes unis-
tab kooli lõpetamisest.

“Siis saan täie rauaga tennisele püh-
enduda. Vähemalt aasta jooksul muud 
kõrvale ei võta,” lubab Zopp, kes loo-
dab, et saab treeninguid Audenteses 
Suurthali ja Tanel Luka juures jätkata. 
Mullu kooli lõpetanud Vladimir Ivanov 
on seda võimalust kasutanud.

Edasiõppimine?

“Olen mõelnud USA-le, kuid see on 
problemaatiline. Seal oled ülikooli 
omand. Areneda võib, kuid pareminigi 
võib seda teha Euroopa Future-turnii-
ridel.”

Zopp loodab, et toetuse taha asi pida-
ma ei jää. “Teenisin võiduga detsemb-
ris metseenide korraldatud Masters-
turniiril. Osa raha on veel alles. Päris 
korralikult sain ärimeeste Tschainik
Cupi eest. Eesti meistri-võistlustel sain 
sel aastal ka oma 15 000. Poole aasta 
varu peaks olemas olema,” loetleb 
Zopp, kes kibeleb pärast kooli lõppu 
võistlema.

Toetusest kõneldes tõstab Suurthal 
sõrme püsti: “See on otsustav eeltingi-
mus. Ja suuresti tenniseliidu rida.” Kes 
vaevub Zopi CV-d lugema, see leiab, et 
poiss on oma 18 eluaastast hoolimata 
jõudnud harjutada suure osa Eesti me-
nukamate treenerite juures.

Jürgen Zopp

CV
Sündinud: 29.03.1988

Haridus: Audentese abiturient

Pikkus ja kaal:188 cm, 79 kg

Treener: Ain Suurthal

Üldfüüsilise ettevalmistuse treener:
Sven Andresoo

Treenereid: Olev Pass, Toomas Leius,
Harri Neppi, Rene Busch, Tiit Kivistik

Saavutusi: Australian Openi ja
US Openi teine ring noorteturniiril.
Eesti meister 2005, 2006 (sees ja väljas),
2007 (sees)
Finalist ITF-i noorteturniiridel Saksamaal
(1. kat), Itaalias (2. kat.)
Kaks esikohta ITF-I 2. kat noorteturniiridel
paarismängus.

Jürgenist
Ain Suurthal, treener:
“Võitleja. Suudab suurema osa tasa-
vägiseid mängulõppe enda kasuks
pöörata. Hea pingetaluvus ning
suutlikkus kannatada valu, millele
lisanduvad sihikindlus ja töövõime.
Poisi tulevik on ta enda kätes.

“Mina pole küll kole valiv olnud. Asja-
olud on sundinud. Kui kusagil kipub 
asi laiali valguma, tuleb uut vaadata,” 
hindab noor Zopp, kelle siht on pääseda 
mängima suure slämmi turniiridele. Ja 
enam mitte noorte, vaid täiskasvanute 
omadele.

Jürgenist
Pavo Zopp, isa:
“Lähemad paar-kolm aastat näitavad,
kuhu Jürgen jõuab. Stardipositsioon on
hea, ent paljud Eesti meesmängijad on
sinna pidama jäänud. Mängu ta armas-
tab, mina pean vahel peale passima, 
et ta õigel ajal magama saaks, režiimi 
peaks ja üldkehalise eest hoolt kannaks.
Poisi professionaalne hoiak süveneb.”

Jaak Põldma,
klassi- ja treeningkaaslane:
“Tulihingeline võitleja, ütleksin. Platsil
rohkem, koolis vähem. Jürgeni tegemis-
tes on kirglikkust. Aga ma ei julge ennus-
tada, kui kaugele tema, mina või üldse
keegi meist tennises jõuab.”
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Eesti viimase veerandsajandi parim meestennisist Andres Võsand alustas
treeninguid Rakveres. Ka äsja Ida-Euroopa noorteturniiri võitnud 13-aastane Marek

Marksoo on pärit samast linnast. Nii Võsand kui Marksoo alustasid tennisega treener 
Donat Masingu juures, kuid arengut silmas pidades siirdusid varakult Tallinna.

Marek Marksoost kirjutab SL Õhtulehe ajakirjanik Ants Põldoja.
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Marek Marksoo
astub Andres Võsandi jälgedes

Sellega kahe erineva põlvkonna
tennisisti sarnasus piirdubki. 
Võsandit hakkas Tallinnas ju-

hendama Harri Neppi, Marksood Tiit
Kivistik. Ning teiseks: kindlasti oleks
13-aastase mängija – mis siis, et tubli
tennisisti – kohta veel vara öelda, et
temast saab uus Võsand. Aga, miks
mitte ka parem kui Võsand, kes maa-
ilma edetabelis 81. kohaga piirdus?

“Muidugi olen Võsandist kuulnud,
aga isiklikult teda ei tunne,” ütles
Marek.

Mängis vastased mõis-
tusega üle

“Kolme-nelja aasta pärast võime
juba teha järeldusi, kui kõrgele võib
Marek jõuda. Siis, kui ta kehaliselt
võimsamaks saab,” rääkis Kivistik.
Samamoodi arvab ka Marek ise: “Ees-
märk on jõuda päris tippu, aga eks see 
selgub mõne aasta pärast. Iseenesest ei
tähenda Ida-Euroopa turniiri võitmine
veel hiilgavat tulevikku, kuid näitab, et
mul on šansse.”

Erinevalt paljudest noortest sport-
lastest, kes on nii-öelda suu peale kuk-
kunud, oskab Marek igale küsimusele
vastata. Nagu oleks juba kogenud män-
gija.

Kivistik: “Maja ehitamisel on olu-
lised komponendid vundament ja ka-
tus. Marekil on kiired jalad, see ongi
vundament. Katus tähendab seda, et
ta oskab mängu analüüsida. Ta on tark 
poiss.” Treeneri sõnul mängis Marek
Ida-Euroopa turniirilgi vastased mõis-
tusega üle, sest jõu poolest jäi ta pike-
matele ja tugevamatele poistele alla.

“Arvan, et mängukindlus ja vaim tõid 
võidu,” leidis Marek ise. “Pidasin par-
emini vastu. Mingit kindlat stiili mul 
praegu veel pole. Rohkem ikka män-
gin tagajoonel, aga õigel ajal peab os-
kama ka võrku tungida. Selge, et servi 
ma veel 200 kilomeetrit tunnis ei löö. 
Tegelikult ma ei teagi, kui kiire palling 
mul on.”

Pere vahetas poja kar-
jääri nimel elukohta

Kivistiku kreedo on kogu aeg olnud 
sama: õpetada hoolealusele esmajoones 
mängu kui tervikut, mitte rõhuda tu-
gevatele löökidele. Samal viisil õpetas
Kivistik ka oma kuulsaimat õpilast Kaia 
Kanepit, kes hiljem Andrei Luzgini käe 
alla siirdus. Leidus kriitikuid, kelle ar-
vates jättis Kivistik Kaia löögijõu una-
russe.

“Üle forsseerida ei tohi kunagi,” 
sai Kivistik eelmise mõttekäigu peale 
veidi pahaseks. “Ei ole võimalik kedagi 
õpetada mängijaks nii, et ta hakkaks 
maast-madalast umbes ja kõvasti viru-
tama. Et küll kunagi välja tuleb.”

Kivistiku sõnul ei saa ta Kanepi ja 
Marksoo ettevalmistust samas vanu-
ses võrrelda, sest Kaiaga oli tal võima-
lus individuaalselt töötada, Marekiga 
mitte. “Olen praegu klubis peatreener-
organisaator, mul polegi kirjade järgi 
isiklikke õpilasi. Kui Mareki vanemad 
poissi pakkusid, tulin palvele muidugi 
vastu. Süda tilkus verd, et kuidas sa 
jätad nii hea poisi lohakile,” rääkis 
Kivistik.

Mareki isa sõnul tuli pere Tallinna 
elama ainult poja tennisekarjääri nimel. 
“Ise käin ma praegugi veel Rakveres 
tööl, sõidan iga päev paarsada kilomee-
trit edasi-tagasi. Donat Masing on väga 
hea treener, kes pani Mareki mängule 
aluse. Päris kõrgele pürgimiseks pi-
dime aga Tallinna sõitma. Ja mitte ai-

Marek Marksoo

Iseenesest ei tähenda Ida-
Euroopa turniiri võitmine

veel hiilgavat tulevikku, kuid 
näitab, et mul on šansse.”

Kui Mareki vanemad poissi 
pakkusid, tulin palvele 

muidugi vastu. Süda tilkus 
verd, et kuidas sa jätad
nii hea poisi lohakile,”

rääkis Kivistik.

nult treeneri pärast. Tähtsam põhjus 
oli see, et Rakveres ei leidunud poiste
seas võrdseid treeningupartnereid,” 
pajatas isa.

Marek valis tennise õe eeskujul. “Kui 
meil oli vaja tütar Maritile sobiv naise-
lik spordiala leida, hakkas meile tennis 
meeldima. Marek käis väiksest peast õe 
mänge vaatamas ja siis oli loomulik, et 
ta tahtis sama sporti teha,” ütles isa.

Õpib hästi, kuid tennis 
on siiski esikohal

Tallinna tuli Marek 10-aastaselt. Juba 
siis oli ta omavanuste seas Eesti parim. 
“Kiiruse poolest olen teistest üle. Olen 
kooli esindanud jooksuvõistlustel. Ta-
heti, et läheksin suusatamises ka kooli 
eest välja, kuid jäin siis haigeks. Jõudu 
nõudvatel aladel ma parimate seas veel 
pole,” rääkis Marek.

Eeskuju maailma tennises polnud 
13-aastaselt mängijal raske nimeta-
da: muidugi esireket Roger Federer. 
“Mõned mängijad ei taha tema poolt 
olla, sest ta kogu aeg võidab. Aga ta 
mängib nii vabalt ja ilusalt. Eesti tenni-
sistidest meeldib Jürgen Zoppi mäng,” 
ütles Marek.

Marek õpib Tallinna Vanalinna Ha-
riduskolleegiumis. Esialgu suudab ta 
õppimise ja tennise edukalt ühitada. 
“Teen koolis tihti ka poolikuid päevi, et 
rohkem tennisele pühenduda. Õpetajad 
lubavad, sest õpin hästi. Kindlasti tuleb 
kunagi aeg, kui pean ainult tennisele 
keskenduma. Võib-olla olen sunnitud 
kooli pooleli jätma, aga õppimist päris 
unarusse ei jäta,” lubas Marek.



14 TENNIS 1/2007

VÄLJASPOOLväljakut

10 küsimust
Lood selles rubriigis on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

tenniseväliselt Roger Federerile ja Marat Safinile
10 küsimust

Roger Federer
Sa oled nii rahulik. Kas midagi suudab sind vihastada?
Tegelikult mitte. Selleks on palju vaja, et mind välja vihastada.
Enamiku ajast olen väga õnnelik.

Kes võiks sind mängida filmis „Roger Federer“?
See võiks olla Matt Damon, sest ta on mänginud paaris filmis,
mis mulle meeldisid.

Kes oleks üks persoon, kellega sa sooviksid kohtuda?
Nelson Mandela. Mees, kes kannatas aastaid selle nimel,
millesse uskus. Ja Michael Jordan. Ta oli omal alal spordis 
tõeline suurus.

Milline on lemmik jäätisemaitse?
Armastan enamikku jäätiseid, aga täiesti vastupandamatu on
maasikamaitseline.

Patune rõõm?
Ma armastan patustada Šveitsi šokolaadiga.

Mis sind hirmutab?
Võimalus jääda tõsiselt haigeks.

Meelissöök enne võistlusmängu?
Enamiku mängijate põhiroog – pasta.

Sinu riiete lemmikbränd?
See on Prada, mis pakub stiilset kvaliteeti, istub hästi ja valik
on suurepärane.

Kui sa poleks valinud tennist, siis mida sa teeksid?
Mulle meeldiks olla jalgpallur.

Millisel alal sooviksid veel olla meister?
Tahaksin mängida kitarri nagu Jimi Hendrix.

Marat Safin
Võistluseelne lemmiksöök?
Pasta. Enamasti pole eriti muud valida.

Lemmikfilm vihmasel päeval?
Ma armastan „Ristiisa“ I ja II osa.

Millised laulud on sinu iPod-il?
Minu oma on alles pakendis.

Sinu esimene tennisereket?
Puust. Valge ja kollasega.

Lemmik jäätisemaitse?
Ma ei söö magusat.

Parim nõuanne, mis sa kunagi oled saanud oma emalt või 
isalt?
Ma pole kunagi mingit nõuannet kelleltki saanud. Mu ema
õpetas mind, kuidas lüüa tennisepalli, aga see oli ka kõik.

Professionaalne sportlane, keda imetled kõige rohkem?
Ma tõesti ei jälgi eriti sporti. Austan kõiki, kes eales on teinud
midagi muljetavaldavat: Carl Lewis, Albert Einstein, Bill Gates.

Persoon, kellega sooviksid kõige enam kohtuda?
Mind ei huvita eriti see kuulsate inimeste värk. Mulle meeldib
olla koos oma sõpradega.

Kui sa ei mängiks tennist, siis mida sa teeksid?
Midagi mittetraditsioonilist, kui see aitaks mul elada head elu.

Mis sind hirmutab?
Midagi ei hirmuta. Aga kui järele mõelda, siis ma vihkan
hambaarste. Ma ei taha endale piinlikkust valmistada, et
öelda, palju mul on hambaauke. Hambaarsti juurde minek on
isegi hullem, kui mängida Fabrice Santoroga.
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Henini emotsionaalne teadaanne

Justine Henin-Hardenne
lõpetas üht oma karjääri edukaimat
hooaega, olles jõudnud kõigi nelja 
suurturniiri finaali, saanud oma 
kolmanda Roland Garrosi krooni,
võitnud WTA aastalõpu meistrivõist-
lused ning kindlustanud positsiooni
maailma edetabeli tipus.
Kõik see muutis tema teadaande, et ta 
jääb “isiklikel põhjustel” Austraalia lahtis-
test meistrivõistlustest kõrvale, tennise-
ringkondadele veelgi ootamatumaks.

Selle teadaande järel levisid speku-
latsioonid Henini neli aastat kestnud
abielu lagunemise kohta ning nüüd
on belglanna ka oma ametlikul kodu-
lehel teatanud, et otsustasid abikaasa
Pierre-Yves’iga lahku minna.

“Lubasin teile hiljuti, et naasen mõne
sõnumiga. Viimased paar nädalat
on minu ja mu meeskonna jaoks
olnud väga rasked. Kõigepealt 
pean teatama, et otsustasime Pierre-
Yves’iga lahku minna. Põhjused on
isiklikud ja loodan, et mu privaatsust 
austatakse.”

Henini eemaldudes oma isast ning
õdedest-vendadest, olid Pierre Yves
Hardenne ja Carlos Rodriquez, Henini
kauaaegne treener, belglannale uuek-
sperekonnaks saanud.

Sellest tagasilöögist hoolimata võib
Henin-Hardenne endiselt loota oma
fännide püsivale toetusele.

“Ma soovin teid eriti tänada nende
paljude toetussõnumite eest, mis ma
viimase paari nädala jooksul olen 
saanud – need läksid mulle väga
südamesse,” ütles Henin.

”Kui rääkida tennisest, siis hakkasin 
uuesti treenima. Olen veidi muutnud
oma mängukava. Mängin veebruari
alguses võistlusel Open Gaz De
France. Pariis pole mu kodust väga 
kaugel ja mulle on alati meeldinud
selles linnas viibida. See on mulle
selle hooaja esimene turniir. Püüan
leida oma vormi ning annan endast
kõik nagu alati. Loodan teile taas pak-
kuda põnevaid emotsioone. Tänan
veel kord teid toetuse eest.”

Loovutanud aasta lõpus tabeli esiko-
ha venelanna Maria Šarapovale, näib
belglanna olevat loobunud ka side-
kriipsust oma nimes – tema kodulehe
aadress on nüüd henin-hardenne.be
asemel lihtsalt justine-henin.be.
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LIIGAtennis

Eesti liigatennis

Tennisemängimise võimaluste 
laienemise tõttu Eestis on ala 
populaarsus kasvanud ning iga 

aastaga on suurenenud harrastajate 
arv. Kaasa on aidanud ka tennisehal-
lide-mänguvõimaluste pidev juurde-
kasv ja seda mitte ainult Tallinnas. Ka 
Tartus, mis on olnud vaeslapse osas, 
on jää hakanud liikuma ning mängu-
võimalused lähiaastail loodetavasti 
paranevad. Harrastajaid on laias laas-
tus kolme tüüpi, ühed püüavad oma ta-
set lihvida nii heaks, et saaks osaleda 
võimalikult paljudel võistlustel, teised 
rahulduvad vaid treenimisega ja kol-
mandad, kes vahelduva eduga võist-

levad, tahavad end proovile panna ja 
pühenduda nn seltskonnatennisele.

Harrastajad, kes soovisid kiiremini 
areneda ja huvitusid võistlemisest, or-
ganiseerusid 1988. aastal nn teise lii-
gasse. Esiotsa oli tegemist ainult mees-
tega. Esimene turniir peeti Viljandis ja 
seal osales 44 meest. Järgmistel aasta-
tel peeti turniire juba kahes liigas /loe: 
tugevusgrupis/. Esimeses lõid kaasa 
peamiselt tipptennisest juba aastaid 
eemal olnud veteranid ja tugevamad 
iseõppijad – samamoodi toimib see ka 
praegu. Alates 1998. aastast lisandus 
meestel veel kolmas liiga. Ühest liigast 
teise liikumine toimub kahel põhimõt-

tel: mängija taseme eksperthinnangu ja 
võistlustulemuste põhjal. 

