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Eesti tennis peab arenema igal tasandil nii noortetöö, tippspordi, klubitennise ning tenniseharrastajate tasemel.
Eesti tenniseliidu uue juhatuse peamine
eesmärk ongi muuta see ilus ja põnev
ala Eestis veelgi rohkem harrastatuks
ja populaarsemaks, samas püüame ka
maailma tipptasemele järjest lähemale
nihkuda.
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Juuli alguses toimuvatel Eesti meistrivõistlustel on lubanud osaleda kogu
meie tenniseparemik ja nende võistluste heal tasemel läbi viimine on üks meie
prioriteete nii sel kui tulevatel aastatel.

Minu eesmärgiks on tuua lähiaastatel Eesti tennisesse piisavalt rahalisi
vahendeid nii tipptegijate, noorte kui
harrastajate tarvis. Veelgi tähtsam on
aga see, et meie tennise sees ja ümber
jaguks inimesi, kes tahavad südamest
selle ala heaks oma panuse anda.

Ajakiri Tennis ilmub neli korda aastas.
Järgmine number ilmub 2007.
aasta septembris.

Tellimine:

tennis@online.ee

Ajakirja Tennis esitlus. Pildil võtab Urmas Sõõrumaa autogrammi esimese numbri kaanepoisilt Marek Marksoolt.
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Esikaanel Rafael Nadal. Foto: Scanpix.

Väljaandmist toetab:
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Haabersti 5
Coral Club
Tallinn 13516
tennis@online.ee
telefon: 50 199 88

E

esti Tennise Liidu vastvalitud
presidendina on mul väga hea
meel Teid kõiki tervitada ajakirja Tennis vahendusel ja soovida Teile
meeldivat tennisesuve!

Head ajakirja Tennis
lugejad!

jakirja teine number on ilmunud. Kuigi olen juba mitu aastat ise seda ala harrastanud, et
osanud minagi arvata, et niivõrd palju
on huvitavaid teemasid, mida ajakirjas
kajastada. Ja midagi polnud teha, juba
teisest numbrist tuli ajakirja mahtu 16
lehekülje võrra suurendada.
Suur tänu kõigile lugejaile positiivsete vastukajade ja soovituste eest.
Ootame Teie arvamusi ka tulevikus.
Ka erinevates meediaväljaannetes on
ajakiri Tennis saanud suuresti positiivseid hinnanguid.

Püüame tulevikus veelgi paremat
ajakirja teha. Uuendusi ja muudatusi näete juba selles numbris. Ja nagu
eespool mainitud, tagasiside on väga
oodatud.

Donatas Narmont
Tennise tegijate
nimel
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SUURsisukord

SUURsisukord

Selles numbris
Ajakirja lugejale
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Eesti liigatennis

Urmas Sõõrumaa ,kes enne
käesoleva numbri ilmumist
valiti Eesti Tennise Liidu
presidendiks, kirjutab oma
plaanidest ala arendamisel.
Donatas Narmont aga
ajakirja Tennis arengust.
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Harrastajate tenniseliigad on
toiminud Eestis juba ligi
20 aastat. Suuremad
muutused leidsid aset 1998.
aastal (meestel laieneti kolme
liigasse) ja 2005. aastal, kui
alustasid naised.

33

Eesti Tennise Liidul on uus
juhatus ja president. Alaliidu
töö on ümber korraldatud ja
uued juhid tegutsevad senisest
erinevalt. Esimese suurema
projektina on plaanis 2.–8. 07
Eesti MV korraldamine.

20

25

26
Koolitus ja treening

10

Algatuseks saab lugeda
maailma parimate meestennisistide suurest
vastasseisust ning seejärel
pühendame mitmed leheküljed French Openile ja
teeme suurturniirist
kokkuvõtted.
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51

28

Aprillis toimus Pärnus noorte
võistlussportlaste laager,
millest võttis osa Eesti noorte
tennististide paremik vanuses
14–16. aastat. Oma kogemusi
noorsportlaste treenimisel jagasid
Willem Jan Van Hulst Hollandist
ja Mohith Vijayakumar Kanadast.