2005. aastal oli aeg küps alustamaks 
naiste liigaturniiridega. Lisaks lii-
gadele on naistel aktiivne tenniseelu 
ka Coral Clubis, tenniseklubis Reval 
Ladies ja Pärnus. Lõpliku kuju võtab 
naiste harrastusliigade sari ehk 2008. 
aastaks, kui algushooaegade teravi-
kud saab maha lihvitud ja pilt naiste 
harrastustennise tegelikust olukorrast 
Eestis selgem.

Järgmises ajakirjanumbris avaldame 
liigade täpsema reglemendi ja punkti-
süsteemi ning kirjutame veidi lähemalt 
ka ajaloost. Püüame mitte unustada ka 
liigades silma paistnud mängijaid.

Eesti liigatennis

Harrastusliigade üldarvestus
kolm parimat 2004–2006

MEHED

Üldarvestus 2004 2005 2006

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Esiliiga

Üksikmäng Loit Bruno Manuiko
Aleksei

Pakk Erlend Pakk Erlend Karjus Silver Rander Raul Pakk Erlend Metsanurm
Margus

Vahimets 
Aare

Paarismäng Raschinski 
Hannes

Loit Bruno Ahonen Ott Pakk Erlend Zopp Pavo Martin Martti Alajõe Sulev Ahonen Ott Raschinski 
Hannes

Teine liiga

Üksikmäng Karjus Silver Jesmenov
Mihhail

Tjukavkin
Viktor

Metsanurm
Margus

Kuum 
Toomas

Fetissov 
Stanislav

Kask Margus Kongi Aare Fetissov
Stanislav

Paarismäng Kuum Andres Pilter Urmas Karjus Silver Kuum 
Toomas

Hak Margus Tetenov Valeri Kukk Raul Mägi Mihkel Kuum
Toomas

Kolmas liiga

Üksikmäng Fetissov
Stanislav

Metsanurm 
Margus

Kask Margus Kulikov Nikita Mäelt Marko Lepik Hannes Muuli Kalle Doman 
Andrei

Kasera Alvar

Paarismäng Vares Villu Puskar Erik Lepik Hannes

NAISED

Üldarvestus 2004 2005 2006

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Esiliiga

Üksikmäng Andresoo
Piret

Pichen Piret Veiram Riin Pichen Piret Lõokene 
Merit

Andresoo
Piret

Teine liiga

Üksikmäng Hääl Reet Mõttus Piret Sardis Helen Tälli Helen Rätsepp
Kairi

Eek Karin

Kolmas liiga

Üksikmäng Remmelg Li Selin Agnes Kõvatomas
Mai

Materjalid ajakirjale valmistas ette Eesti liigatennise eestvedaja Toomas Kuum.
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Harrastusliigade võistluskalender
aprill – september 2007

Kuupäev Kellaaeg M/N Liiga nimetus Mänguliik Väljakukate Võistluskoht

APRILL

07.-08.04. kell 11:30 mehed kolmas liiga üksikmäng kõva kate Audentes/Falck

14.-15.04. kell 11:30 mehed esimene liiga B-cat. üksikmäng vaipkate Tondiraba TK

kell 12:30 mehed teine liiga üksikmäng murukate Tondiraba TK

19.-22.04. 18.04. Kell 18:00 
registr.dead-line!

mehed/naised al. 35+
/esiliiga arvest./

ITF Seniors Circuit AOTK üksik- ja paarismäng vt.
www.tennisekool.ee

muru- & vaipkate Tondiraba TK

MAI

11.-13.05. kell 16:00 mehed teine liiga üksikmäng liivakate Kalev TK, Tallinn

kell 18:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Kalev TK, Tallinn

12.-13.05. kell 15:00 mehed esimene liiga A-cat. paarismäng liivakate Kalev TK, Tallinn

18.-19.05. kell 16:00 NAISED I, II ja III liiga üksik/paarismäng liivakate Kalev TK, Tallinn

19.-20.05. kell 11:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Pärnu Kesklinna TK

21.05.-20.06. reg.dead-line 15.05. 
vt. www.tennis.live.ee

mehed teine liiga üksik- ja paarismäng liivakate mängijate kokkuleppel 
Talllinn

21.05.-20.06. reg.dead-line 15.05. 
vt. www.tennis.live.ee

mehed kolmas liiga üksikmäng kokkuleppel mängijate kokkuleppel 
Talllinn

21.05.-20.06. reg.dead-line 15.05. 
vt. www.tennis.live.ee

mehed esimene liiga B-cat. üksik- ja paarismäng liivakate mängijate kokkuleppel 
Talllinn

26.-27.05. kell 12:00 mehed esimene liiga B-cat. üksikmäng liivakate Tartu Toomeoru

JUUNI

02.-03.06. kell 12:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Tartu Toomeoru

02.-03.06. kell 11:00 mehed teine liiga üksikmäng liivakate Viljandi

02.-03.06. kell 14:00 mehed esimene liiga B-cat. paarismäng liivakate Viljandi

09.-10.06. kell 11:00 mehed esimene liiga B-cat. üksikmäng liivakate Haapsalu Promenaad

09.-10.06. kell 11:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Pärnu Tenniseklubi

kell 14:00 mehed teine liiga paarismäng liivakate Pärnu Tenniseklubi

16.-17.06. kell 12:00 mehed teine liiga üksikmäng liivakate Pärnu Kesklinna TK

29.06.-01.07. täpsustamisel mehed Eesti veteranide MV 35+ vt. www.tennis.live.ee liivakate koht täpsustamisel

30.06.-01.07. kell 11:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Kalev TK, Tallinn

JUULI

06.-08.07. kell 16:00 mehed teine liiga üksikmäng liivakate Nõmme Tenniseklubi

12.-15.07. täpsustamisel mehed/naised Eesti vet.MV alates 40+ vt.www.tennis.live.ee liivakate Pärnu Kesklinna TK

14.-15.07. kell 11:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Haapsalu Promenaad

21.-22.07. kell 12:00 mehed esimene liiga B-cat. paarismäng liivakate Pärnu Kesklinna TK

kell 11:00 mehed teine liiga paarismäng liivakate Pärnu Tenniseklubi

25.-29.07. registr.dead-line täp-
sustamisel

mehed/naised al. 35+ ITF Seniors Circuit Kalev üksik- ja paarismäng  
vt. www.tennis.live.ee

liivakate Kalev TK, Tallinn

AUGUST

04.-05.08. kell 12:00 mehed Raivet-Kukk Cup kõik liigad! igamehe paarismäng liivakate Kalev TK, Tallinn

06.-24.08. reg.dead-line 06.08. 
vt. www.tennis.live.ee

mehed teine liiga üksikmäng liivakate kokkuleppel, Tallinn

06.-05.09. reg.dead-line 06.08. 
vt. www.tennis.live.ee

mehed esimene liiga B-cat. üksikmäng liivakate kokkuleppel, Tallinn

11.-12.08. kell 11:00 mehed teine liiga üksikmäng liivakate Pärnu Kesklinna TK

kell 14:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Pärnu Kesklinna TK

18.-19.08. kell 11:00 NAISED I, II ja III liiga üksik/paarismäng liivakate Pärnu Tenniseklubi

25.-26.08. kell 11:00 mehed kolmas liiga üksikmäng liivakate Kalev TK, Tallinn

31.08.-02.09. kell 16:00 mehed teine liiga üksikmängu MASTERS liivakate Kalev TK, Tallinn

kell 17:00 mehed kolmas liiga üksikmängu MASTERS liivakate Kalev TK, Tallinn

SEPTEMBER

08.09.-09.09. kell 11:00 mehed esimene liiga B-cat. paarismäng liivakate Nõmme Tenniseklubi

kell 12:00 mehed teine liiga paarismäng liivakate Nõmme Tenniseklubi

Korraldajal on õigus jooksvalt teha kalendris muudatusi. Vt. www.tennis.live.ee
Liigatennise kontaktid: mehed – Toomas Kuum, tel 56 488 444, liigatennis@hot.ee; naised – Marina Hundt, tel 50 27 162, talviainen@hot.ee.
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EESTIedetabel

Eesti edetabelid

Nr.r Eesnimi Perekonnanimi Klubi Punktid

1 Jürgen Zopp TC2000 390

2 Vladimir Ivanov E.Kree SM 360

3 Mait Künnap Pärnu TK 300

4 Mikk Irdoja AOTK 268

5 Ivar Troost TC2000 241

6 Oskar Saarne Nõmme TK 228

7 Sven Käsper TC2000 181

8 Kristjan Pakk AOTK 148

9 Ott Ahonen Nõmme TK 116

10 Uno Lapimaa Audentes 101

Meeste edetabel

seisuga 12.02.07

Naiste edetabel

seisuga 12.02.07

Nr Eesnimi Perekonnanimi Klubi Punktid

1 Anett Schutting TC2000 255

2 Tuule Tani Elva TK 236

3 Julia Matojan Kazinjan TK 188

4 Margit Rüütel 150

5 Carolin Saan TC2000 146

6 Kadi-Liis Saar 106

7 Liis Pello Nõmme TK 101

8 Anna Maskaljun TC2000 91

9 Julia Zubkova E.Kree SM 68

10-11 Kersten Vanem 48

10-11 Helena Luik 48

Eesti edetabelid
1. Saar, Kadi Liis (s.1992 TC2000)

2. Vanem, Kersten (s.1991 Coral Club)

3. Luik, Helena (s.1991 EKSM)

GP 2007 T-16,18 (talv)
üksik ja paarismäng

1. Ilves, Kadi (s.1993 Coral Club)

2. Karema, Kaarina (s.1993 EKSM)

3. Kontaveit, Anett (s.1995 EKSM)

GP 2007 T-14 (talv)
üksik ja paarismäng

1. Savvest, Sandra (s.1995
Pärnu Kesklinna TK)

2. Kontaveit, Anett (s.1995 EKSM)

3. Hendsel, Erika (s.1997 EKSM)

GP 2007 T-12 (talv)
üksik ja paarismäng

1. Pops, Markus (s.1990 AOTK)

2.-3. Tuus, Siim (s.1990 Rakvere TK)

2.-3. Ritslaid, Morten (s.1989 Coral Club)

GP 2007 P-18 (talv)
üksik ja paarismäng

1. Ritslaid, Morten (s.1989 Coral Club)

2. Tsirkin, Jakov (s.1991 TC 2000)

3. Pops, Markus (s.1990 AOTK)

GP 2007 P-18 (talv)
paarismäng

1. Tsikin, Jakov (s.1991 TC2000)

2. Proskura, Daniil (s.1992 EKSM)

3. Aunapuu, Erik (s.1992 TC2000)

GP 2007 P-16 (talv)
üksik ja paarismäng

GP 2007 P-16 (talv)
paarismäng

1. Aunapuu, Erik (s.1992 TC2000)

Levandi, Armand (s.1992 Coral Sport)

3. Anderson, Christian (s. 1991
Coral Club)

Kalpus, Heimar (s.1991 Coral Club)

1. Marksoo, Marek (s.1993 TC2000)

2. Annus, Taavi (s.1993 TC2000)

3. Kuusing, Rene (s.1993 AOTK)

GP 2007 P-14 (talv)
üksik ja paarismäng

GP 2007 P-14 (talv)
paarismäng

1. Kerner, Markus (s.1994 TK Fellin)

Kuusing, Rene (s.1993 AOTK)

3. Annus, Taavi (s. 1993 TC2000)

Raag, Hendrik (s.1993 Coral Club)

1. Pavlov, Anton (s.1995 AOTK)

2. Kilumets, Kert (s.1995 TK Sinnet)

3. Raisma, Kenneth (s.1998 Forselius)

GP 2007 P-12 (talv)
üksik ja paarismäng

1. Raisma, Kenneth (s.1998 Forselius)

Saar, Karl Kiur (s.1996 TC2000)

Kilumets, Kert (s.1995 TK Sinnet)

GP 2007 P-12 (talv)
paarismäng

GP 2007 T-12 (talv)
paarismäng

1. Hensel, Erika (s.1997 EKSM)

2. Roose, Grete-Helena (s.1995
Forseliuse TK)

3. Tamm, Brenda (s. 1995 Coral Club)

4. Erfos, Cornelia (s.1995 Tallinna Kalev)

GP 2007 T-14 (talv)
paarismäng

1. Ilves, Kadi (s.1993 Coral Club)

2. Kontaveit, Anett (s.1995 EKSM)

3. Mets, Kristiin (s. 1993 TK Sinnet)

4. Mahoni, Mari (s.1993 TK Promenaad)

1. Luik, Helena (s.1991 EKSM)

2. Saar, Kadi Liis (s.1992 TC2000)

3. Vanem, Kersten (s.1991 Coral Club)

GP 2007 T-16,18 (talv)
paarismäng
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Maailma edetabelidMaailma edetabelid
WTA jooksev edetabel

seisuga 31.03.07

Koht Nimi Riik Punktid

1 Justine Henin BEL 3645

2 Maria Sharapova RUS 3564

3 Svetlana Kuznetsova RUS 2947

4 Amelie Mauresmo FRA 2933

5 Kim Clijsters BEL 2630

6 Martina Hingis SUI 2280

7 Nadia Petrova RUS 2135

8 Nicole Vaidisova CZE 1856

9 Jelena Jankovic SRB 1823

10 Elena Dementieva RUS 1683

ATP jooksev edetabel

seisuga 31.03.07

Koht Nimi Riik Punktid

1 Roger Federer SUI 7715

2 Rafael Nadal ESP 4755

3 Andy Roddick USA 2980

4 Nikolay Davydenko RUS 2865

5 Fernando Gonzalez CHI 2755

6 Tommy Robredo ESP 2525

7 Ivan Ljubicic CRO 2395

8 James Blake USA 2270

9 Tommy Haas GER 2165

10 Novak Djokovic SCG 2060

Fotod: Scanpix

Henin

Šarapova Kuznetsova

Federer

Nadal Roddick

ATP Indesit punktitabel

seisuga 31.03.07

Koht Nimi Riik Punktid

1 Roger Federer SUI 261

2 Tommy Haas GER 200

3 Andy Roddick USA 185

4 Rafael Nadal ESP 180

5 Novak Djokovic SCG 172

6 Andy Murray GBR 167

7 Fernando Gonzalez CHI 163

8 Mikhail Youzhny RUS 145

9 Ivan Ljubicic CRO 135

10 Juan Ignacio Chela ARG 121

WTA Porsche punktitabel
Koht Nimi Riik Punktid

1 Serena Williams USA 1030

2 Martina Hingis SUI 991

3 Maria Sharapova RUS 960

4 Kim Clijsters BEL 915

5 Jelena Jankovic SRB 885

6 Svetlana Kuznetsova RUS 866

7 Amelie Mauresmo FRA 825

8 Dainela Hantuchova SVK 822

9 Nicole Vaidisova CZE 725

10 Justine Henin BEL 700

Haas

Djokovic

Williams Hingis

seisuga 31.03.07



TREENIterviseks

erialane 
soojendus

Tennises on kiirus- ja väledusharju-

tused vajalikud, et paremini platsil

liikuda: lühikesed spurdid ette,

taha, kõrvale.

Sellele järgneb partneriga kerge

ees- ja tagakäelöökide vahetus, raba-

kulöögid, servimised.

Soojenduslöökidel ära püüa

palle punktiks lüüa!

3

"maha-
jahutamine"
(cool down) 3–5 min

Kunagi ei tohiks pingelist füüsi-

list koormust lõpetada kohe.

„Mahajahutamine” peaks toimuma

samuti kui eelsoojendus ning sisal-

dama ka venitusharjutusi.

4

Kubemelihaste
venitus

Hoia 20 sek.

Reie seesmise
grupi lihaste

venitus
Hoia 20 sek.

Reie tagumise grupi
lihaste venitus

Hoia 20 sek.

ääre lihaste
venitus.

Hoia 20 sek.

Küünarvarre lihaste
venitus.

Hoia 20 sek.
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Soojendus
Üks põhjusi, miks sportijatel tekivad vigastused, on see, et nad ei valmista oma

lihaseid ette aktiivseks harjutamiseks.
Nõu annab doktor Kaidu Meitern. Illustratsioonid autorilt, pilt Scanpix.

Soojenduse intensiivsus ja kes-
tus on erinev: paremas vormis
sportlane vajab pikemat ja in-

tensiivsemat lihaste, kõõluste, sidemete
„soojendamist” kui vähem treenitu.

Üldiselt võib soojenduse jagada etap-
pidesse:

Tippspordis on vigastused sagedased külalised. Siin ei ole küsimus soojenduse 
professionaalsuses, pigem on probleemiks see, et kogu aeg tuleb tegutseda võimete piiril. 
Pildile on jäänud Kim Clijsters, hüppeliigese vigastusega. Kim on tuntud just oma uskumatute
sööstudega palli järele. Kääristed, millesse ta laskub, küünitades palli järele, teeksid au ka 
võimlejale.

On see üldse vajalik?
Soojendus

eelsoojendus
(warm up) 5 min

Sellega tõstetakse lihaste tempera-

tuuri, naha pinnale tekib kerge higi.

Eelsoojenduse harjutused:

� statsionaarsel velo- või

  sõudetrenažööril,

� kerge sörkimine,

� energiline kõndimine,

� hüppenööriga hüplemine,

� trepiastumine,

� selle alla käib ka autost või kodust

 väljakule kõndimine.

1

venitamine
(stretching) 5–10 min

Siin tuleb meelde tuletada, et

vanemal atleedil muutuvad lihased jt

pehme koe struktuurid jäigemaks ja

sellepärast ta peab venitamiseks

rohkem aega kulutama. Venitamine

ei tohi olla valulik.

Venitada saab mitut moodi:

� ballistiline venitamine

„jõnksatamisena”, kus venitus- ja

lõdvestusperioodid vahelduvad väga 

kiiresti. Seda venitusvõtet üldiselt ei

soovitata, sest see võib kasu asemel

kahju tuua;

� staatiline venitamine

lihas viiakse aeglaselt venitusasen-

disse ja hoitakse selles asendis

10–20 sek, mille järel on lühem lõd-

vestusperiood.

Olenevalt alast tuleb venitamisel

rõhku panna erinevatele lihastele.