Treeni terviseks

34

35

Minipostritega leheküljed Eesti
parimatest tennisistidest Maret
Anist ja Mait Künnapist.
Lisaks lugu noorest
andekast tenniseneiust Anett
Kontaveitist, kellel jätkub tahet
nii võidelda, võistelda kui ka võita.

Tuntud tõde on, et kui
vigastatud liigest toestada,
kas või kinni siduda, siis on
liigutamine vähem valulik ja
paranemine kiirem.
Rubriigis võibki lugeda,
kuidas tugisidemed jaotatakse
ja millal neid kasutatakse.

Meistriklass

Väljaspool väljakut
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54
55

Ajalugu ja etikett

52
53
57

37
47

Kim Clijsters lõpetas oma
tennisistikarjääri, nüüd saab
lugeda, mida ta ise selle
kohta räägib.
Maria Šarapova üllatas aga
French Openil pealtvaatajaid
senisest kogukama kehaga.

Tipptase
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49
4

50

Eesti 31 kõrgkoolist võib
ühe käe sõrmedel üles
lugeda need, millel on
oma tenniseväljak. Tennise
populaarsus kõrgkooliti
sõltubki eeskätt just
võimalustest.

>18 a. keelatud

Selles numbris oleme järjega
jõudnud 19. sajandisse,
kui Inglismaal tekkisid
esimesed tenniseklubid
ja arenes oludesse sobiv
murutennis.

Nii ongi! See rubriik on mõeldud
just neile, kellel on aastaid alla
18. Esimeses numbris välja
kuulutatud jutuvõistluse võitjad
on selgunud! Uues numbris
pakume välja uue teema:
"Eesti Meistrivõistlused".
Auhindadeks taas kinkekaardid Sportlandist.
Ilmselt oled juba kuulnud, et
sellel aastal tulevad võistlused
hoopis vägevamad. Tule siis 2.–8.
juulil Kadrioru Tenniseklubisse
oma lemmikutele kaasa elama.
Täpsemat infot võistluste kohta
leiad www.tennis.ee

Tenniseajakirja moeeri – Väljakumood 2007

Jätkame eelmises numbris
alustatud teemaga tennisereketitest, nende omadustest ja
valikust. Vaatame, mida annab
raami jäikus, keele muster ja
uurime kuidas mõõta käepidet.
Küsimustele reketi valiku ja
omaduste kohta vastavad
Eesti tippmängijad Kaia
Kanepi ja Jürgen Zopp.
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48
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Tudengitennis

Reval Ladies TC naistetenniseklubi pidas vihma trotsides
maha suvealguse sponsorturniiri. Nüüd valmistutakse
kolmepäevaseks hooaja
tippvõistluseks – tulemas
on BMW Tennis Cup.

Suur slämm

Ekspert soovitab

9

Seekord räägime vabandustest, mis vähendavad
ilmselgelt vastutust halbade
tulemuste eest. Loost leiab
ka soovitused loobumaks
igasugustest kuidest ja
agadest oma sõnavaras.
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Eesti Tennise Liit

6
7

Terved mõtted

Klubitennis

Seekord on rubriigis liivaväljakute kuningas Rafael
Nadal ja Serena Williams
– uskumatu lugu tšempioni
kasvatamisest ja tema
karjääri juhtimisest.
Mõlemad numbrikangelased
konkureerivad oma julge
riietusstiiliga "moeässa" tiitlile.
Lisaks suured postrid.

Reketite mängud

40

Reketlon on Eestis kiiresti
populaarsust kogunud
spordiala. Anname ülevaate
meie parimate tulemustest.
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65

Tenniseajakirja moelehekülgedele oleme kogunud huvitavaid
materjale ajaloost tänapäevani. Omaette tähelepanu väärviad
kindlasti "Moeässade" leheküljed, kust leiate 10 julgeimat
avaldust tennisemoes. Omaette lehekülg on pühendatud Maria
Šarapovale, kelle tennisekostüümid alati tähelepanu äratavad.
Lisaks Nike ja Le Coq Sportif moeleheküljed Eesti tippmängijatega.

Tenniseretoorika

6
66

67
6

Fotokonkurss

Seltskond & sündmus

Nimekad inimesed annavad
ikka kõneainet. Teinekord
ei olegi vaja, et nad pikalt
oma käitumist või tegusid
põhjendaksid, natuke
peab ju jääma ruumi ka
kujutlusvõimele.

68

Viru Valge Cooler Cup on Eesti
kõige paremini korraldatud
tenniseturniir, mis kuulub
tenniseklubi XO ametlike
turniiride sarja ja kus nii
osavõtjad kui ka publik võivad
kolm päeva tõelist puhkust
nautida.

56

Napp aeg esimeste võistlusteööde saatmiseks ja palju töid,
mis ei vastanud teemale, kuid
olid tõesti toredad sundisid
toimetust muutma teemat.
Nüüd on see lihtsalt: "Tennis".
Pange siis oma pildid teele!

Numbris lisaks
Lisaks võite selles numbris lugeda
tennisereisist Rhodosele
(lk 78 ja 79).

Turniir & traditsioon

77
7
81
8

Kaks toredat turniiri, millel
on järjest enam osavõtjaid,
korralikud auhinnad ja
korraldus. Lk 77 leiad
Euronics Cupi ja
lk 81 Saaremaa Openi info.
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Mais toimus ühe vanima ja
rikkaliku ajalooga tenniseklubi
Kalev kohtumine ärimeeste
tenniseklubiga XO. Mitmed
mängijad kuuluvad ühteaegu
mõlemasse klubisse, ent
pigem tuli see idee elluviimisele
kasuks.

Ajakirjas on ka huvitav ristsõna
(lk 76), mille õigesti lahendamise
korral on võimalus võita väärtuslik
auhind Sportlandist.
Ajakirja viimastel lehekülgedel
üritasime koostada ülevaate Eesti
tenniseväljakutest ja -keskustest.
Suur tänu kõigile, kes saatsid
meile oma märkused. Ootame
Teid taas aktiivselt osalema nende
lehekülgede (80 ja 82) täitmisel!
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ETL-il uus juhatus ja president

arendada ka laste tennist. Võtame näiteks Viljandi, Tartu, Pärnu või Narva.
Ent see kõik on aset leidnud kohalike

Vahetult enne ajakirja Tennis teise numbri ilmumist valis Eesti Tennise Liidu juhatus
järgnevaks tööperioodiks uue presidendi.

tennisefännide eestvedamisel. See on
muidugi koht, kus võib vaielda ETL-i
rolli üle, ent liidu suunav ja toetav käsi

Artikli koostas Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum. Fotod: Lembit Peegel.

E

esti Tennise Liidu üldkoosolekul 18. mail valiti uus juhatuse koosseis. Sinna kuuluvad
nüüd: Urmas Sõõrumaa (U.S. Invest
suuromanik), Jaanus Otsa (Skanska
EMV AS juhataja), Vahur Kraft
(Nordea panga juht), Priit Põldoja
(Hansapank Eesti peadirektor), Enn
Kunila (Liviko AS), Oleg Harlamov
(Tallinna Linnavalitsuse nõunik), Reet
Hääl (Eesti Liisingliidu tegevjuht), Enn
Pääro (AS Avallone), Toomas Kuum
(Ühinenud Ajakirjad AS juhatuse liige), Peeter Sergo (Silberauto AS), Märt
Vooglaid (Manutent AS suuromanik),
Heino Raivet (AS Overall juhatuse liige) ja Taivo Täht (AS Rand & Tuulbergi
tegevdirektor). Nagu näeme, jätkavad eelmisest juhatusest viis liiget: J.
Otsa, R. Hääl, P. Põldoja, E. Pääro ja
H. Raivet. Seega puhuvad uued tuuled.
Kas seda saab tulevikus tõdeda tennist
tervikuna silmas pidades, näitab aeg.
Usku on, sest tahte puudumist ei saa
uuele juhatusele ette heita.