Tennises on need lihasgrupid, mida 

peaks enne ja pärast treeningut

5–10 min venitama:

� ülaselg

� õlavööde ja kael

� säärelihased ja Achilleuse kõõlus

� hüppeliiges ja ranne

� küünarvarrelihaste venitus-

   harjutused (vt. joonis).

2
itus

nna)
sek.

sepsi" venitus
(käsi üle rinna)

Hoia 20 sek.
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EKSPERTsoovitab

Kuidas valida reketit?
Sobiva reketi leidmine võib sageli kujuneda keerulisemaks, kui esialgu arvata

oskate. Valik on suur ja arvestada tuleb paljusid nüansse,
mida eriti harrastustennisistidel on raske hinnata.

Tekst on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

Soliidsemate kaubamärkide
esindajad pakuvad reketi tes-
timise võimalusi, mida ei mak-

sa kasutamata jätta. Alljärgnev tasub
läbi lugeda ja järele mõelda, mida peaks
jälgima reketi valikul oma mängutase-
mest ja -stiilist lähtudes.

Järgnevad faktid on mõeldud üld-
teabena – normist võib esineda kõr-
valekalduvaid parameetreid või modi-
fikatsioone. Näiteks jäigem raam an-
nab rohkem jõudu (põhifaktid reketite
kohta, 4. punkt), kuigi halvasti seotud 
jäik raam võib anda vähem jõudu kui
korralikult seotud elastne raam tugeva
mängija käes.

Samuti tuleb silmas pidada, et all-
toodud väited on suhtelised. Näiteks
ei pruugi raamile suvaliselt kaalu
lisamine tingimata vajalikku jõudu
anda (liigse kaalu lisamine võib hoopis
pärssida juhitavust). Arvestage, et
mängu tulevad ka teised tegurid. Kui
olete huvitatud lisajõu hankimisest,
proovige panna kaalu juurde väikeste
ühikute kaupa, näiteks kolm või neli
grammi korraga.

Nadal on tuntud mängijana, kellel on
kontrollitud ja tugev topspin-löök.

Kuidas valida reketit?

Põhifaktid reketi
raami kohta

Raskem raam:
� annab rohkem jõudu,
� vibreerib vähem,
� annab suurema löögikeskme.

Jäigem raam:
� annab rohkem jõudu,
� annab suurema löögikeskme,
� annab käele edasi rohkem löök-
   koormust kui elastne raam,
� kogu keelestu alal on ühetaolisem
   pallireaktsioon.

Suurem raam:
� annab rohkem jõudu,
� peab paremini vastu väändumise
   suhtes,
� annab suurema löögikeskme.

Pikem raam:
annab suurema kiiruse ning seetõttu ka
suurema jõu, keelestu tekitab suurema
kiiruse tõttu suurema vindi.

Faktid keelte kohta
� Väiksem keelte pinge annab rohkem
   jõudu (juhul kui keeled ei liigu).
� Suurem keelte pinge tagab parema

pallijuhitavuse (kogenud mängijatele).
� Pikem keel (või keelestu ala) annab
   suurema jõu.
� Väiksem keelte tihedus (vähem keeli)
   annab suurema jõu.
� Õhemad keeled annavad suurema
   jõu.*
� Elastsemad keeled annavad suurema
   jõu. (See, mis annab suurema jõu,
   neelab üldiselt kokkupõrkel ka
   rohkem löökkoormust.)
� Pehmemad keeled või pehmema
   kattega keeled kalduvad vähem
   vibreerima.
� Õhemad keeled kalduvad rohkem
   vinti tekitama.
� Väiksem keelte tihedus (vähem keeli)
   tekitab rohkem vinti.
� Mida elastsem on keel, seda rohkem
   on reketis pingekadu pärast keelte
   sidumist.**

* Wilsoni uurimus nende löögikeskme 
keele kohta ei nõustu selle väitega.
**Eelpingutamine joondab (venitab)
keeles olevaid polümeeriahelaid 
ning ”määrab” keele, mis vähendab
pingekadu, kuigi vaid väheses ulatuses.
Üldjoontes tagab suurem eelpinguta-
mine (enne reketile sidumist) väiksema 
sidumisjärgse pingekao.

Arvestades, milline on Ljubicici mängustiil, 
siis reket, mis pildil tema käest pudeneb on 
sootuks teiste parameetritega kui Nadalil.

Reketipea suurus

Jõud on otseselt seotud pea suuruse-
ga – suurem pea tähendab suuremat 
jõudu, kui kõik teised omadused on 
võrdsed. Suurema pea puhul on ka löö-
gipind ja löögikese (sweetspot) suure-
mad, andestades kergemini keskmest 
välja minevaid lööke. Tänapäeval pa-
kutakse reketeid, mille pea suurused 
ulatuvad 85–135 ruuttollini (u 548–870 
cm2), kõige tavalisem on 95–110 ruut-
tolli (u 612–709 cm2). Need suurused 
võimaldavad paljudel mängijatel lei-
da tasakaalu jõu ja juhtivuse vahel. 
Üldiselt meeldivad kogenud mängi-
jatele väiksema peaga reketid, sest 
neid on hõlpsam juhtida, samas kui 
suuremaid reketeid kasutavad tava-
liselt algajad ja kesktaseme mängijad, 
kellele need pakuvad rohkem jõudu ja 
suuremat löögikeset.

Pikkus

Saadaval on reketid pikkusega u 69 
–74 cm, mis on ka turniirimängu lu-
batud piir. Standardreketid on u 69 cm 
pikad. Pikem reket annab suurema 
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ulatuse põrkepallide löömisel, võim-
sust servidel ja üldiselt veidi rohkem
jõudu kui tavapikkusega reketid, kui
kõik teised omadused on võrdsed.
Enamikule mängijatele ei ole stan-
dardreketi vahetamine u 1,3–2,54 cm
pikema reketi vastu tavaliselt prob-
leemiks. Suurem osa (kuid mitte kõik)
pikematest reketitest on kergemad kui 
standardpikkusega reketid, et säilita-
da nende juhitavus. Reketi pikenedes
kasvab ka selle dünaamiline kaarekaal.
Kui standardreketit vaid pikendatakse
selle kaalu vähendamata, siis on tule-
museks väga kohmakas “nui”.

Kaal ja tasakaal
Need kaks parameetrit mõjutavad

kõige enam seda, kuidas reket käes
tundub, kui te selle haarate ja seda ten-
niseplatsil kasutate.

Kui eelöeldu vastab tõele, kas siis kii-
resti liigutatav kergem reket ei tekita
sama suurt jõudu kui raskem reket,
mida aeglasemalt liigutatakse? See
küsimus on tõsise arutluse all olnud
juba aastast 1990, kui Wilson tõi turule
oma Hammeri reketid. Siiani kaalusid 
reketid u 360–390 g ning olid tasakaalus-
tatud kerge peaga (või raske käepide-
mega). Wilsoni Hammeri tehnoloogia
vähendas reketi üldist kaalu u 300–330
grammini, kuid viis rohkem massi reke-
ti peaosasse, mille tulemuseks oli ”raske
pea” tasakaal. Eesmärk oli parandada
juhitavust ilma kaotusteta jõus, hoides 
massi reketi löögitsoonis. Sellest ajast
on reketite kaal pidevalt langenud.
Praegu pakub enamik tootjaid alla 300 
g kaaluvaid vahendeid. Kas kergem on
parem? Mitte alati. Kuid milline reket
on teie jaoks parim? Kas reket peaks
olema kerge peaga, raske peaga või
ühtlaselt tasakaalustatud? Sellele küsi-
musele vastamiseks on tarvis orientiiri.
Kui raske on teie praegune reket? Kas 
see on kerge või raske peaga? Millised
on selle arvnäitajad? Kui te ei tea, siis

Mõned põhitõed
raske reket on:
� võimsam
� stabiilsem
� annab edasi vähem vibratsiooni kui
   kerge reket (kui kõik teised
   omadused on võrdsed)

Kergem reket on:
� hõlpsamini juhitav ning seetõttu
   suudab mängija seda kiiremini
   liigutada.

uut reketit valima minnes tasuks prae-
gune kaasa võtta.

Järgmiseks – kas te soovite kergemat, 
raskemat või sama kaaluga reketit? 
Kerge peaga, raske peaga või ühtlaselt 
tasakaalustatud reketit? Võimalik, et 
te ei tea, mida te tahate, seni kuni te 
konkreetse reketiga mängida proovite. 
Kui see ei ole võimalik, siis võite järg-
nevalt lugeda juhiseid eri kaalude ja 
tasakaalude eeliste ja puuduste kohta.

Raskemad, kerge
peaga reketid

Neid reketeid eelistab suurem osa 
professionaalsetest mängijatest ning 
neid kutsutakse tihti traditsioonilise 
kaalu ja tasakaaluga reketiteks. Selliste 
reketite kaal on tavaliselt 330–390 g 
ning nad on tasakaalustatud u 1,3–3,8 
cm pea poolt kergemaks, et säilitada 
juhtivust. Tihti nimetatakse neid ka 
mängureketiteks, sest need on suure-
mal määral juhitavusele orienteeritud 
ning kujundatud mängijatele, kes ka-
sutavad rohkem oma jõudu.

Kergemad, raske
peaga reketid

Aastaid tagasi avastas Wilson, et 
reketit on võimalik teha paremini juhi-
tavaks, ilma et peaks vähendama selle 

pea kaalu. Käepideme kaalu vähen-
dades muutus reketi kogukaal väikse-
maks, kuid säilitas oma massi pea pool, 
kus toimub kokkupuude palliga. See oli 
ka reketite Hammer ja Sledge Hammer 
konstruktsiooni põhimõte. Ka mitu teist 
reketitootjat on nüüdseks turule toonud 
kerged, raske peaga (ja ühtlaselt ta-
sakaalustatud) reketid. Selle reketitüü-
bi eelisteks on parem juhitavus ilma 
jõukadudeta, seda eriti põrkepallide 
löömisel. Puuduste suhtes ollakse eri-
arvamustel – mõned “eksperdid” väi-
davad, et kaalu vähendamine suuren-
dab randmele, küünarnukile ja õlale ül-
ekanduvat põrutust. Mõned mängijad, 
kes on tavapärase kaalu ja tasakaaluga 
reketitelt üle läinud kergekaalulistele 
raske peaga mudelitele, väidavad, et 
need reketid ei tundu piisavalt kindlad. 
Loomulikult tuleb midagi saades ka 
midagi vastu anda. Reketi kaalu vähen-
damine muudab selle tunnetust – kas 
siis paremaks või halvemaks. Pidage 
meeles, et kui reket on liiga kerge, on 
teil alati võimalik selle kaalu suuren-
dada. Reketi kaalu vähendamine on 
aga peaaegu võimatu.

Järgmises numbris jätkame reketite 
teemat ja uurime kuidas teevad oma 
valikut Eesti tippmängijad.

Võtmeküsimuseks tänapäeva tennises on kujunenud – kui kiiresti suudad sa viia reketi läbi
kontakttsooni, mis suurendab löögi võimsust ja kaetust. Nikolai Davydenko omab lisaks suure-
pärasele löögiarsenalile ka märkimisväärselt head jalgade tööd.



Roger Federer
tennisist, kellel neljandik suurest slämmist käes

Pika aja järel on esile kerkinud meestennisist, kelle edu neljal suurturniiril poleks ime.
Ta on 25-aastane šveitslane Roger Federer, kes võrdselt hästi valdab servi,

võrgu- ja tagajoonemängu, liigub suurepäraselt ning oskab nii teravalt
rünnata kui ka kaitsest vasturünnakule tõusta. Vajaduse järgi mängustiili muutes 

võib ta esikoha saada igal väljakukattel.

Tõlkematerjalide põhjal koostas loo SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

Roger Federer

Viimasena tegi suure slämmi ehk 
võitis kõik neli suurturniiri ühel
aastal austraallane Rod Laver

(1969). Lähimineviku mängijaist on vaid 
Andre Agassi suutnud võita kõik neli tur-
niiri, ent ta jõudis selleni seitsme aastaga.

Ajastu omapära:
liivaväljakul valitsevad 

spetsialistid
Profitennise ajastu (enne 1968. aastat

lubati slämmiturniiridel mängida vaid
amatööridel) esimestel aastatel polnud
mängijate stiilis suuri erinevusi – kes oli
edukas aeglasel liivaväljakul, võis sama
hästi tegutseda ka kiire põrkega murul.

Pealegi mängiti tollal turniire vaid ka-
hel väljakukattel – French Openi liivaväl-
jakuil, Australian Openi, Wimbledoni ja
US Openi murul. Tänapäeval ülilevinud 

hard-court muutus populaarseks alles
1980. aastatel. Nii polnud 1969. aastal ka 
mingi ime, et sa mängisid võrdselt hästi
nii murul kui ka liival, sest vastasel juhul
läinuks pooled turniirid sinust mööda.

Praegu saab nii hea liiva- kui ka mu-
rumängija hard-court’il enam-vähem
hakkama ja nii ongi tekkinud jaotus: osa
tippe ei oska mängida Wimbledoni murul,
osa French Openi liival.

Ka Federeri suurim küsimärk on Prant-
susmaa lahtised meistrivõistlused. “Pikad
pallivahetused Federerile ei sobi, kuid
liival on need vältimatud,” arvas Eesti
üks tuntumaid tennisetreenereid Harri
Neppi. Seepärast ta ka ei usu, et Federeril
õnnestuks slämm välja mängida.

Neppi arvamust toetab statistika. 1990-

ndate algusest saadik on liivaväljakul 
võitnud põhiliselt selle katte spetsialistid. 
Toome siin nimekirja: Sergi Bruguera, 
Gustavo Kuerten, Thomas Muster, Albert 
Costa, Carlos Moya, Rafael Nadal. Kõik 
nad on võitnud ainult Pariisis ega kusagil 
mujal.

Ja siin teine nimekiri: Pete Sampras, 
Stefan Edberg, Boris Becker, John 
McEnroe ning esialgu ka Roger Federer. 
Kõik nad on võitnud kolm slämmiturniiri, 
ent mitte Pariisis.

“Kõrge tagakäega tekib Federeril prob-
leeme. Kui sinna neli-viis korda lüüa, 
hakkab ta eksima. Samas on tal visade ta-
gajoonemängijate vastu raske pikki punk-
te vältida. Kui tungid võrku, siis Nadal on 
selline mees, et võib vastasest absoluut-
selt igast positsioonist mööda lüüa.”

Eelnev arvamus kuulub Eesti kõigi ae-
gade parimale meestennisistile Toomas 
Leiusele. Seega: ka Leius pigem ei usu 
Federeri slämmi, ehkki ta sooviks, et
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Pikad pallivahetused
Federerile ei sobi, kuid

liival on need vältimatud

Federer on veidi parem igaühest igas elemendis. Tema andekuses pole kahtlust.

šveitslane selle välja mängiks: “See oleks 
suur sündmus, mis maailma tennist iga-
vamaks ei muuda, sest Federer on praegu 
niikuinii teistest üle.”

“Tahaksin veeta ühe 
päeva Federeri nahas.”

Ja ometi: eelnevatest arvamustest 
hoolimata on Federer üle pika aja ainus 
mees, kes Laveri saavutust võib korrata.

McEnroe: “Federer on teel ajalukku, 
saamas kõigi aegade parimaks tennisis-
tiks. Ta on andekaim mängija, keda olen 
eales näinud, ja ma olen näinud paljusid 
ning kohtunud platsil Samprase, Beckeri, 
Connorsi ja Borgiga.”

McEnroe sõnul on Federeri edu võti ta-
sakaal: “Ta on samavõrd tugev tagajoonel 
ja võrgus, servib võimsalt, lööb elegant-
selt nii ees- kui tagantkätt ning suudab 
vajadusel süttida või närve külmutada,” 
kirjeldas McEnroe Federeri justkui 
jumala loodud täiuslikku kunstiteost. 
“Vaatasin mängu – ta ei higistanud äre-
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mängukindlusele: “Tal oli mu elus tões-
ti tähtis osa. Loodan, ta näeb seda kõike
praegu kusagilt...”

Lundgren treenis Federeri 2000. aasta
novembrist 2003. aasta novembrini, kuigi
koostööd tegid nad varemgi. Lahku läksid
nad põhjusel, et nende suhted olid lihtsalt
ammendunud – ilmselt polnud Lundgrenil
enam midagi Federerile pakkuda.

Lundgren on koostöö katkemist mee-
nutanud nii: “Selliseid asju juhtub, kui
kaks inimest kasvavad kokku. Me tegime
kõike koos – sõime koos, käisime koos väl-
jas, mängisime isegi koos Play Stationit. 
Nüüd on tal aeg edasi minna kellegi teise 
juhendamisel.”

“Otsus sündis raskelt,” kommenteeris
Federer lahkuminekut. “Võib-olla ei käi-
tunud ma ilmtingimata õigesti, kuid lan-
getasin tähtsa valiku, sest tahan mängu
parandada.”

Peaaegu poolteist aastat püsis Federer 
isikliku treenerita. See tähendas ka raha-
list võitu – kõik miljonid voolasid pere-
konna tasku, sest Federer pani mänedže-
rina kirja ema Lynette’i ja assistendina
elukaaslase Miroslava (Mirka) Vavrineci.
Muide, Slovakkias sündinud, ent kaheaas-
taselt Šveitsi elama asunud Vavrineciga
kohtus Federer Sydney olümpiakülas.

2005. aastal hakkas Federer tegema 
koostööd maailma tuntuima treeneri Tony 
Roche’iga. Üks eesmärk treener siiski 
palgata oli vajadus parandada mängu lii-
vaväljakul, ehkki Roche polnud sellel kat-
tel ise kuigi tugev. Ent samas oli Roche ju 
aastaid juhendanud Ivan Lendlit, oma aja 
üht maailma parimat tagajoonemängijat.