Vahetult enne ajakirja Tennis teise
numbri ilmumist pidas Eesti Tennise
Liidu juhatus oma esimese koosoleku.
Siiski oli see juhatuse uuele koosseisule lühikese aja jooksul arvult juba teine
koosistumine, esimest mõttevahetust
otsustati nimetada töökoosolekuks, sest
see toimus ainult paar päeva pärast
üldkoosolekut ja ettevalmistusperiood

üksikasjalikumaks aruteluks jäi liiga
lühikeseks.
11. juunil peetud juhatuse koosolekul valiti häälteenamusega ETL-i
uueks presidendiks Urmas Sõõrumaa.
Olulisemate küsimuste hulgas arutati
Eesti MV korraldamist ja selle suuremat väärtustamist edaspidi. Igal juhul
on auhinnafond võrreldes eelnevate

ja kohalike omavalitsuste positiivsel

aastatega mitmekordistunud. Juhatus
määras kindlaks ka ETL-i toimkonnad
ja nende liikmed: tippsordi toimkond
(juhib R. Hääl, P. Põldoja, E. Pääro,
T. Täht), huvispordi toimkond (juhib
T. Kuum, H. Raivet), treenerite toimkond (juhib V. Kraft, M. Vooglaid),
kohtunike toimkond (juhib P. Sergo),
baaside toimkond (juhib E. Kunila, O.

Eesti Tennise Liidus puhuvad uued tuuled.
Kas seda saab tulevikus tõdeda tennist tervikuna silmas
pidades, näitab aeg.Usku on, sest tahte puudumist ei saa
uuele juhatusele ette heita.

Urmas Sõõrumaa usub, et alaliidu uue juhina suudab ta tuua Eesti tennisesse uue hingamise.
Eelkõige vajab tema sõnul läbimõtlemist tippsport.
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on hädavajalik, eelkõige tõukefondide

Harlamov), PR-tegevuse toimkonda
kuuluvad ülejäänud toimkondade juhid. Lisaks kaasatakse toimkondade
töösse ühiskondlikult aktiivseid tenniseinimesi, kes üheskoos töötavad välja
valdkondade arengukavad.

hõlvamisel, rääkimata tennisetreenerite või rahvusvahelise know-how
suunamisel kohtadele. Selgitustööta ja
toimivate kontaktideta on raske loota
mõistvale suhtumisele ja senisest suurematele rahasüstidele. See, kes midagi annab, soovib teada, kuidas eraldatud vahendeid kasutatakse ja kas seda
Uuenenud alaliidu struktuuris tegutsevad spetsailiseerunud toimkonnad, et teha tööd
põhjalikumalt. Tervikpilti analüüsitakse eraldi. Reet Hääl juhib tippspordi toimkonda, mis on
Toomas Kuuma poolt juhitava huvispordi sektori kõrval üheks arendusprioriteediks.

maid eesmärke silmas pidades. Uut

nede teiste alaliitude skandaalsetest

arengukava ei ole vaja ainult paberil,

spordimaastikul. Ühest küljest suur-

kemplemistest leiti kompromiss, mis

vaid see peab olema baasdokumendiks,

te traditsioonidega spordiala, eriti nn

päädis kokkuleppega kutsuda sügisel

millest juhindutakse Eesti tennisee-

kuldseid kuuekümnendaid silmas pida-

kokku uus erakorraline üldkoosolek.

lus. Juba selle aasta sügisel on plaanis

des, teisalt kallis, ent üha suurematesse

Vaenu isiklikul tasandil pole. Nii tsitee-

kokku kutsuda ETL-i erakorraline üld-

massidesse laienev spordiharrastus ja

ris Jaan Jürine 18. mai Eesti Päevalehes

koosolek, kus juhatus peab esitama ük-

kolmandaks on ju tennises väga raske

ilmunud artiklis U. Sõõrumaa toetus-

sikasjaliku pildi Eesti tennise seisust,

saavutada edu tippturniiridel. Samas

tiimi kuulunud Alo Ojassalu (AOTK)

uue arengukava koos lähiaastate prio-

hinnatakse Eestis spordialade edu-

sõnu: “Otsa pole teinud rumalaid ot-

18. mai üldkoosolek oli Eesti taasiseseisvumisperioodi emotsionaalsemaid
ja pöördelisemaid. Siinkirjutaja mäletab analoogset klubide aktiivset osavõttu ja arvamuste paljusust üheksakümnendate keskpaigast, kui tenniseelu
juhtimisse hakati peale tenniseeluga
igapäevaselt seotud tegelaste aktiivsemalt kaasama Eesti ärieliiti, või arutati ETL-i põhikirja. Nüüdseks on toona
vastuvõetud põhikiri vananenud ja vajab uuendamist, et vastata tänapäeva
nõuetele ja vajadustele. Sellest valgustab põhjalikumalt Tennise lugejaid
aasta lõpus ilmuv ajakirja number.

nilise eelarve kahekordistada, ja raha
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Tennise kui spordiala
edukus

Sõõrumaa toetajaskond. Erinevalt mõ-

Emotsionaalne ja
pöördeline
maikoosolek

Vaatamata tekkinud patiseisule ETLi üldkoosoleku alguses (päevakorra
punktide arutelu juurde asuti 1,5 tundi
kavandatust hiljem), kus põhiprobleemiks oli klubide poolt oma esindajatele
antud volituste juriidiline kehtivus, sai
see lõpuks ületatud. Tekkis omamoodi
kaks leeri, senise presidendi Jaanus
Otsa ja sama positsiooni jahtiva Urmas

tehakse süsteemselt.

suseid, kuid ala vajab värskeid tuuli.
Sõõrumaa on lubanud alaliidu 5-miljoon tänapäeval kõva argument.”
Kompromissi mittesaavutamine oleks
ilmselgelt halvanud ETL-i edasist tööd
mitmeks kuuks. Juhatuse valimine osutuski päeva naelaks, uusi kandidaate
tutvustati klubidele ja otsustati kasvatada liikmete arvu seniselt 12-lt 13-le.
Pakkumine valida 15-liikmeline juhatus
jäi toetuseta.

Eestis hinnatakse spordialade edukust MM-i või EM-i
medalitega, mida aga tennises üldse välja ei mängita.
Nii tekibki küsimus, kumb on suurem sportlik saavutus:
kas jõudmine finaali kõrge kategooriaga profiturniiril
või näiteks tiitlivõistluse medalivõit maailma
mastaabis mõnel marginaalsel spordialal.
riteetidega, ETL-i struktuuri nii toim-

kust MM-i või EM-i medalitega, mida

kondade kui ka sekretariaadi tasandil

aga tennises üldse välja ei mängita.

ja tõenäoliselt uuendatud eelarve.

Nii tekibki küsimus, kumb on suurem

Enamik juhatusse valitud inimesi
figureerisid ka üldkoosolekul Urmas

Konkurents viib edasi

Sõõrumaa levitatud nimekirjas. Klubide

Teatav konkurents, muidugi kui see

suure toetuse üheks eelduseks oli te-

ei kasva destruktiivseks vastasseisuks,

ma külaskäik enne üldkogu mitmesse

on edasiviiv jõud ja protsessi käigus

Tallinnast väljaspool tegutsevasse ten-

vaadatakse ka senitehtule kriitilisema

niseklubisse. Paljudele regionaalsel

pilguga. Sageli on ju nii, et probleeme

tasandil tennist edendavatele aktivisti-

küll teadvustatakse, tegelikkuses aga

dele mõjus selline visiit üllatusena, sest

lükatakse nende lahendamine edasi.

aastaid on Tallinnas suhteliselt omaette

Ses mõttes tuleb uuel juhatusel võib-ol-

toimetatud. See muidugi ei tähenda, et

la langetada mõned “ebapopulaarsed”

tenniseelu oleks regioonides välja sur-

otsused, ent oluline on, et tööd tehakse

nud. Mitmesse linna on kerkinud uued

tennise arengu hüvanguks ja kauge-

tennisebaasid, mis võimaldab seal
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Tennisel on spetsiifiline asend Eesti

sportlik saavutus: kas jõudmine finaali
kõrge kategooriaga profiturniiril või
näiteks tiitlivõistluse medalivõit maailma mastaabis mõnel marginaalsel
spordialal. Tennise kadalipp on väga
tihe ja ressursimahukas, kuid seetõttu
marginaliseerida üks kauneimaid ja
emotsionaalselt nii palju pakkuv spordiala, oleks ilmselge patt! Pealegi saab
tennist harrastada ka kõrges vanuses.
Isegi maailma spordiala nr 1, jalgpalli, te ikka seitsmekümneselt mängima
ei hakka! Aga kehaliselt tuleb aktiivne
olla nii kaua, kui tervis lubab.
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KOOLITUS&treening

Võistlusspordi laager
Noorte võistlussportlaste laager toimus Pärnus, 25.–29.04.2007.
Osa võttis Eesti noorte võistlejate paremik vanuses 14–16 aastat.
Materjalid ajakirjale koostas Pärnu tenniseelu eestvedaja Tiina Post.