Roche juhendab Federeri nii-öelda ko-
hakaasluse alusel. “Ma ei helista talle ku-
nagi. Kui tal on mind vaja, ta teab, kust 
mind leida,” selgitas Roche “juhendamist” 
ühes intervjuus. Roche tuletaski meelde 
aastat 2004: “Tolle hooaja läbis ta treene-
rita ning võitis ikka kolm slämmiturniiri. 
Ta oskab palju asju oma peaga teha.”

Samprase rekordi
ületamine on aja

küsimus

Pete Sampras juhib 14 tiitliga suure 
slämmi turniiride arvestust. Federeril on 
praegu kirjas kümme esikohta. Enamik 
asjatundjaid usub, et Federer veel lööb 
selle rekordi. “Samprast oli igal juhul ker-
gem võita kui Federeri,” võrdles Agassi.

Samprase rekord ja oleksidki need 
eesmärgid, mille poole Federeril jäänud 
veel püüelda. Sest muud rekordid on ta 
niikuinii löönud.

Tänavu 26. veebruariks oli Federer 
püsinud maailma esireketina järjest 160 
nädalat – sellega lõi ta Jimmy Connorsi 
omaaegse tippmargi. Kusjuures ju-
ba 2006. aasta novembris oli selge, et 
Federer selle rekordi lööb. Nimelt oli 
tema punktiline ülekaal järgnevate ees 
sedavõrd suur, et Federer püsinuks veeb-
ruaris esireketina ka siis, kui ta vahepeal 
üldse poleks mänginud või iga korda ava-
ringis välja langenud. Tegelikult võitis ta 
nii Mastersi kui ka Australian Openi.

ATP edetabelis on Federeril praegu 
8210 (tema enda nimel absoluutne rekord 
on 8320), järgmisel, Nadalil, 4480 punkti. 
Mullu teenis Federer esimese tennisisti-
na aasta jooksul auhinnaraha üle 8 miljo-
ni dollari (8 343 855).

Et aga üliinimesed on ka haavatavad, 
näitas Federeri hiljutine kaotus Indian 
Wellsi turniiri avaringis argentiinla-
sele Guillermo Canasele 5:7, 2:6. Üks 
huvitav rekord jäi sellega purustamata 
– Federeril oli kirjas 41 võitu järjest, ent 
Canase kaasmaalane Guillermo Vilas 
suutis 1977 võita 46 kohtumist järjest.

Nüüd jääb üle oodata juuni algust ja 
Pariisi. Kui Federer ka French Openil 
võidab, on suurest slämmist pool käes, 
ent raskem osa ületatud.

Roger Federer

Sündinud 8. augustil 1981.

Elukoht Oberwild, Šveits.

Pikkus ja kaal 186 cm/85 kg.

Elukaaslane Mirka Vavrinec,
endine tennisist

Hobid golf, jalgpall, suusatamine,
Play Station, kaardimäng.

Iidolid Boris Becker ja Stefan Edberg.

Lemmiktoit Tomatid ja Mozzarella
di Buffala. 

Lemmikmuusikud AC/DC,
Lenny Kravitz.

Suure slämmi turniiri võite 10

Turniirivõite kokku 47.

Võidetud auhinnaraha 29 887 528
USA dollarit (19. märtsi seisuga).

Et aga üliinimesed on ka haavatavad, ja isegi topelt haavatavad, näitas Federeri hiljutine kaotus 
Indian Wellsi turniiri avaringis argentiinlasele Guillermo Canasele ning samale vastasele Key 
Biscayne's. Seega suutis sama mees Federeri võita juba teine kord ühel kalendrikuul!
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vusest ainsalgi hetkel. Ei kartnud vastast, 
sest teadis, et võib alistada tolle ükskõik
millises stiilis.”

“Tahaksin veeta ühe päeva Federeri
nahas, et kogeda, milline tunne on män-
gida nõnda virtuooslikult,” õhkas Mats
Wilander, kes ühel aastal (1988) võit-
nud kolm slämmiturniiri – kõik peale
Wimbledoni. “Federer on veidi parem
igaühest igas elemendis. Ta on konku-
rentidest üle ka jõult ja vaimult.”

Mis juhtus tänavu Australian Openi
poolfinaalis? Ameeriklane Andy Roddick
tundis, et on heas vormis ning julges
öelda enne mängu, et tema ja Federeri
taseme vahe on poole aastaga selgelt
vähenenud. Sellise jutu peale võitis
Federer Roddicki 6:4, 6:0, 6:2. “Loodan,
et ehk ta ei võta kaotust liialt südamesse, 
sest olin lihtsalt parem,” tundis Federer
Roddickile kaasa.

Milline oli Roddicki reaktsioon kaotu-
sele. Nimelt selline: “See oli masendav.
Teate, see oli haletsusväärne. See sakkis
täiega. Jube.”

Võita vastast tema
stiilis

Jah, Roddicki, Nadali, Marat Safini,
võib-olla veel mõne mehe vastu peab ka
Federer võitmiseks endast parima anda, 
kuid suurema osa vastastega on tal liht-
salt igav mängida.

Nii mõtles ta paar aastat tagasi moo-
duse, kuidas mängu endale huvitava-

maks teha – minna kaasa vastase stiiliga. 
Näiteks britt Tim Henman armastab võr-
gus käia. Federer harrastaski Henmani
vastu agressiivset võrgumängu, kuigi
võinuks pisut pikemate pallivahetustega 
inglase lihtsalt auti lüüa. Samal viisil jäi
Federer mõne nõrgema tagajoonemängi-
ja (mitte Nadali!) vastu ka tagajoonele.
Ja võitis ikka.

Asjatundjad tõid võrdluse malega: kui
Garri Kasparov proovinuks oma tippajal
võimalusi rivaalidega võrdsustada, pida-
nuks ta kõigis partiides mängima musta-
dega ja valima vastase lemmikavangu.

Federeri andekuses pole kahtlust, ent
tööarmastus? Šveitslane ei pelga raskeid
treeninguid. Näiteks jõusaalis rassib ta
tihti. “Kui tõstan raskusi, siis ei mõtle ma 
sellele, et olen maailma esireket. Koos hea-

Noorena loopisin palju
reketit, mõnikord lendas see
kümme meetrit eemale või
vastu väljaku piirdeaeda

Kui tõstan raskusi, siis ei
mõtle ma sellele, et olen

maailma esireket.

Suurema osa vastastega on Federeril lihtsalt igav mängida.

de sõpradega võib treening mõnikord ka 
lõbus olla,” tunnistas Federer, kelle füü-
siline ettevalmistus on väga mitmekülgne, 
sisaldades jõuharjutusi, ujumist, jooksu, 
hüppe- ja koordinatsiooniharjutusi.

Noorena kulutas energiat 
reketi loopimisele

Baseli lähistel üles kasvanud Roger vai-
mustus tennisest vanemate eeskujul, kes 
viisid poja 8-aastaselt treeningule. Siiski 
mängisid isa Robert ja Lõuna-Aafrikas 
sündinud ema Lynnette vaid harrastus-
tennisisti tasemel.

Federeri esimesed mälestused suurest 
tennisest pärinevad 1988. aastast, kui kuue-
aastane Roger vaatas telerist Wimbledoni 
finaali Beckeri ja Stefan Edbergi vahel. Kui 
Becker kaotas, hakkas Federer nutma.

Hiljem tunnistas Federer, et hakkas 
austama ka Edbergi, kuid tollal oli kõvas-
ti sakslase poolt. Ka iseloomult sarnanes 
Roger pigem tulise Beckeri kui rahuliku 
Edbergiga. “Noorena loopisin palju reke-
tit, mõnikord lendas see kümme meetrit 
eemale või vastu väljaku piirdeaeda,” 
meenutas Federer. “Isale-emale see ei 
meeldinud. Kui käitusin halvasti, siis au-
toga koju sõites ei rääkinud nad karistu-
seks ühtki sõna. See oli kõige hullem.”

Alles Federeri treenerid, austraallane 
Peter Carter ja rootslane Peter Lundgren 

suutsid hoolealust veenda, et tundepurs-
ked on jõu raiskamine. Praegu sarnaneb 
Federeri käitumine Björn Borgi omaga 
– platsil ei reeda miski tema läbielamisi.

15-aastaselt suunati Federer andeka 
mängijana õppima Šveitsi tennisistide 
treeningukeskusesse Lausanne’i lähistel. 
Paik asus kahe tunni rongisõidu kaugusel 
Baselist ning erines prantsuskeelse kesk-
konna poolest (Baselis räägitakse saksa 
keelt). “Mulle ei meeldinud seal koolis käia. 
Sain kaaslastelt tihti narrida, sest ei osanud 
prantsuse keelt,” meenutas Federer.

Hoolimata “vastikust” koolist sai Fede-
rerist riigi parim noormängija. 1998. aas-
tal võitis ta Wimbledoni noorteturniiri, 
maineka Orange Bowli Floridas ja tõusis 
maailma juunioride esireketiks.

Pole tähtis, kes Federeri 
juhendab.

Ta saab hakkama ka 
treenerita

Federeri arengus suurt rolli mänginud 
Carter hukkus 1999. aastal autoavariis, 
mis jättis jälje ka toonase tippupürgija 
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Vanade egiptlaste ning hilise-
mate rahvaste jaoks olid pal-
limängud nende religioossete

tseremooniate osa. Need traditsioonid
ning kogu pallimängude kontseptsioon 
levis 8. sajandil Euroopasse tänu mau-
ridele, kelle impeerium ulatus Lõuna-
Prantsusmaani. Nii veider kui see ka ei
tundu, lõi just see ida kultuuri ja krist-
luse kohtumine aluse tennisele.

Kristlikud mungad huvitusid mau-
ride usuriitustest ning nad olid esi-
mesed eurooplased, kes mängisid pal-
limängu, millest aja jooksul kasvas
välja tennis. Tennise varaseima vari-

andi nimeks oli La Soule, ning selles
osalejad lõid üksteisele palli kas käte
või keppide abil. Mäng muutus väga
populaarseks kloostrites kõikjal üle
Euroopa, isegi niivõrd, et tolleaegne
kirik kaalus selle ärakeelamist.

See varajane tennise variant, mis
seisnes tihti palli löömises vastu siseõue
seinu, levis varsti ka kloostritest välja-
poole ning 12. ja 13. sajandi jooksul
arenes paljuski edasi. Mängijad mõist-
sid, et palli on võimalik kätega palju
paremini juhtida, seega oli loomulikuks
sammuks luua sobilik nahkkinnas. Oli
ainult aja küsimus, kui kindale kinnita-
ti külge puust käepide, millega sel viisil
loodi ka esimene tennisereket. Ka palle
täiustati: täispuidu juurest liiguti palju
pehmemate materjalideni. Pallid olid
nüüd valmistatud nahast ning täidetud

kliidega. Mäng kogus tohutult popu-
laarsust eriti Prantsusmaal, kus see ka 
kuningakojas omaks võeti.

Real Tennis

Just Prantsusmaal arenes tennis 
selliseks, nagu me seda tänapäeval 
teame. 16., 17. ja 18. sajandil muutus 
tennis väga populaarseks meelelahu-
tuseks kuningate ja aadlike seas ning 
sai nimeks jeu de paumme – peopesa 
mäng. Osavõtjad alustasid mängu hüü-
dega ”Tenez”, st ”Mängi!” ning see sai 
varsti tuntuks kui Royal (kuninglik) või 
mugandatuna Real Tennis.

Real Tennis erines vägagi sellest ten-
nisest, mida tänapäeval mängitakse. 
Real Tennist mängiti siseruumides, su-
urtes väljaulatuvate katustega galeriid-
es, ning punkte saadi selle järgi, kuidas 
palli galerii seintelt välja mängiti. See 
oli hoopis teistsugune kui tänapäeva 
murutennis, mille ristkülikukujuline 
väljak on muruplatsil ning mida män-
gitakse märgitud piirides, mitte vastu 
seina. Veel üks oluline erinevus seis-
neb selles, et Real Tennises kasutati 
nn sööstude süsteemi. Kui tänapäeva 
tennises põrkab pall kaks korda järjest 
maha, siis on see vastase punkt. Kuid 
Real Tennises märkis punktiarvestaja 
ära teise põrke koha. Seda nimetati 
sööstuks. Lisaks punktide peale män-
gimisele võistlesid vastased ka sööstu 
viimises nii kaugele vastase tagaseina 

lähedale kui võimalik. Mängija, kes 
punktidega maha jäi, võis järele võtta 
ja matši võita, olles osavam sööstudes.

Pärast tennise esialgset kiiret popu-
laarsust Prantsuse aadlike seas levis 
see mäng peagi kogu Euroopasse, muu-
tudes väga armastatuks Inglismaal. 
Prantsusmaal oli see mäng tuntuks 
saanud kui kuningate sport. Ka Inglise 
kuningas Henry VIII oli agar tenni-
semängija ning lasi oma Hampton 
Courti lossi ehitada väljaku, mida Real 
Tennise harrastajad siiani kasutavad. 
Loomulikult ei jäänud tennis ainult 

Prantsusmaa või Inglismaa piiridesse, 
vaid levis ka Hispaaniasse, Itaaliasse, 
Hollandisse, Šveitsi ja Saksamaale. 
Kuid 18. sajandil tabas tennisemängu 
suur langus, Prantsuse revolutsioo-
ni ning Napoleoni sõdade tagajärjel 
lõppes tennisega tegelemine peaaegu 
kogu Euroopas.

Real Tennis aastal 1658.

Kloostriõuelt kuningakotta 
ja ülikute õuele

Pallimängude ajalugu ulatub iidsetesse aegadesse ning nende
varaseimat kujutamist võib näha Egiptuse templite nikerdustel,

mis pärinevad perioodist 1500 eKr.

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid reprod internetist.

räägime tennisest algusest peale

Kloostriõuelt kuningakotta 
ja ülikute õuele

Tennis Windsori palees 16. sajandil.

Kuningas Henry VIII oli tõeline tenniseentusiast,
kes aitas Inglismaal ala populariseerida.
16. sajand.

Järgmises numbris jätkame juba 19. 
sajandi Inglismaa murutennisega.





Maria Šarapova
tennisist ja modell

Maria Šarapova saab sel kuul alles 20-aastaseks, kuid juba võib teda pidada 
maailma tuntuimaks naissportlaseks. Ka rahas ei saa ükski naisatleet talle vastu

– reklaamilepingutega teenib Siberist pärit neiu aastas üle 20 miljoni dollari.
Sports Illustrated'is on ta poseerinud bikiinimodellina ja

sama ajakiri valis ta mullu maailma kauneimaks naissportlaseks.

Tõlkematerjalide põhjal koostas loo SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

Kui võtta puhtalt teenistuse järgi,KKpeaks Šarapova olema modell,KKmitte tennisist. Sest mänguga onKK
ta kuueaastase profikarjääri jooksul teeni-
nud “vaid” pisut üle 9 miljoni dollari ehk 
110 miljonit Eesti krooni. Kui arvestada, 
et enamik suurvõite on Šarapova saavu-
tanud 2004. aasta suvest alates, teeb see
viimastel hooaegadel ikkagi keskmiselt
alla 3 miljoni dollari aastas.

Ent Sports Illustrated hindas Šarapova
mulluseks aastateenistuseks 25 miljonit
dollarit. Seega tuleb tennisest vaevu ka-
heksandik – ülejäänu reklaamist, moe-
show’dest, esinemistest galaõhtutel jne.

Sellegipoolest vastatakse küsimusele,
kes on Maria Šarapova, enamasti: tenni-
sist. Sest neiu saavutused, eelkõige kaks
suure slämmi turniiri võitu ja pikaaja-
line maailma esireketi koht, on piisavalt 
head. Või nagu väljendas üks kolleeg: kui

Šarapova poleks hea tennisist, ei tunneks
teda keegi modelli või kaunitarina. 

Võimalik muidugi, et oma 188 senti-
meetri ja 59 kiloga oleks Šarapova nii-
gi jäänud modelliagentuuridele silma,
ent selles bisnises on konkurents kõva
– tavalisi kaunitare leidub üle maailma
kümneid tuhandeid. 

“Olen praeguse eluga rahul ega mõtlegi
spordist loobumisele. Seda enam, et olen
praegu tennisistina tuntum kui model-
lina,” ütles Šarapova tänavu jaanuaris.

Ei saanud temast tennise-
tibi, vaid hoopis võitja

Isegi ootamatult vara, kaks ja pool kuud
pärast 17. sünnipäeva, võitis Šarapova
elu esimese suure slämmi turniiri 2004. 
aasta suvel Wimbledonis. Isegi võitjana

pidi ta taluma võrdlusi kaasmaalanna 
Anna Kurnikovaga, kes oli kaunitarina 
samavõrra maailmakuulus. Ent kaugeltki 
mitte nii edukas tennisist.

“Kui inimesed tahavad, et minust saaks 
uus tennisetibi, pean vabandama. Seda 
minust ei tule,” ütles Šarapova tookord 
intervjuus ajalehele USA Today. Veel sa-
mal aastal võitis Šarapova ka WTA aasta-
lõputurniiri.

Iseenesest oli võrdlus Kurnikovaga 
muidugi kohane: mõlemad venelannad, 
mõlemad kaunitarid, mõlemad teenisid 
miljoneid reklaamiga, mõlemad alustasid 
tippupürgimist Floridas Nick Bolletieri 
Tenniseakadeemias. Ainult et Kurnikovat 
hakkas mänguväline kuulsus segama, 
Šarapoval leidus aga piisavalt auahnust 
ja võitlustahet, et tennisetipus kanda kin-
nitada.

Šarapova võitlusvaimu on tunnistanud 
kõik rivaalid – Maria on korduvalt välja
tulnud rasketest seisudest. Kui mullu sü-
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Kui Šarapova poleks hea
tennisist, ei tunneks teda 

keegi modelli või kaunitarina.

Kui võtta puhtalt teenistuse järgi, siis peaks Šarapova olema modell,
mitte tennisist. Tennisest tuleb vaevu kaheksandik – ülejäänu reklaamist,
moeshow'dest, esinemistest galaõhtutel jne.

gisel võitis ta USA-s teise suure slämmi 
tiitli, ütles finaalikaotaja Justine Henin-
Hardenne: “Maria oli täna tõeline võitle-
ja. Parem mängija võitis teenitult.”

Navratilova märkas 
Šarapova annet

Muide, esimest korda märgiti Šarapovat 
Kurnikova kui tenniseiluduse trooni 
kõigutajana juba 2002. aastal. Tollal oli 
Maria vaid 15-aastane, ent juba taipas 
tennisereketite valmistaja Prince, et siit 
annab kasu lõigata. Ta sõlmis Šarapovaga 
viieaastase lepingu 750 000 dollarile, mis 
tennisemissi praeguste lepingute kõrval 
näib tühine summa.

Nii varase lepingu taga võis olla Ša-
rapova kena välimus, ent kindlasti ka 
Prince’i usk, et sellest tüdrukust saab 
kunagi tennisekuulsus.

Kui Kurnikova siirdus Bolletieri aka-
deemiasse Moskvast ning mitte just vae-
sest perest, siis Šarapova naftapuuri-
jast isa Juri kogus kõik säästud ja sõitis 

Maria Šarapova
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või trahviga. Siiski pole Juri Šarapoviga
juhtunud nii hullusti kui Jelena Dokici
isa Damiriga, kes korduvalt võistlustelt
kõrvaldati.

Kõige vähem sallitakse Jurit ja tema
kõrval ka Mariat Venemaa naistennisis-
tide seltskonnas. “Kui tema tuleb nais-
konda, siis mina lahkun,” ütles Anastassia
Mõskina 2004. aasta lõpus, kui Venemaal
arutati Šarapova kaasamist Federation
Cupi tiimi.

Naiskonna tollane treener-kapten

Larissa Neiland selgitas, et tema tüdru-
kutel pole midagi Maria vastu, hoopis Juri 
olevat kurja juur. “Iga kord, kui Maria 
mängib mõne teise venelanna vastu, kao-
tab isa enesekontrolli ning hakkab vasti-
kult käituma,” ütles Neiland.

Mõskina ütles, et WTA finaalturniiril 
olevat ta korraks isegi kartnud, et põle-
vate silmadega Juri hüppab keset punkti 
mängimist platsile ja tuleb talle kallale.

Šarapova, keda teised venelannad pea-
vad pigem ameeriklannaks, polegi seni 
tiimiga liitunud. On arvatud, et kui see 
juhtuks, elaks isa Juri tütrele kaasa, kuid 
sooviks teiste venelannade kaotust – 
absurdne olukord võistkonnaturniiril.

Kurameerib Roddickiga 
või mitte?

Nagu jutud isast, ei lõpe ka lood Šara-
pova poiss-sõpradest, keda tennisisti en-
da sõnul pole. Arutelu, et keegi ju peaks 
Mariaga kurameerima, on üsna loogiline, 
kui jutt käib 19-aastasest kaunitarist.

Kõige rohkem on “vatti saanud” USA 
tennisist Andy Roddick. Kui suvel al-
gab tennisistide Ameerika turnee, al-
gab kõmupressi andmetel ka Šarapova 
ja Roddicki romaan. 2005. aastal kirju-
tati, kuidas paarike suhtles terve öö Los 
Angeleses Hollywood Roosevelti hotelli 
basseini ääres. Juba kuu aega hiljem pandi 
Šarapova paari laulja Adam Levine’iga.

Venelanna eitas kõike: “Mind on paari 
pandud kolme erineva noormehega. Nad ei 
saaks ju kurameerida sellise petturiga.”

Mulluse US Openi eel nähti Šarapovat 
ja Roddickit jälle koos. Nüüd eitas amee-
riklane: “Ei, me ei käi, olen seda rääki-
nud miljon korda. Oleme lihtsalt sõbrad, 

Maria Šarapova
Sündinud: 19. aprill 1987 Njaganis
(Venemaa, Siber)

Praegune elupaik: Bradenton (Florida)

Pikkus ja kaal: 188 cm, 59 kilo

Karjääri kõrgeim edetabelikoht: 1.

Karjääri auhinnaraha (26.03 seisuga):
9 183 742 USD

Suurim aastane auhinnaraha:
3 799 501 USD (2006)

WTA turniirivõite: 15

Suure slämmi turniirivõite:
2 (2004 Wimbledon, 2006 US Open)

Harrastused: mood, laulmine,
tantsimine, kino, raamatute lugemine
(meeldivad Sherlock Holmesi ja Pipi 
Pikksuka lood)

Reklaamilepingud: Honda (auto, ainult
Jaapanis), Land Rover (maastikuauto),
Motorola (mobiiltelefon), Gatorade
(energiajook), Tropicana (apelsinimahl), 
TAG Heuer (kell), Nike (spordivarustus),
Prince (reketid), Canon (foto- ja filmikaa-
merad)

Lemmiktoit: eelistab vene ja tai kööki,
lemmikmagustoit on prantsuse pann-
koogid pähklivõiga.

Lemmikjook: apelsinimahl, maasikajook

Tunamullu püstitas Maria Šarapova 
Wimb-ledoni turniiril omalaadse rekordi – te-
ma hääle tugevuseks mõõdeti mängu ajal 
101,2 detsibelli. Kui inimene viibib suruõhu-
haamri kõrval, kuuleb ta vaid 100 detsibelli. 
Meestennisistidest kõige kõvem karjuja Tim 
Henman häälitseb vaid 61,6 detsibelliga.

Briti näitleja ja kirjanik Peter Ustinov üt-
les kord Šarapova mängu nägemise või 
eelkõige kuulmise järel: “Mul on kahju 
naabritest, kes juhtuvad Šarapova pul-
maööl kõrvalruumis viibima.”

Et Šarapova lööke saadavad tohutud 
karjed, sellesse suhtuvad tennisistid erine-
valt. Sama probleem oli kümmekond aastat 
tagasi Monica Selesiga, kes tegelikult tõigi

“turule” ähkimise kui kaubamärgi.

“Minu arvates on Šarapova liiga häälekas.
Kohtunik võiks teda aeg-ajalt rahustada,” ar-
vas venelanna Jelena Dementjeva. Itaallanna
Flavia Pennetta aga mainis, et mängu ajal ei
pane ta Šarapova karjeid tähelegi. “Oleme
kõik sellega harjunud,” väitis Pennetta.

Austraalia tenniselegend John Newcombe 
arvas, et karjumine on reeglitega lubatud
petmine: “Tennises on väga tähtis kuulda, 
kuidas pall vastase reketi keeli tabab.”

Tennisereeglite punkt 26 ütleb: mängija
võidab punkti, kui vastane on tahtlikult häiri-
nud tema mängu. Kuid Šarapova ei karju
tahtlikult. “Ma lihtsalt karjun ega saa midagi
teha,” on Šarapova öelnud.

Karjumise rekordiomanik

ei enamat. Ja see, et meid on vabal ajal 
koos nähtud… Me lihtsalt juhtume ühel 
ajal samasse paika.”

Poiss-sõbra lahter jääb Šarapova elu-
loos esialgu tühjaks. Keegi ei tea midagi
kindlat.

Arutelu, et keegi ju peaks Mariaga 
kurameerima, on üsna loogiline, kui jutt
käib 19-aastasest kaunitarist.
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Floridasse 700 dollariga. Bolletieri võttis
tollal 9-aastase tüdruku siiski rõõmuga
vastu, sest tal oli vägev soovitaja – Martina
Navratilova isiklikult. Tšehhi-USA ten-
niseässale oli Šarapova silma jäänud
kuueaastasena ühel Moskva turniiril.

Väikelinn Njagan, kus Maria sündis,
asus maailma mõistes täielikus pärapõr-
gus – Hantõ-Mansiiskist 230 kilomeetrit
loodes, külmas ja kõledas kandis, kaugel 
suurtest linnadest.

Tagakiusatu Bolletieri 
akadeemias

Ilmselt sünnivad just sellistes pai-
kades tõelised võitlejad, ent tihti ei leita 
neid sportlasi üles. Ka Bolletieri on tun-
nistanud, et Šarapovat seob Kurnikovaga
vaid väline ilu. “Marial on rohkem jõudu 
ja hoopis teine mõtteviis kui Annal. Kui
vaja, võib ta terasnaela painutada, ta on 
nii sitke,” ütles Bolletieri.

Elu akadeemias polnud 9-aastasele tüd-
rukule mingi meelakkumine. “Asusin
elama ühiselamusse, kus teised tüdrukud
olid 17-aastased, mind narriti ja kiusati. 
Läksin kell kaheksa magama, kuid kolm
tundi hiljem mind äratati ja sunniti tuba
koristama,” on Šarapova meenutanud.

USA-s Šarapovat treeninud Robert
Lansdorpi arvates on raskuste võitmise
kõrval aidanud Marial tippu jõuda ka to-
hutu andekus. “Ma pole psühholoog, kuid
ma ei usu, et raske elu teeb inimese kind-
lasti tšempioniks. Pigem on Maria edu 
taga vaimne tugevus. Ükskõik, mida ta
teeb, ta soovib kõiges jõuda kaugele. Aga

ausalt öeldes on praegune edu tulnud isegi
üllatavalt kiiresti,” ütles Lansdorp pärast 
2004. aasta võitu Wimbledonis.

Esimese slämmivõidu järel tänas Ša-
rapova kõnes “veel üht persooni, kes andis
mulle usku võitmiseks”. Nime ta ei öelnud.
Poiss-sõpra Marial tollal polnud. Võimalik,
et ta mõtles Navratilovat, kuid teine ver-
sioon pakkus New Yorgi multimiljonäri
Mark Fisheri nime. “Ta on nagu kommionu,
aga ilma, et intiimsuhted mängus oleks,”
räägiti Šarapova metseenist, kelle tütar
Jessica on Maria paremaid sõbrannasid.

“Mida lähemale istud, 
seda kuumemaks läheb!”

Õige karussell algaski Šarapovale
2004. aastal. Kõik firmad tahtsid temaga
lepingut teha. “Mariale tulnud pakkumi-
stega tegeleb terve mänedžeride tiim,”

Kõige vähem sallitakse Jurit
ja tema kõrval ka Mariat 

Venemaa naistennisistide
seltskonnas.

Ükskõik, mida ta teeb,
ta soovib kõiges jõuda

kaugele.

2005. aastal jäi Šarapova suurvõiduta. Kohe kippusid kriitikud arvama, et kordub Kurnikova 
juhtum, kus modellitöö jätab tennise tagaplaanile.

ütles Šarapovat esindava agentuuri IMG 
esindaja Max Eisenbud.

Šarapova ei salanud, et modellitöö talle 
meeldib. Kuid ta lisas: “Püüan endal pea 
selge hoida ning lasen isal ja mänedžeril 
platsiväliste asjadega tegelda.”

Kuid juba WTA aastalõpu turniiril, mille 
Šarapova ka võitis, reklaamiti võistlust 
Venemaa kaunitari säärte abil. Turniiri 
plakatil istus Šarapova lühikeses seeli-
kus, nii et sääred eriti esile tõusid. Kõrval 
seisis tekst: “Mida lähemale istud, seda 
kuumemaks läheb!”

USA puritaanid pahandasid. “Ta on 
alles laps, kel pole juhilubagi,” imestas 
Los Angeles Timesi kolumnist T.J. Simers. 
Korraldajate esindaja Michael Roth ei 
saanud kriitikast aru: “Meie turniiri rek-
laamib Wimbledoni võitja, kes juhtumisi 
on ka ilus ja sportlik noor naine.”

US Openi mullune võit 
vabastas pingest

2005. aastal jäi Šarapova suurvõiduta. 
Kohe kippusid kriitikud arvama, et kor-
dub Kurnikova juhtum: liigne tähelepanu, 
seksisümboli staatus, tundidepikkused 
fotosessioonid ja osalemine sponsorüritu-
stel on röövinud tenniselt liiga palju aega. 
Turule toodi kosmeetikafirma Parlux 
Flagrances’i lõhnaõli, mis kandis Maria 
Šarapova nime. Tennisist teenis lepingu 
eest 5 miljonit dollarit.

Šarapova veenis arvustajaid, et vigas-
tused tõid languse. Kuigi staar sõitis ometi 
pärast tiheda hooaja lõppu näidismatšide
turneele ega hakanud vigastusi ravima.

Ent mullu veenis Šarapova poolehoidjaid,
et tema aeg pole sugugi läbi. Õigemini: kes 

võis üldse nii rumalalt arvata alles 19-aas-
tasest tennisistist?

Kui Šarapova oli US Openi võitnud, lei-
dis ta põhjuse: esimese suurvõiduga ta en-
netas pisut oma aega. Tegelik tipp oli liht-
salt saabumata. “Kaks aastat omandasin 
kogemusi. Teadsin, et mu võidud pole sel-
lega läbi. Vastupidi, nüüd on alles algus,” 
ütles Šarapova US Openi karikat hoides.

Mitte kõmuajakirjandus, vaid Šarapova 
ise oma blogis tunnistas, et US Openi 
võidule järgnes meeletu õllepidu. Rohkem 
jõi küll Šarapova tiim, mitte tennisist ise. 
“Mu mobiiltelefon mitte ainult ei haise 
õlle järele, vaid ma ei kuule enam heli-
natki korralikult,” kirjutas Šarapova blo-
gis kella viieni hommikul kestnud peost.

Isa Juri käitumine toob 
paksu pahandust

Isa Juri Šarapovi eneseohverduseta
poleks Mariast võib-olla tippmängijat 
saanud. Kuid ohver oli üliväike selle 
kõrval, mida tennis perele tagasi andis. 
Šarapova võidupreemiadki ei lähe enam 
kõrvale, sest Juri on ise ka tütre treener.

Juri emotsionaalset ja karmi nägu on 
suurturniiride teleülekannete kaudu 
paljud näinud. Rusikavibutustega ärgi-
tab ta tütart võitlusele. Teeb ka mõnikord 
lubamatuid märke, mida kohtunikud on 
kvalifitseerinud salajase õpetamisena 
ning karistanud treener Jurit hoiatuse 
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Teadmine, et oskad tennist mängida, ei aita sind võidule. Eduka mängu aluseks 
tuleb pidada korralikku mänguplaani, mis lähtub sinust enesest, sinu tugevaimatest 
elementidest. Lisaks pead kohandama oma plaani enne mängu sõltuvalt vastasest.

Lugu on koostatud internetist kogutud tõlkematerjalide põhjal.
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Võidukas taktika
Moodne tennisemängu plaan

Oluline on mõista ennast kui 
mängijat. Igal juhul on alati 
võimalik formuleerida üldine 

mänguplaan, see töötab igal tasandil. 
Plaani taga on idee võimaldada mängi-
jal realiseerida oma oskusi ja võimeid 
pinge all, mõeldes ja tegutsedes selge 
peaga ja positiivselt.

Mänguplaan on suurepärane alus ka 
treeningule. Plaan võib olla just nii jäik 
või paindlik, nagu otsustavad mängija 
ja treener.

Palling

Pallingul peab meelestatus olema 
agressiivne. See on mäng ja sina oled 
antud juhul ründaja. Enne servi kujutle 
oma pallingut joonena vastase väljaku-
poolel. Kui sa tunned liigset pinget, ära 
kiirusta. Võta endale aega, raputa pal-
lingukätt ja tee kohapeal mõned hüple-
mised või paar jooksusammu. Kujuta 
endale ette pehmet, voolavat liikumist, 
mis toob energia jalgadest üles.

Ürita pärast pallingut kohe võrku

tungida ja punkt seal lõpuni mängida. 
Tee seda pärast õnnestunud esimest 
servi mitmeid kordi mängu jooksul. 
Enamasti on need võtmepunktid 0-0; 30-
15; 40-0; 40-30; 30-40 ja esimene oma 
edu punkt.

Vastase pallingu
vastuvõtt

Kui vastase teine serv ei ole just su-
urepärane, keskendu pallingu vastuvõ-
tule. Võta seda kui võimalust vasturün-
nakut alustada seisul 0-30; 30-30; 15-40 
ja tasamäng. Ühel neist punktidest, kui 
vastasel õnnestub esimene palling, tun-
gi esimesel võimalusel võrku.

Sunni oma vastane seisul 0-40 pikale 
pallirallile. Püüa mitte eksida ega anda 
talle lihtsat punkti teadmisega, et sinul 
on veel varu. Vastase pallingu murd-
mist tähista pärast mängu, mitte võt-
mepunkti võitmisel. Võidukast žestist, 
tõstetud rusikast piisab esialgu täiesti. 
Liigsed emotsioonid võimendavad ka 
kaotust ja lubavad vastasel paremini 

mängu tagasi tulla.

Tähelepanu: vastase pallingu murd-
misel on sul hea põhjus tulla oma pal-
lingugeimi energilise ja enesekindlana. 
Statistiliselt on see kergeim geim pal-
lingu hoidmiseks, vastupidi levinud 
kontrakontseptsioonile. Hea mõte 
on selle geimi esimesel punktil kohe 
pärast servi võrku tungida. Võta sel-
leks aega ja lase vastasel tunnetada 
sinu jõudu.

Kokkuvõtteks

Nüüdisaegse tennisemängu plaani, 
mis ka töötab, saab koostada endale 
ainult juhul, kui oled keskendunud ja 
vapper. Tüdrukud PEAVAD astuma 
väljakule sisse ja mängima võtmepunk-
tidel agressiivselt, kui nad ei eelista 
võrgumängu. See on tulevikutennise 
võti, mis muudab mängu veelgi kii-
remaks ja jõulisemaks. Selline män-
gustiil muutub parimate tennisistide 
kaubamärgiks, mida võib juba praegu 
järjest enam kohata.

Võidukas taktika

Švetis on suurepärane riik: kaunid mäed, parimad kellad ja mõned maailma parimad tennisistid. Mõlemad maailma parimad, üks endine ja teine
praegune. Nad on muidu nii leebed ja naeratavad, kuid muutuvad väljakul külmaverelisteks võitlejateks, kes ei kingi vastasele naljalt ühtegi 
punkti.