L

aagri temaatika sai kokku lepitud eelnevalt treenerite kogus.
Tähelepanu oli suunatud jalgade töö parandamisele ja võrgumängule. Osavõtjad olid väga rahul ja õnnelikud.
Suur tänu laagri toetajatele: ETL,
Kultuurkapital, Heino Raivet, Üllar
Õun, Mati Tiimus, Allan Mätnikov, Kari
Puttonen, Peep Sakk, Reet Hääl, Mati
Tänav, Mart Kutsar, Sven Mansberg,
Merike Pärn.

Marek Turu
tenniseklubi Promenaad, Haapsalu
õpilane

ningusse ning lastesse võiks olla paljudele meie treeneritele eeskujuks. Samuti
jättis hea mulje mõlema treeneri suhtlemisoskus ja personaalne lähenemine.
Kuna veetsin aasta algul nädala samas
akadeemias, polnud nende programmis
minu jaoks palju uut. Kindlasti oli palju huvitavat mu kolleegidele, suur hulk
lihtsaid ja kasulikke harjutusi, mida
igapäevastes treeningutes kasutada.
Mulle isiklikult pakkus huvi akadeemiapoolne lähenemine konkreetse
laagri puhul. Kuna jälgisin seda laagrit

Aita Põldma

“Kogesin professionaalset õpetust
ja sain väga palju uusi nõuandeid oma
mängu arendamiseks.
Mulle meeldis väga, et teemaks oli
just volle, sest volle võrgumäng mulle
meeldib, kuid arendada saab seda veel
kõvasti. Treenerid olid väga sõbralikud
ja arukad. Tegid sajaprotsendiliselt
oma tööd. Nad lähenesid vigadele ja
nende parandamisele omamoodi.“

Ott Ahonen
Viljandi Tenniseklubi treener
Laagri läbiviimine oli väga professionaalne, treenerite suhtumine igasse tree-
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E. Kree Spordimaailma treener

esimest korda, siis ootasin huviga, mida nad seekord meie lastele pakuvad.
Eelnevad laagrid olid enamiku arvates
korda läinud, ma arvan sama ka viimase kohta. Tõstaksin veel kord esile
treenerite professionaalset suhtumist
oma töösse. Kindlasti said ka lapsed
taas positiivse kogemuse.

See on väga positiivne, et Hollandi
Tenniseakadeemia korraldab Pärnus
juba mitmendat aastat tenniselaagrit.
Aprillikuu on meie võistlussportlastele
selleks igati sobilik aeg. Usaldust selle
laagri vastu suurendas ka asjaolu, et
enne programmi lõplikku kinnitamist
peeti nõu Eesti treeneritega.
Nii treenerid Willem kui Moe oskasid
noori hästi motiveerida ja tänu heale
suhtlemisoskusele valitses treeningutel suurepärane koostöö.
Järgneb lk 10.
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Algus lk 9.

Laagri päevakava oli hästi üles
ehitatud. Tennisetreeningu lahutamatuks osaks olid spetsiaalsed harjutused jalgadele, mis peaks oluliselt
parandama noorte mängijate liikumist
tenniseväljakul. Vajalik oleks nende
harjutustega jätkata ka pärast laagri
lõppu. Harjutuste valik teemal tagajoonelt võrku liikumine ja võrgumäng,
oli mitmekülgne ja kasulik. Positiivne
oli, et treeningu jooksul vahetati mitu
korda mängupartnereid. Meeldis ka, et
enne iga uue harjutuse alustamist seletati harjutus lahti ja/või näidati ette.
Spetsiaalsete füüsiliste harjutuste
tegemine tennisetreeningu osadena
(sellises mahus) on väga hea. Eraldi
ei jätku kõigil noortel tennisistidel tähelepanu ja jõudu nii palju sarnaseid
liikumisi täpselt ja järjest teha.
Laagri plusspoolele läheb ka see, et
ei üritatud mängijate tehnikat muuta,
ilma eelnevalt isikliku treeneriga konsulteerimata. Kõigil Eesti treeneritel
oli võimalus treeninglaagri ajal oma
õpilaste mänguoskuse üle nõu pidada.

Treenerid Willem Jan van Hulst (NED) ja
Mohith Vijayakumar (CAN) Top 100 võistlussportlaste tenniselaagrist Pärnu 2007
Millal ja miks tuli Top 100 Eestisse?
Me mõlemad olime siin meeste profiturniiril Pärnus 1999. aastal ja kohtusime Tiina
Postiga, kes oli sellel ajal turniiri direktor. Mõned aastad hiljem, kui olime oma eesmärgid kindlaks teinud, otsisime üles Tiina ja tutvustasime Top 100 missiooni ja
visiooni. Me kutsusime ta Hollandisse meie põhilisse baasi, mis kannab nime Tennis
Academy Henk van Hulst, et näidata meie tennise õpetamise meetodeid ja võimalusi.
Tahtsime tutvustada programmi ja jagada kogemusi, mis töötab sportlastele, kes käivad turniirilt turniirile. Oleme töötanud võistlustel (ATP, WTA, ITF) käivate sportlastega
15 aastat. Koostöös Pärnu Tennisekooliga sündiski mõte korraldada noortele võistlejatele professionaalset laagrit.
Kuidas olete seotud Henk van Hulsti
tenniseakadeemiaga?
Henk van Hulst on Willemi isa. Van Hulsti tenniseakadeemia on olnud üks edukamaid
Hollandis 20 viimase aasta jooksul. Akadeemiast on välja kasvanud 9 mängijat esimese saja hulgas ja 3 mängijat esimeses kahekümnes. Kõige tuntumad mängijad on
Sjeng Schalken, Paul Haarhuis and Jacco Elthing.
Millised on teie kogemused Eesti
mängijatega töötades?

Helena Luik
E. Kree Spordimaailm, õpilane
Sain iga päev viis tundi trenni teha,
mis arendas mu liikumist, sest tegime
palju harjutusi jalgadele. Nägime palju vaeva ka lendpalli harjutades ning
treenisime võrku tulekut.
Tänu treenerite rangusele olin pidevalt sunnitud olema tähelepanelik.
Samuti tõdesin, kui tähtis on positiivne
suhtumine – tahtejõudu peab jätkuma
alatiseks! Lisaks sellele sain teada mitmeid soojendusharjutusi ning kindlasti
ei tohiks nimetamata jätta inglise keele
praktikat.
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Noorte võistlussportlaste laagrid on toimunud kolm aastat järjest Pärnus. Meil on
olnud suurepärane võimalus tundma õppida teie inimesi ja kultuuri. Teie mängijad
on väga entusiastlikud, lugupidavad, innustunud ja kõvad töötegijad. Näiteks kui teie
mängijad olid väsinud pikast trennist või olid neil villid, jätkasid nad ikkagi treeningut.
Me märkasime, et osale teie mängijatele on loodus väga palju kaasa andnud, eriti
mis puudutab füüsilisi eeldusi teiste maade noortega võrreldes.
Missugused on teie tähelepanekud
Eesti treeneritest?
Meie poolt suur kompliment treeneritele, kes on töötanud ennastunustavalt niisuguste mängijatega nagu Kanepi, Ani, Rüütel. Oleme saanud head tagasisidet ja toetust
mängijate treeneritelt, kes on käinud meie laagrites. Me oleme tänulikud nendele
treeneritele, kes on olnud avatud ning õppinud meie arusaamadest arendamaks
noort mängijat. Meil on olnud heameel töötada koos teie treenerite ja mängijatega.
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TIPPtase

Maret Ani
pürgib tagasi esisajasse

Pärast vigastuspausi tänavu neli ITF-sarja turniiri võitnud Maret Ani
on valmis uuesti alustama teed tipu suunas.
Maret Anist kirjutab Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Foto: Scanpix.