Hingis Federer
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UUS&huvitav

Reketloni pioneeriks võib pidada Fred Perryt, kes 1930. aastal võitis Wimbledoni
tenniseturniiri ja tuli lauatennise maailmameistriks. Nelja reketiala kombineerimisest

räägiti esmakordselt 1980-ndate keskel Soomes, kui nelja alaliidu esindajad 
otsustasid korraldada “mailapelit” – reketite mängud.

Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Pildid: Foto24.ee
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uus ala – reketlon
Maailmas ja Eestis on populaarsust kogumas

Märtsi lõpus toimus Pärnu Tennisehallis ja Mai Squashiklubis Racketloni KV 2. etapp.

uus ala – reketlon

Ala hakkas laienema Skandi-
naaviast – 1989. aastal korral-
das Peter Landberg esimese

võistluse Rootsis. Nimetuse reketlon
võttiski üheksakümnendate alguses
kasutusele Landberg. 

2001. aastal toimus Göteborgis esi-
mene MM. Aastal 2002 asutasid Soome,
Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa, Šo-
timaa ja Bulgaaria rahvusvahelise
alaliidu. Tänavuse MM-i korraldanud
Austrias on reketlonil tohutu menu
– kodumaise alaliidu asutamisest möö-
dunud kahe aastaga on jõutud ühel
hooajal 25 turniirini, edetabelisse kuu-
lub 465 mängijat. MM-il osales 6 maa-
ilmajao 30 riigi 382 mängijat.

Reketlon on ka Eestis hakanud elu-
jõudu koguma. Esimene reketloni tur-
niir toimus Pärnu Squashiklubis 22. det-
sembril 2002. a. 4-reketi Jõuluturniiri
nime all. Osavõtjad olid sellise võist-
lusega väga rahul ja sellest kujunes
traditsioon. 2004. a. Jõuluturniir jäi
pidamata kuna korraldaja oli pikemalt 
välismaal. 

2005. a. Jõuluturniir oli aga niivõrd
menukas, et entusiastlike inimeste
eestvedamisel loodi 20. juunil 2006
Eesti Racketloni Liit.

www.racketlon.ee

Racketlonis selgitati 
esimesed meistrid

Esimesed Eesti meistrivõistlused re-
ketimängude mitmevõistluses ehk racket-
lonis (tennis, lauatennis, sqaush, sulg-
pall) peeti jõulupühade aegu Pärnus,
Tammsaare tänava tennisehallis. Osaleda
said kõik soovijad, kes end registreerisid 
ja tasusid osavõtumaksu. Võistlusklasse
oli neli: mehed, juuniorid (1988 ja hiljem
sündinud), veteranid (1960 ja varem sündi-
nud) ja naised.

28 meesmängija konkurentsis krooniti esi-
meseks Eesti meistriks Toomas Vallikivi.
Hõbemedali sai Aleksei Manuyko ja
pronksi Margus Kask. Esikuuikusse jõud-
sid veel Marek Pärtel, Taavi Himmist, Peeter
Viigimets ja Sten Lillemägi.

Naistest (9 osalejat) oli edukaim varem
sulgpallurina tuntud Külli Iste, muud
medalid said Diana Legušš ja Annely
Laur. Veteranide esikolmiku järjestus oli
Kari Tapio Puttonen, Hillar Pesti ja Kalle
Kaljurand, juunioridest Ken-Kristjan
Toomjõe, Andre-Kristopher Toomjõe ja

Kristjan Kaljurand.

ERL 2007 KV 2 etapp
24.–25.03.2007 Pärnu

Naiste parimad: Külli Iste (99 p), Kristel 
Gull (89 p), Sigrid Tuisk (79 p)

Meeste parimad: Rauno Gull (99 p), 
Margus Kask (97 p), Taavi Himmist (95 p).

Juunioride (poisid kuni 18 a) parimad:
Ken-Kristjan Toomjõe (175 p), Mikk Raud
(154 p), Andre-Kristopher Toomjõe (151 p).

Veteranide parimad: Matts-Erik Lindqvist,

Viktor Palmet, Uno Ainsoo.
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võit pole kõige tähtsam
Aivar Haller: elu ei ole sport ja

Spordi ja psühholoogia vastu sügavat austust ja huvi tundva Aivar Halleri
hinnangul on võitmine meie kultuuripildis selgelt ületähtsustatud ning ta manitseb

inimesi mitte tõmbama võrdusmärki elu ja spordi vahele.

Äri- ja sporditippe nõustava Aivar Halleriga vestles spordist ja saavutustest BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Scanpix.

Üldjoontes on sport sihipärane
eesmärgistatud protsess nagu
elugi, ainus oluline erinevus

seisneb selles, et kui spordis on ühel
alal üks kuldmedal, mida kõik jahivad, 
siis elus jagub kuldmedaleid kõigile
ning seda ilma kellelegi teisele ära
tegemata. Paraku on seda mõistnud
väga vähesed. Enamik inimesi peab elu
võidujooksuks ja usub, et võit on ainuke
asi, mis loeb. Usutakse, et säärane sär-

seades elu kui terviku peale. “Selle 
asemel klammerdutakse kahe käe ja 
hammastega mingisse kinnisideesse, 
millest lastakse tekkida (teadvustama-
ta) vajadustel, mis omakorda tekita-
vad ootused. Kui need ootused min-
gil põhjusel ei täitu, tuleb stress,” on 
Haller veendunud. “Meie igapäevaelus 
rõhutakse üha enam sellele, et võit on 
ainus, mis loeb ja sellega luuakse kõik 
tingimused kuplialuse segiminekuks. 

ne on võidukultuse kõige otsesem ta-
gajärg. Valikutes ja tegudes lähtub 
inimene oma uskumusest. Kui see us-
kumus tugineb paradigmale, et ainult 
võit ruulib, maailma parimaks saab 
ainult dopingut kasutades ja nagunii 
kõik kasutavad, siis pole vaja olla sel-
geltnägija, aimamaks ette selle ideoloo-
gia kandja edasisi samme.

Eesti rahvas on ohuteel, olles võist-
lemise ja võitmise selgelt ületähtsus-
tanud. “Meid loetakse spordirahvaks. 
Ja laulurahvaks. Pisikesel on üsna 
keeruline ennast suurte sekka “pildi 
peale saada” ning sport on selleks üks 
tänuväärne vahend muusika kõrval. 
Peale üksikute erandite Eesti spordi- ja 
muusikatipud ennast teisi halvustades 
pjedestaalile ei upita. Küll aga püüab 
maksumaksja neid meedia innustu-
sel kõikvõimalikesse pingeridadesse 
seada. Kõike püütakse reastada, isegi 
koole – mis alusel seda kõike tehakse, 
pole oluline. Tähtis on, et oleks olemas

girebimine ongi inimloomusele omane 
ja kui millestki muust lähtuma haka-
ta, siis kaotab elu oma mõtte,” räägib
Haller.

Kui elu tervikuna mõistev nõuandja
mingil põhjusel kodus, koolis või tren-
nis puudub, siis ei mõelda eesmärki

Tuletage meelde või kujutage ette pin-
geid, mis noores inimeses tekivad, kui 
ta tajub kõiki neid ootusi, mida ta ise, 
pere ja ühiskond talle turjale on ladu-
nud! Selle stressi all on vähe võimalusi 
mõistlikuks jääda.”

Spordikatk ehk dopingu kasutami-

Tennisistidest on just venelane Marat Safin see, kes korraldab igast oma mängust etenduse. Emotsionaalse etenduse. Ilmselt on tema loomuses 
oma tunded vahetult välja elada. Kas see ka tulemusele positiivselt mõjub on, muidugi küsitav.

võit pole kõige tähtsam

Tuletage meelde või kujutage ette pingeid, mis noores
inimeses tekivad, kui ta tajub kõiki neid ootusi, mida ta ise, 

pere ja ühiskond talle turjale on ladunud!
Selle stressi all on vähe võimalusi mõistlikuks jääda.”

"
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võitja ning kaotajad. Siis on hea nina
luristada ja elu traagikast rääkida.
Selle asemel võiksime noortele õpetada
elutarkust, mis ütleb, et mitte kunagi ei
pea võitma teiste kaotuse hinnaga,” sel-
gitab mitmekordne Eesti rekordimees
tõkkesprindis. “Sergei Bubka on ilusti 
öelnud – ainuke, keda on vaja võita,
oled sa ise. Kui õpid ennast võitma, siis
avastad, et teiste võitmine pole enam
tähtis, see lihtsalt kaasneb paratama-

tusena. Bubka imeline karjäär on selle 
mõttelaadi veenvaim argument.”

“Maailmas on kindlasti riike, kus
tulemussport pole ületähtsustatud ja
sporti kasutatakse rohkem asendama-
tu õppevahendina sotsialiseerumise
ning vaimse ja füüsilise tervise tähen-
duse mõistmisel. Nendes riikides ei
püüta spordi kaudu maailmale midagi
tõestada, seal on tähtis, et riigi kodanik
oleks vaimselt ja füüsiliselt terve, sest
selline kodanik tagab riigi ja rahvuse
jätkusuutlikkuse. Loomulikult kasvab 
selle tugeva vundamendi pealt ka jõu-
lisi tippe. Eestiski oleks päramine aeg
mõista, et igas lapses on peidus talent
ja selle ande avanemiseks on vaja luua 
sobilik arengukeskkond, mis ilmselgelt
eeldab põhimõttelisi muutusi tänases
haridussüsteemis ja teistsugust ideo-
loogiat kui seda on edukultus “võit iga 
hinna eest”,” avab Haller oma usku-

Kõrgustesse pürgija peab mõtlema
turvalisusele – kiiver pähe!

Rafael Nadal oskab suurepäraselt 
väljendada oma positiivseid emotsioone, 
negatiivsetega on ta märgatavalt
tagasihoidlikum. 
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Sergei Bubka on ilusti öelnud – ainuke, keda on vaja võita, 
oled sa ise. Kui õpid ennast võitma, siis avastad,

et teiste võitmine pole enam tähtis,
see lihtsalt kaasneb paratamatusena.

Häälesta hoiakud
positiivseks, keera töökus
põhja ning reguleeri seda
protsessi tarkusega nii,
et sinust ei saaks lolli ja

mõttetut rügajat!

5 soovitust:
Seega võib negatiivse stressi lee-
vendamiseks või koguni vältimiseks 
soovitada sportlasele järgmist:

� Tee selgeks, mida sa tahad
    ja miks?

� Keskendu asjadele, mis
    sõltuvad sinust!

� Õpi nautima iga sammu
    protsessis nimega Elu!

� Õpi olema tänulik kõigele!

� Õpi võitma iseennast!

muste ja soovide laeka.

Kuidas vältida
negatiivset stressi?

Halleri sõnul peaksid sportlased õp-
pima hullusega mitte kaasa jooksma. 
“Oluline on leida vastus küsimusele, 
miks ma üldse sporti teen. Kuhu ma 
tahan välja jõuda ja mida see mulle 
annab. See viimane on tõenäoliselt 
olulisemaid küsimusi. Sportlase käsi-

raamatut kirjutades suhtlesin paljude 
spordilegendidega, kellest mitu väitis 
nagu ühest suust, et esimese olüm-
piavõiduni jõudes said nad aru, et see 
võit ei andnud neile seda, mida nad 
oodanud olid. Suur joovastus asendub 
ruttu masendava stressiga. Õigeaegne 
vastamine olulisele küsimusele oleks 
aidanud palju väiksema kulumise hin-
naga ja kiiremini elus edasi jõuda.” 
“Seejuures on veel tähtis oskus kes-
kenduda protsessist ehk igast sammust 
ehk siis Elust rõõmu tundmisele,” jätkab

Haller, “isegi kaotuse üle on põhjust 
rõõmu tunda ja talle tänulik olla, sest 
alles kaotusekibedust tundes mõistad, 
kui magus on võit.”

Teine või tegelikult siiski esimene 
ehk levinum stressiallikas on kesken-
dumine endast mittesõltuvatele asja-
dele. “Tõenäoliselt on meist igaühel 
vähemalt paar tuttavat sportlast, kes 
armastavad mureliku näoga oma kurba 
saatust kurta ning sealjuures järjekord-
sele ebaõnnestumisele vägagi loomin-
gulisi selgitusi tuua – tuul puhus, koh-
tunikud olid tõprad, teivas oli pehme ja 
publik oli nõme,” muigab Haller. “Nii 
spordis kui elus tervikuna on võimalik 
kõik endast sõltuvad asjad jagada kol-

me kategooriasse: hoiakud, töökus ja 
tarkus. Hoiak kätkeb endas suhtumist, 
põhimõtteid, väärtushinnanguid ja ta-
het. Tahe käib osaliselt ka juba töökuse 
alla. Lisaks tahtele tähendab töökus ka 
pingutamist ja asjade lõpuni tegemist. 
Tarkus on teadmiste, oskuste ja koge-
muste ühisosa, millest tekib arusaa-
mine ja seejärel terviku mõistmine.”

Need kolm – hoiakud, töökus ja tar-
kus, õigemini keskendumine neile – ga-
ranteerib selle, et saad elus väiksema 
kulumise hinnaga hakkama. “Häälesta 
hoiakud positiivseks, keera töökus 
põhja ning reguleeri seda protsessi 
tarkusega nii, et sinust ei saaks lolli ja 
mõttetut rügajat,” õpetab elukogenud 
Haller. “Sealjuures on oluline küsi-
mus – mida teha asjadega, mis sinust 
ei sõltu ehk nendega, mida ei saa liigi-
tada hoiakute, töökuse ja tarkuse alla? 
Enam kui tuhat aastat tagasi palus 
Püha Franciskus Jumalalt kolme asja: 
meelerahu, et mitte tegeleda asjadega, 
mida ise muuta ei saa, julgust muuta 
seda, mida muuta saab ning tarkust 
teha vahet  – mida saab ja mida ei saa 
ise muuta.”
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Kui sul on vanust rohkem kui 18 aastat,
siis ära vaata, need leheküljed ei ole sinule!

Hoiad käes meie ajakirja esimest numbrit.
See ajakiri on kõigile, keda seob ühine hu-
vi tennise vastu. Sõltumata east ja sportli-

kest saavutustest.

Selles numbris kuulutame välja jutuvõistluse.
Seekord on teema: "Minu esimesed võist-
lused". Kindlasti on sul meeles, mida sa tundsid 
enne oma esimesi võistluseid, kuidas sul need
läksid ja kas võistlused sulle üldse meeldivad.
Ära häbene kirja panna oma mõtteid, sest kui sa
need paberile oled kirjutanud, siis saad ka aru,
mida võiksid edaspidi teisiti teha. Me ei oota ainult
ilusaid edu- ja võidu-lugusid, ehk on just huvita-
vamad need kirjutised, mis ei räägi parimatest
tulemustest, mis ei ole niiii ilusad.

Pane siis oma lugu kenasti kirja ja saada see toi-
metusele aadressil: tennis@online.ee või posti-
aadressil Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club,
Tallinn 13516 hiljemalt 20. maiks 2007. a.

Muidugi tekib sul nüüd küsimus: kui pikk see lugu
peaks olema? See võiks ära mahtuda 1-2 lehe-
küljele. Pane loo juurde kindlasti ka oma nimi, kon-
takttelefon ja vanus.

Järgmises numbris, mis ilmub juba selle aasta
juunis, avaldame võiduloo. Jutuvõistluse parim
saab endale 1000-kroonise kinkekaardi Sport-
landist. Lisaks loosime kõigi osalejate vahel
välja Sportlandi 500-kroonise kinkekaardi.
Võtame võitjatega ühendust!

Ja nüüd usinalt kribima!

Armas sõber! Armas sõber! 

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja:
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Leia 5 erinevust!Leia 5 erinevust!

Vastusedalumisel pildil on puudu: pall, lõhik pükstel, Nike logo ülemise jala tossul, Nike logo alumise jala sokil, valge väljaku joon Foto: Scanpix.



Lenda Lõuna-Hispaaniasse Malagasse, kus võid oma lemmikspordialaga tegeleda aastaringselt. 
Sind ootavad suurepärased  golfi-  ning  tenniseväljakud ja surfiparadiis Tarifa jääb vaid löögi 
kaugusele. Edasi-tagasi pileti hind koos lennujaamamaksudega alates 6100 kroonist. 

Uuri lähemalt www.wris.ee või küsi lisa reisikonsultandilt telefonil 616 4424 või kirjuta kesk@wris.ee.

Ilm ei soosi?
Kui Eesti kliima seab Sinu hobile piirid, siis tuleb minna üle piiri. 

TENNIS 1/2007

KLUBItennis

TC Reval Ladies on naiste tenniseharrastajate klubi,
mis saab tänavu suvel juba kümneaastaseks. 

Klubil on oma põhikiri, logo ja aastaks valitav president.

Materjalid ajakirjale koostas klubi president Katrin Mühls. Pildid: klubi arhiiv.
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tähistab tänavu suvel 10-aastast juubelit

Kadripäevaturniir mängitakse tavapäraselt pikkades seelikutes.

Klubis on 40 liiget, neist ligikauduKKkaks kolmandikku on aktiiv-KKsed tennisemängijad.Tegu onKK
elus hästi edasi jõudnud naistega, iga-
üks tuntud oma valdkonnas

TC Reval Ladies korraldab oma liik-
metele aastas 8–9 turniiri, nii et sise-
hooajal saab omavahel mõõtu võtta
peaaegu iga kuu. Peetakse nii üksik-
kui ka paaristurniire. Viimastel aas-
tatel on sügiseti kavas olnud ka ühine
segapaaristurniir XO klubiga, millest
osa võtta soovijaid on olnud alati roh-
kem, kui võistlustabel on reaalselt ma-
hutanud.

Klubi aasta tippsündmus on suvetur-
niir Pärnus, mis viimastel aastatel kan-
nab nime BMW turniir – tänuks meie
suursponsorile, BMW-sid müüvale
firmale United Motors. Suveturniir on
suurejooneline tennisepidu, kus män-
gitakse nii üksik- kui ka paarismängu
– omaette turniir toimub paralleelselt
ka klubi kutsutud meestennisistidele.
Eelmisel suvel tipnes õhtune galaüri-
tus Inese kontserdiga, mis oli väga
meelierutav üllatus meie sponsorilt.

Klubi üks pikemate traditsioonidega

TC Reval LadiesTC Reval LadiesTC Reval Ladies

turniire on Kadripäevaturniir paaris-
mängus, kus alates esimesest turniirist 
on mängitud pikkade seelikutega. Tore, 
et oleme seda tava suutnud elus hoida, 
sest just traditsioonid kujundavad klu-
bi näo. 

Teine vahva traditsioon ja võiks öel-
da ka, et meie oma ”leiutis” on parima 
paarismängija turniir. Mängitakse ta-
valiselt neljas alagrupis ning esimeses 
voorus iga alagrupi kõige parema gei-
mide vahega mängija läheb järgmises 
voorus mängima 1.–4. kohale, teiseks 
jäänu 5.–8. kohale ja nii edasi. 

Klubi tegevus ei paku ainult tennise-
elamusi. Oleme koos Niitväljal golfi-
lööke harjutanud, vastlaliugu lasknud, 

jäähallis uiskudel jõulupidu pidanud ja 
talvel BMW-dega jäärajal kihutanud. 
Kes on leidnud uusi sõpru, kellega 
midagi uut ja huvitavat ette võtta, kes 
arutab klubikaaslasega vahel ka töiseid
teemasid ning mõni on leidnud tänu 
klubiliikmetele isegi uue ja huvitava 
töökoha. Ühine tennisehuvi on liitnud 
meid mõnusaks sõpruskonnaks ja saa-
nud meie kõigi elustiili lahutamatuks 
osaks.

Parima paarismängija turniiri meelolukas lõpetamine 2007. a. märtsis.

Parimad paarismängijad viimaselt turniirilt 

naistepäeval (vasakult): Aili Kägu, Inga-Kai 

Polonski ja Marina Hundt.



Klubi sai alguse 2004. aasta KKsügisel, kui seltskond tenni-KKseharrastajaid saabus soom-KK
laste korraldatud Gamma turniirilt 
Hispaaniast. Kadrioru TK saunaruu-
mis istusid koos Valdo Randpere, Ur-
mas Sõõrumaa, Jaan Troost, Raivo 
Sündema, Enn Rohula ja Villu Vares. 
Jututeemaks oli ärimeeste ja muidu ak-
tiivsete harrastustennisistide ühenduse 
loomine. Aluseks võeti kunagi TOP-is 
tegutsenud klubi põhimõtted. 

Ei läinudki kaua aega, kui kirjutati 
esimene protokoll, kus oli otsus klu-
bi loomise kohta. Esimene juhatus oli 
kolmeliikmeline: Raivo Sündema, Jaan 
Troost ja Valdo Randpere, kes valiti  
aastaks klubi presidendiks. Tegevjuhi 

kohustused said Villu Varesele.

Selgus, et ideega ühinejaid polnud 
vaja „moosida” – klubi liikmeskond 
kasvas jõudsalt. Alustati klubi põhikir-
ja ja muu reeglistiku ning turniiride 
kalenderplaani koostamist. Enamikul 
turniiridel oli oma ajalugu ja tradit-
sioonid, korraldajad juba klubi liikmed 
ning seetõttu nende katuse alla võtmi-
ne käis lihtsalt. 

Esimese tegutsemisaasta lõpuks sai 
klubi endale ka nime. Hakkas toimima 
kodulehekülg ja koos sellega aktivi-
seerus väljakutsemängude pidamine 
ja võitlus püramiidi tipu eest. Selgitati 
klubi meister üksikmängus – Gunnar 
Ervin.

50 TENNIS 1/2007

KLUBItennis

Tenniseklubi XO
Tenniseklubi XO on organisatsioon, mis ühendab edukaid täiseas mehi,

kes kõik millalgi “on andnud sõrme” tennisemängule.

Ajakirjale koostas materjalid klubi tegevjuht Villu Vares. Pildid: klubi arhiiv.

Tenniseklubi üheks prioriteediks on korraldada arvukalt turniire. Klubi aasta võistlusklaendrisse kuulub kuus, nn grand slam turniiri ja lisaks 
masters'id aasta lõpus klubi meistrite selgitamiseks nii üksik- kui ka paarismängus.
Pildil on XO tenniseklubi liikmed kogunenud Hispaaniasse palmide alla. Jäädvustatud on moment "Offshore Cup 2006" avamisest.

Tenniseklubi XO

Klubi meister üksikmängus on teist aastat
järjest Gunnar Ervin. Pildil on Ervin klubi
meistri võidutrofeega.
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2006. aasta statistikat

Klubi turniiride edukaimad üksikmängus
Gunnar Ervin (5 x I koht; 2 x II koht)
Urmas Sõõrumaa (1 x I; 2 x II; 1 x III)
Mart Seer (1 x I; 2 x II)
Enn Rohula (1 x I; 3 x III)
Aleksander Popkov (1 x I; 1 x II; 1 x III)
Raivo Sündema (1 x II; 3 x III)

paarismängus
Urmas Sõõrumaa/Villu Vares (3 x I; 2 x III)
Mart Liigand/Raimo Kägu (2 x I; 2 x II)
Mart Seer/Jaan Troost (1 x I; 2 x II)

Muudel turniiridel
� Tshainik Cup – Urmas Sõõrumaa (võitja),
   Raivo Sündema, Sven Mansberg
� BMW Tennis Cup – Urmas Sõõrumaa,
   Enn Rohula, Jaan Troost
� Euronics – Üllar Õun (finalist)
� Kalevi MV –  Aleksander Popkov (finalist)V

Klubi püramiid
� Suurimad tõusjad: Kalle Muuli (36 kohta),
   Aleksander Popkov (26),
   Sulev Saareväli (21)
� Stabiilseim – Gunnar Ervin (1.–4. koht)
� 100% võite – Kalle Muuli

Punktitabel
2006. a esikaheksa – Gunnar Ervin, Enn
Rohula, Urmas Sõõrumaa, Mart Seer, 
Aleksander Popkov, Valdo Randpere, Raivo 
Sündema, Jaan Troost.

2006. aastal oli klubi presidendiks Urmas 
Sõõrumaa. Loodi sidemed tenniseklubidega 
Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Leedus.

2006. aastal oli klubi presidendiks
Urmas Sõõrumaa. Loodi sidemed ten-
niseklubidega Venemaal, Ukrainas, 
Valgevenes, Leedus. Nende baasil kor-
raldati esimene rahvusvaheline võist-
kondlik turniir Tallinn XO Cup. 

Peeti esimene klubi jõuluõhtu. Esi-
mesteks meistriteks paarismängus tu-
lid Raimo Kägu/Mart Liigand, üksik-
mängus võitis taas Gunnar.

Praeguseks on klubis 46 liiget. Te-
gevust juhib viieliikmeline juhatus  
– Urmas Sõõrumaa, 

Andrei Birov, Mart Seer, Sulev 
Saareväli, eesotsas president Härmo 
Värkiga.

Kalenderplaan koosneb kuuest suu-
remast, nn grand slam’i turniirist: IBM
OpenPower, Liviko Cooler Cup, Linda 
Line Cup, Angerjaturniir, Offshore Cup 
ja U.S. Open. Aasta lõpus selgitatakse
klubi meistrid nii üksik- kui ka paaris-
mängus masters'i turniiril.

Lisaks korraldame juba nimetatud 
rahvusvahelist võistkondlikku turnii-
ri Tallinn XO Cup ja Ideeturniiri koos 
Reval Ladies TC-ga. Uustulnukana 
klubi ametlike turniiride nimistus on 
Krahviaia Paarikas, mida veab klubi 
Haapsalu sektsioon koosseisus Teet 
Kallasvee, Koit Uus, Maldar Mäesalu 
ja Sulev Saareväli. 

Klubi liikmed osalevad aktiivselt ka 
Eesti tenniseelu kujundamisel, ETL-i ju-
hatuse liikmed on Härmo Värk, Andres 
Peets ja Aare Tark.

Lähiaja suurimaks väljakutseks on 
uue, rahvusvahelistele nõuetele vasta-
va tennisekeskuse rajamine Tallinnas. 

Ka selle tenniseajakirja ilmumisel on 
oma osa klubi juhtkonna initsiatiivil. 

Soovime Donatasele ja tema tiimile 
jaksu ning vastupidavust selle vajaliku 
projekti vedamisel!

Ideeturniiril Reval Ladies TC-ga oli lisaks mängu tasemele oluline hea võistkonnasisene
taktikaline planeerimine. Pildil võitjad eksklusiivsete auhinnakelladega.

Klubi 2007. aasta president Härmo Värk
(paremal) on klubi jõulupeol jäänud pildile 
tuntud Eesti tennisekorüfee Toomas Leiusega.

Angerjaturniir Saaremaal on üks XO klubi nn grand slam'i turniiridest. Pildil 2006. aasta paarismängu
parimad: (vasakult) Raivo Sündema, Enn Tull, Jaan Troost, Mart Seer, Mart Liigand ja Raimo Kägu. 
Turniiri võitjatele kuulub lisaks karikatele ja teistele auhindadele korralik suitsuangerjas.
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Paarismänguturniirile, mis toimus 17.–18. märtsil Tondiraba tennisehallis uutel Boltexi vaipkattega väljakutel, vajutas oma pitseri koolivaheaeg. 
Kui tavaliselt võtab klubi turniiridest osa vähemalt üle kahekümne paari, siis sedapuhku oli kohal vaid neliteist paari.

üllatusvõitja ja üllatusauhinnad

Tenniseklubi XO aasta esimese suurturniiri, IBM Openi võitis üksikmängus 
üllatuslikult klubi kõige värskem liige Toomas Kuum.

Tekstid ajakirjale koostas Kalle Muuli, tenniseklubi XO liige. Fotod: klubi arhiiv.

Tenniseklubi XO aasta esimese 
suurturniiri, IBM Openi võitis 
üksikmängus üllatuslikult klubi 

kõige värskem liige Toomas Kuum, kes 
alistas finaalis tiitlikaitsja ja klubi edeta-
belijuhi Gunnar Ervini 6/4, 3/6, 10/4.

Paarismäng pakkus Ervinile siiski lo-
hutust: koos turniiri korraldaja Valdo 
Randperega võitsid nad finaalis Enn 
Tulli/Sven Aabreldaali 6/2, 6/1.

IBMi üksikmänguturniir oli klubi aja-
loos uuenduslik, sest esmakordselt ka-
sutati händikäppi ehk etteandevõistlust. 
Korraldajad jaotasid mängijad kolme tu-
gevusrühma (A, B, C) ja tugevamad män-
gijad pidid nõrgemate vastu alustama igat 
geimi kas 0:15 või 0:30 kaotusseisust. 

Kummatigi läks nii, et eduseisust hoo-
limata võitis kogu turniiri vältel tugeva-

ma kategooria mängijat vaid üks nõrgem 
mängija ja finaali jõudsid lõpuks ikkagi 
kaks kõige tugevama kategooria mängijat. 
Ainsaks erandiks, kes A-rühma mängijast 
jagu sai, oli Enn Rohula, kes alistas vee-
randfinaalis Aleksander Popkovi. Paraku 
pidi ta pärast ebavõrdset ja üheaegset 
võitlust kõhugripi ja Gunnar Erviniga 
piirduma poolfinaaliga.

Siiski tunnistasid tugevamad mängijad, 
et händikäp lisas võistlusele tublisti pin-
get ja muutis mängud tasavägisemaks. 
Nii näiteks võitis Toomas Kuum finaal-
turniiri viiest mängust vaid ühe hõlpsalt 
kahes setis, ülejäänud neli võitu tulid tal-
le alles kolmanda otsustava seti asemel 
mängitud kiires lõppmängus. Seejuures 
oli Kalle Muulil kaheksandikfinaalis tu-
levase võitja vastu kokku isegi viis matš-
palli, kuid ikka tuli alla vanduda.  

Paarismänguturniirile, mis toimus 17.–
18. märtsil Tondiraba tennisehallis uutel 
Boltexi vaipkattega väljakutel, vajutas 
oma pitseri koolivaheaeg. Kui tavaliselt 
võtab klubi turniiridest osa vähemalt üle 
kahekümne paari, siis sedapuhku oli ko-
hal vaid neliteist paari.

Ehkki miinusringide süsteemi kau-
du oleks põhimõtteliselt võinud turniiri 
võitjaks tulla ka kaks esimest mängu kao-
tanud paar, olid Ervin/Randpere teistest 
peajagu üle ega andnud vastastele kogu 
turniiri jooksul ära settigi. Teise finaali-
koha pärast käis seevastu äge heitlus Enn 
Tulli/Sven Aabreldaali ning Raimo Kägu/
Villu Varese vahel. Kuigi Kägul/Varesel
oli poolfinaalis mitu matshpalli, pidid nad 
lõpuks tunnistama vastase paremust tule-
musega 3/6, 7/5, 10/4.

IBM OpenilIBM Openil
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Kalle Muulil oli kaheksandikfinaalis tulevase 
võitja vastu kokku isegi viis matšpalli, kuid 
ikka tuli alla vanduda.

Turniiri võitjaid autasustas IBM Eesti
tegevjuht Valdo Randpere vähemalt
veerandsada aastat vanade haruldaste
Kennexi puureketitega, mis pärinesid
Raimo Kägu varaaidast. Nõukogude toll oli
omal ajal need salakaubana Eestisse sisse
toodud reketid konfiskeerinud ja rublaaja
lõpus ostis Kägu need tollioksjonilt. “Kui 
ma Kägu õigesti tunnen, siis ta üle kahe
viina nende eest ei maksnud,” oletas Valdo
Randpere. “Praeguseks on nende väärtus
rahalises mõttes täiesti null, aga emotsio-
naalsest aspektist lähtudes väga kõrge.
Omal ajal olid need viimase peal reketid
ja samasugustega on võidetud hulgaliselt
suure slämmi turniire.”

Intervjuu IBM Openi võitja
Toomas Kuumaga

Mida arvad händikäpi kasutamisest 
tennises?
Esmakordselt viimase kümne aasta
jooksul peeti Eestis händikäpiga võist-
lust mullu detsembris, meeste Masters
2006 turniiri raames. Oluline on silmas
pidada, et händikäpiga ei tohi karistada 
tugevamaid mängijaid, s.o luua selliseid 
tingimusi, et nad igal juhul kaotaksid.
Minu viis võitu kaheksast tulid küll väga
raskelt, kuid siiski tulid. Seega oli ette
antud punktide arv õiglaselt määratud.

Kuidas mõjutas händikäp sinu mängu?
Händikäpi tõttu püüdsin esimese serviga
palli kindlalt mängu panna, ka tõrjega ei
riskinud pea kunagi, et mitte viga teha, ja
üldse sai riske võetud vähe. Risk seisnes
eelkõige ootamatus võrku tungimises,
millega püüdsin vastast “ehmatada“, et
teda eksima sundida. Lisaks oli psüh-
holoogiliselt suur pinge, sest mõte peab
kogu aeg töötama, lõdvaks ei saa end
hetkekski lasta, kõnnid justkui köiel.

Mis kallutas finaalis Gunnar Ervini
vastu vaekausi sinu kasuks?
Mind soosis muidugi tõik, et Gunnar oli 
enne finaali mitu tundi paarismängudega
platsil veetnud ning sellega märkimis-
väärselt energiat kulutanud. Ta eksis 
ründelöökidel palju. Mänginuks ta puha-
nuna, võinuks kõik hoopis teisiti minna.
Enda poolelt tooksin esile väga hea hää-
lestuse ja ülima kontsentreerituse, olin

tavapärasest palju vaoshoitum ja kont-
rollisin oma emotsioone, ei lasknud
end pisiasjadest häirida. Lisaks tegin 
vähe lihtvigu, hästi tuli välja esimene
sett, kus mängisin kohati ka agressiiv-
selt.
Enamik mängust olin siiski kaitseposit-
sioonil – ega Gunnari vastu ma muud-
moodi saagi, ta on jõulisem, kiirem ja 
parema füüsilise ettevalmistusega.
Tänan Valdot ja Villut väga hästi korral-
datud turniiri eest.

Turniiri võitjaid autasustas IBM Eesti tegevjuht Valdo Randpere vähemalt veerandsada aastat
vanade haruldaste Kennexi puureketitega, mis pärinesid Raimo Kägu varaaidast. Nõukogude 
toll oli omal ajal need salakaubana Eestisse sisse toodud reketid konfiskeerinud ja rublaaja 
lõpus ostis Kägu need tollioksjonilt.

Paarismängu võitjad Gunnar Ervin ja Valdo 
Randpere olid teistest peajagu üle ega
andnud vastastele kogu turniiri jooksul ära
settigi.



a' la Levandi
Allar Levandi "Õhtusöök sõpradele" restoranis "Ö".

29. märtsil toimus restoranis Ö järjekordne õhtusöök ürituste sarjast
„Friends Dinner” Seekordseks gastronoomia eestkõnelejaks oli tuntud

kahevõistleja ja aktiivne harrastustennisist Allar Levandi.

Fotod: erakogu.
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Õhtusöögi kolmekäiguline menüü oli koostatud Allari retseptide järgi. Erilise menu osaliseks sai metssea hautis
šokolaadi ja punase veini kastmes. Metssea muretses Allari isa, kes on kirglik jahimees.1
Õhtu jooksul hoolitses peakokk Levandi kohalviibijate maitseelamuste eest personaalselt. Fotograaf on jäädvustanud
hetke, kui endine Eesti tippujuja ja pragune kirglik tenniseharrastja Indrek Sei saab oma toidule värsket pipart.

Pidulikul õhtusöögil osalesid mitmed tuntud harrastustennisistid. Fotol on tenniseklubi XO liikmed – (vasakult) üks korral-
dajatest Andres Peets, Urmas Sõõrumaa ja EOK president Mart Siimann, kes küll toimetuse andmetel tennist ei mängi.

2
3

1 2

3
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Fotokonkurss
Ilmselt ei ole vaja Sulle rääkida, et tennis on emotsionaalne ala, küllap oled

isegi tundnud mängides siirast rõõmu, hingematvat ärevust, kaotuse kibedust ...
Aga nüüd on aeg võtta väljaku äärde, võistlustele kaasa fotoaparaat!

Toimetuse pildid nendele lehekülgedele on valitud Scanpixist.

Oma esimeses numbris kuu-
lutame välja tenniseteema-
lise fotokonkursi. Esimesks 

emotsiooniks, mida tahaksime Sind apa-
raadiga jahtima saata on "Võidurõõm". 
See on tunne, mis peaks olema küll 
tuttav kõigile tennisemängijatele, igal 
tasemel.

Isegi, kui Sa ei võida tervet mat-
ši, peaksid igas oma mängus leidama 
kasvõi mõne punkti, mille üle rõõmu 
tunda. Kui Sul selliseid tõesti ei ole, 
siis too oma reket toimetusse ja mine 
tegele millegi kasulikumaga. 

Konkursifotosid võtame vastu ainult 

paberkandjatel või toimetuse postiaad-
ressile toodud elektroonilistel andme-
kandjatel (CD või DVD). 

Ajakirja Tennis fotokonkursi tingimu-
seks on, et pilt peab olema ise tehtud.

Esimene konkurss "Võidurõõm" kes-
tab 20. maini 2007. a. (k.a.).

Järgmises numbris, mis ilmub juba 
juunis, avaldame parimad fotod ja kuu-
lutame välja võitjad.

Fotokonkursi parimatele on auhin-
nad välja pannud Euronics kaupluste-
kett (vt. lisaks interneti kodulehekül-
jelt: www.euronics.ee)

Euronicsil on kõikidele fotohuvilis-
tele hea uudis: nüüd on võimalik Euro-
nicsi kauplustes panna oma digipildid 
soodsalt paberile. Ja siit ka auhinnad:

I koht – 500 digipilti paberile

II koht – 300 digipilti paberile

III koht – 200 digipilti paberile.

Postita või too oma võistlustöö(d) 
siis enne 20. maid 2007. a. toimetuse 
aadressile: ajakiri Tennis, Coral Club, 
Haabersti 5, Tallinn 13516. Lisa kind-
lasti oma nimi ja kontakttelefon.

Head pildijahti!

Toimetuse fotovalik
pildipangast konkursiteemal

Nicole Vaidisova

Marat Safin

Gael Monfils
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Pildijahtijatele jagab auhinnad:

www.euronics.ee

Marcos Baghdatis

Maria Šarapova

Fernando Gonzalez

Serena Williams

Rafael Nadal

Elena Dementieva
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Lahenda ristsõna ja võida Sportlandi 1000-kroonine kinkekaart!

Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekkib õige lahendamise korral rohelistesse mummudesse)

Siia kirjuta oma nimi Siia kirjuta oma kontakttelefon

Täidetud kupong saada toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 20. mai 2007. a.

Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi. Võtame võitjaga ühendust!

NB! Kui sa ei raatsi oma ajakirja lõhkuda, siis võid vastuse saata ka postkaardil.

���
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Tennisepuhkus
mõnusa seltskonna, vahva reisi ja armsa hobi ühendamine

Tennisepuhkus
Grupp tenniseentusiaste on juba neli aastat käinud mõnusatel puhkusereisidel,

mille eesmärk pole lihtsalt päikese käes logeleda,
vaid toredas seltskonnas tennist mängida.

Coral Clubi juhi Merit Lõokesega vestles BNSi ajakirjanik Gerli Ramler.

Nimetame seda tennisepuh-
kuseks, kus lõõgastumine on
kombineeritud tennisemän-

guga. Erinevalt laagritest ei ole päeva-
plaan rangelt paigas ning treeningud ei
toimu tingimata iga päev kaks korda.
Võimalus tennist mängida on alati
olemas, kuid samas kulub palju aega
ka ringisõitmisele ja lihtsalt päevita-
misele,” räägib reiside üks korralda-
jaid, Coral Clubi juht Merit Lõokene.
„Sellisel reisil saavad ühiste huvidega

sel palju tennist ja osaleda saavad kõik 
– nii rohkem kui ka vähem kogenud 
mängijad. 

Kõigi huviliste kaasamiseks sobib 
hästi paarismäng, kus tasavägiseid 
paare on võimalik komplekteerida eri-
neva mänguoskusega inimestest. Samas 
on alati võimalus ka üksikmänguks.

Reisidel on kaasas treener, kes abis-
tab nõrgemaid või annab juhtnööre 
neile, kes polegi varem mänginud. 

käele ning reket peab olema sissemän-
gitud. Tihtipeale reisitakse kahe reke-
tiga – nii jagub neid ka algajaile, kellel 
oma mänguvahendit veel pole.

Majutus on sageli
võtmeküsimus

Üks asi, mis reiside planeerimisel 
alati palju mõtlemisainet annab, on 
majutusasutused. 

„Kui hakkasime reise korraldama, 
oli meie üks põhimõtteid, et me ei taha 
ööbida suurtes hotellides, vaid eelis-
tame väiksemaid villa-tüüpi majutus-
asutusi, mis hoiavad seltskonna koos. 
Kokkuvõttes on ju eesmärk seltskondli-
kult puhkust veeta, mitte üksteisel silm-
ist kaduda,” räägib Lõokene. „Samal 
ajal võib hotelli osas kompromisse 
teha, kui on täidetud meie põhinõud-
mine – majutuskompleksi peavad kuu-
luma tenniseväljakud. Ja mitte üks või 
kaks, vaid vähemalt neli. Paraku pole 
selliseid hotelle sugugi lihtne leida, sest 
kõige selle juures peab ju ka reisi hind 
konkurentsivõimeliseks jääma.”

„Oma järgmisele reisile – kevadel Rhodosele – oleme
planeerinud juba kolm rühma, igaühes 28 inimest.

Praegu on kohti veel vaid viimasele reisile.”

inimesed tegeleda oma hobiga ning
ühendada see vaatamisväärsuste külas-
tamisega.”

Viimati käisid tennisehuvilised koos
Puerto Ricos aastavahetust veetmas.
Kahekümneliikmelises grupis oli nii
tennisemängijaid kui ka lihtsalt puh-
kajaid. „Reise reklaamime peamiselt
oma tennisemängijatest tuttavatele,
kes omakorda räägivad sellest oma
sõpradele ja nii on grupid aasta-aastalt
üha kasvanud,” räägib Lõokene. „Oma 
järgmisele reisile – kevadel Rhodosele
– oleme planeerinud juba kolm rühma,
igaühes 28 inimest. Praegu on kohti
veel vaid viimasele reisile.”

Esimesel tennisepuhkusel käidi
Küprosel, paar korda on külastatud
Portugali, lisaks Hawaiid, Kreetat ja
Puerto Ricot. Reisi pikkus on sõltu-
valt sihtkoha kaugusest üks või kaks
nädalat. Nädalase reisi hind näiteks
Kreetale ja Rhodosele koos lendude,
majutuse, söökide-jookide ja treening-
utega maksab 14 500 krooni.

Mõistagi mängitakse sellisel puhku-

Jah, tõesti – ka selliseid inimesi satub 
tennisepuhkusele ja nii mõnigi on seal 
lõplikult tennisepisikuga nakatatud.

Treeningvarustuse võtab kaasa iga-
üks ise, sest võõra ja harjumatu reketi-
ga ju õiget mängu ei tule. Iga vähegi ten-
nisega kokku puutunu teab, et reketil ja 
reketil on suur vahe – kõik ei sobi sinu 

Reisiseltskond Kreetal nautimas päikest ja merd – kõike, mis kuulub ühe tõelise puhkuse
juurde. Aktiivseks teeb selle puhkuse ühine huvi ja armastus tennise ning selle mängimise
vastu.

"
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„Üldiselt on selliste reiside korralda-
mine meeldiv vaheldus, kuid sinna juur-
de kuuluvad ka väikesed riskid. Näiteks
võib hotell ju piltide ja kirjelduste järgi 
olla väga hea, aga kohale minnes võib sel-
guda, et pildid on tehtud 20 aastat tagasi 
ja reaalsus ei vasta üldse meie ootustele.
Seni on siiski kõik enam-vähem hästi
läinud ja tänu osalejatelt saadud tagasi-
sidele tean nüüd paremini kui neli aas-
tat tagasi, mida otsida ja millest hoidu-
da,” räägib Lõokene reisikorraldaja töö
nüanssidest. „Ka peab lennukipiletid ja
hotellid broneerima piisavalt vara, et saa-
da head hinda, ning näiteks aastavahet-
usreiside puhul, et üldse mingeid kohti
saada. Aastavahetusreisid broneerime
ära juba märtsis-aprillis, kuigi nii vara-

kult selliseid plaane teha võib tunduda 
imelik.”

Vähem muretsemist ja 
rohkem nautimist!

Lõokese sõnul muretseb ta alati 
enne reisi, kas kõik osalejad ikka ra-
hule jäävad. Paljugi mis võib juhtuda, 
inimeste ootused on ju erinevad. Siiani 
on kõikidest pisiviperustest ilusasti 
üle saadud. Positiivsust lisab see, et 
inimesed, kes on kord tennisepuhkusel 
osalenud, löövad kaasa ka uutel reisidel 
ja kutsuvad sõprugi kaasa. „Vahel aru-
tame juba reisi ajal, kuhu keegi järg-
mine kord meelsasti sõidaks ja eks ma 
katsun neid ettepanekuid uute siht-
kohtade valikul arvesse võtta.”   

„Põhiline muretsemine on õnneks 
jäänud reisieelsesse aega, sest esiteks 
on kõik sujunud ning teiseks on reisi-
seltskonnad olnud supertoredad ja hästi 

positiivselt meelestatud. Selliste kaas-
lastega reisides on tunne, et pole prob-
leemi, millest ei ole võimalik üle saada. 
Kui vahel ka juhtun mureliku näoga 
ringi käima, lohutavad reisikaaslased 
ikka: ära muretse meie pärast nii palju, 
oleme ju täiskasvanud inimesed.”

Tennisereiside juures on plussiks ka 
see, et ükski plaan pole algusest peale 
sajaprotsendiliselt kindlaks määratud, 
vaid igaüks saab ise kaasa lüüa plaani-
de koostamisel. Lõokese sõnul on lausa 
tore, kui inimesed tulevad reisile kindla 
nägemusega, mida nad näha tahavad. 
See on kõige kindlam moodus saada 
reisist just seda, mida oodatakse. 

Väga tihti on reisidel kaasas ka lap-
sed, kes ei tee tennisepuhkust sugugi 
keerulisemaks, vastupidi, hoopis on 
selgunud, et mida rohkem neid kohal 
on, seda lihtsam on lapsevanematel.

Reisi lahutamatuks osaks on tennisemäng, mis pakub toredaid emotsioone nii mängijatele
kui ka igas vanuses pealtvaatajatele. Lapsed oskavad reisist võtta oma, ja mida rohkem neid 
kaasas on, seda lõbusam nendel ja lihtsam vanematel.

Reisidel on kaasas treener, kes abistab
nõrgemaid või annab juhtnööre neile, kes
polegi varem mänginud.

Eksootikat jagub igal reisil isemoodi. Pildil 
demonstreerib kuumal etendusel oma
oskusi Hawaii tantsija.

Alati leidub kohalike seas ka neid, kellele jääb sellise puhkuse idee arusaamatuks. Ilmselgelt 
jääb reisiidee segaseks Kreeka kitsel ja pildile jäänud kõigusoojasel. Tegelikult on asi lihtne 
– need vahvad reisid ühendavad mõnusa seltskonna ja armsa hobi.
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Parimad pildiseeriad
kaamerasilma ees maailma parimad tennisistid

Tenniseväljakul juhtub teinekord uskumatuid, naljakaid ja kummalisi asju.
Harva tabab fotograaf situatsiooni pildireana.

Enamasti õnnestub jäädvustada üks hea pilt, kaks ...
Nendel lehekülgedel avaldame pildiseeriad maailma tippmängijatest,

mis koosnevad kolmest ja isegi neljast pildist.

Fotoseeriad on leitud Scanpixi pildipangast.

Parimad pildiseeriad

Fernando Gonzalez

Marat Safin
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Maria Šarapova

Rafael Nadal
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Väljakud ja keskused
Eestis kasvab tennisehuviliste hulk kiiremini, kui võimalused ala harrastamiseks.

Õhtuti vaba väljaku leidmine on kujunenud närvesöövaks ettevõtmiseks.
Eriti siis, kui mäng ei ole pikemalt ette planeeritud ja väljak broneeritud.
Otsisime internetist infot tennisemängu võimaluste kohta, et kasutada

maksimaalselt ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Väljakud ja keskused

Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn. 11

Tallinn
üldtelefon: 600 2915

E – P 8.00–22.00
4 kunstmuru, 3 vaipkattega väljakut

www.tennisekool.ee

Tallinn ja 
lähiümbrus

Kadrioru Tennisekeskus
L.Koidula 38

Tallinn
üldtelefon: 601 3280

E – P 7.00–23.00
2 vaipkattega siseväljakut

14 välisväljakut

Falck Tennisekeskus
Tondi 84
Tallinn

üldtelefon: 699 6688
4 kõvakattega väljakut kilehallis

Coral Club Tennise- ja fitnessklubi
Haabersti 5

Tallinn
üldtelefon: 660 0520

E – R 6.30–23.00, L – P 8.00–22.00
7 kõvakattega siseväljakut

4 kunsmuru väljakut kilehallis
4 kõvakattega väljakut kilehallis

www.coralclub.ee

Top City Tennisekeskus
Regati pst 1

Tallinn
üldtelefon: 639 8814

Spordiklubi Dvigatel
Peterburi tee 15

Tallinn
üldtelefon: 638 1078

Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3
Tallinn

üldtelefon: 657 2487

Tenniseklubi Tallinna Kalev
Herne 28

Tallinn
üldtelefon: 645 9229

E – P 7.00–23.00
10 välisväljakut

Harjuoru Tenniseklubi
Kaarli pst 2

Tallinn
üldtelefon: 648 4014

Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16

Tallinn
üldtelefon: 699 0220

E – R 7.00–23.00, L – P 9.00–21.00
4 väljakut

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5

Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond

üldtelefon: 608 0272

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5

Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond

üldtelefon: 608 0272

Saku Tenniseväljakud
Silla 2a

Saku, Saku vald
Harju maakond

telefon: 50 40 309

Kakumäe Tenniseklubi
telefon: 50 61 591

Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa

Keila vald, Harjumaa
telefon: 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline Tenniseklubi

Baeri 5
Tartu

telefon: 737 5380

Biomedicum
Ravila 19

Tartu
telefon: 737 4390

Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1

Tartu
telefon: 742 8194

Pärnu
Pärnu Tennisekeskus

Tammsaare 18a
Pärnu

telefon: 446 4648
3 saviliiva väljakut

1 kõvakattega väljak

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,

lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil tennis@online.ee

!
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Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
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Pärnu Tennisehall
Tammsaare pst 39

Pärnu
telefon: 442 7246

E – R 9.00–22.00, L – P 10.00 –22.00
4 siseväljakut, 8 välisväljakut

Pärnu Kesklinna Tennisekeskus
Ringi 14a

Pärnu
telefon: 56 53 694

Saviaugu Tenniseklubi
Jannseni 39

Pärnu
telefon: 50 84 498

Mujal Eestis
Tooraku Turismitalu

Tooraku Talu
Pusku, Ridala vald, Lääne maakond

telefon: 472 9710
www.tooraku.ee

Lepanina hotell
Kabli

Häädemeeste vald,
Pärnu maakond

telefon: 446 5024
www.lepanina.ee

Männimäe Külalistemaja
Riia mnt 52d

Viljandi
telefon: 435 4845

www.mannimaja.ee

Viljandi Spordikeskus
Vaksali 4
Viljandi

telefon: 435 1574
www.viljandimaa.ee/spordikeskus

Samblamäe hostel
Mõedaka

Rägavere vald
Lääne-Viru maakond

telefon: 325 1777
www.hot.ee/sambla

Kohila Spordikompleks
Kooli 1

Kohila vald, Rapla maakond
telefon: 489 0971

www.kohilasport.ee

Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8

Kambja
Kambja vald, Tartu maakond

telefon: 741 6232

Ulge Talu
Odivere

Saare vald
Jõgeva maakond
telefon: 776 4438

Elva Tenniseklubi
Puistee 5–4

Elva
telefon: 50 72 419

Hiiumaa Tenniseklubi
Turu 2
Kärdla

telefon: 463 3010

Põltsamaa Tenniseväljak
Kaare 19

Põltsamaa
telefon: 776 0035

Kukulinna Tennisekeskus
Kukulinna
Tartu vald

Tartu maakond
telefon: 56 70 0430

Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu
Kullametsa

Kullamaa vald
Lääne maakond
telefon: 477 5515

Lainela Puhkeüla
Neeme tee70

Käsmu, Vihula vald
Lääne-Viru maakond

telefon: 323 8133

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18–11

Otepää
telefon: 50 97 105

Paide Tenniseklubi
Lai 3
Paide

telefon: 385 1821

Urumarja Spordibaas
Urumarja

Tori vald, Pärnu maakond
telefon: 447 4038

Saaremaa Tenniseklubi Sinnet
Staadioni 1
Kuressaare

telefon: 5451 0501

Türi Tenniseklubi
Pikk 9
Türi

telefon: 50 89 187

Promenaad Tenniseklubi
Vee 10

Haapsalu
telefon: 50 23 047

4 savi-liiva väljakut (üks valmimas)
www.promenaad.ee