T

Aasta lõpuks tagasi
esisajasse

ennise juurde jõudis Maret Ani
juba seitsmeaastaselt ja seda
eelkõige tänu emale – nimelt
on tennisetreener tema ema ülikoolikaaslane ja parim sõbranna. “Käisin
enne tennisetrenni ka võimlemas ja
korvpalli mängimas, aga Aita nägi, et
olen sportlik tüdruk ja kutsus enda
juurde,“ rääkis Ani. “Tennise kõrval
tegelesin mõned aastad paralleelselt ka
korvpalliga, aga lõpuks valisin tennise.
Umbes 14-aastasena otsustasin natuke
veel korvpalli mängida ja tulin koguni
mõlemal alal Eesti meistriks.“

Karjääri
pöördemoment
Ani karjäär võttis aga uue pöörde
1999. aasta märtsis, kui ta asus elama Itaaliasse. “1998. aastal mängisin
Taanis 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-sarja turniiril,“ meenutas
Ani. “Kuna see oli üks mu esimesi ITFturniire, on see mul hästi meeles. Tulin
seal kvalifikatsioonist läbi ja jõudsin
kohe finaali. Siis jäingi silma ühele
itaallasele, kes võttis minuga pärast
ühendust.»
“Tänu temale sain Itaaliast sponsori,
kes oli huvitatud minu toetamisest ja
kutsus mind Itaaliasse ning ma läksingi,“ lisas ta.
Nüüdseks on 25-aastane Tallinnast
pärit neiu saapamaal elanud juba kaheksa aastat. “Alguses oli mitu aastat
väga suur koduigatsus,“ tunnistas Ani.
“Tegelikult on pidevalt koduigatsus,
aga nüüd olen sellega lihtsalt harjunud.
Aastaid tagasi aga nutsin igal õhtul patja ja läksin hambad ristis edasi.“

Treeneri vahetamine
oli õige ja vajalik
Itaalias treenis Ani neli aastat Pierfrancesco Restelli käe all, enne seda aga
tema venna Simone juures. Läinud aasta oktoobrikuus sai Anist aga Alberto
Bovone hoolealune.
“Olin algusest peale nende perekonnas ja see natuke ammendus mi-
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Õlavigastusest tingitud mängupausi
tõttu on Ani sel aastal mängid peamiselt ITF-turniire. “Sellepärast mängisin
väiksemaid turniire, et rohkem mänge
saada ja kiiremini sisse sulanduksin,“
selgitas ta. “Mängisin ka kahel WTA
turniiril USAs, aga seal läks kahjuks

Pildipanga otsingusse Maret Ani nime
sisestamine tõi välja vaid loetud pildid.
Loodetavasti paraneb ka see koos WTA
edetabeli kohaga.

nu jaoks,“ teatas Ani. “Saime muidu
omavahel hästi läbi, aga me ei suutnud
teineteisele enam midagi uut anda. Siis
mõtlesingi, et oleks aeg treenerit vahetada ja midagi uut proovida.“
Päris valutult lahkuminek siiski ei
sujunud. “Ma ei usu, et ta solvus, aga
kahju oli tal kindlasti,“ sõnas Ani. “Tal
ei olnud selle üle hea meel, aga ta oli
nõus, et minu jaoks oli see õige ja vajalik samm.“
Kuidas aga langes valik Bovone kasuks? “Olin teda varem turniiridel
näinud ja teadsin, et ta oli just kevadel
mängijaga koostöö lõpetanud,“ jutustas
Ani. “Kui mul sügisel probleemid olid,
mõtlesin, et proovin ja helistan talle,
kas tal on aega ja võimalust. Arvan, et
läks õnneks.“
Senise koostööga on Ani äärmiselt
rahul. “Bovonega on treeningud kuidagi teistsugused, kõik on teistmoodi kui
varem oli,“ ei leidnud Ani enese väljendamiseks õigeid sõnu. “Treeningud on
üksikasjalikumad ja see kandub ka väljakust väljapoole. Pean oma toitumist ja
puhkamist hoolikamalt jälgima. Restelli
lasi mul pärast trenni teha seda, mida
ise tahtsin. Nüüd võin ikka teha seda,
mida tahan, aga piirangud on peal, kõik
on tõsisem ja põhjendatum.“

Pidin uuesti otsast alustama,
nüüd olen taas kord enamvähem seal, kust saab
WTA-dega pihta hakata.
üsna halvasti ja edetabelikoht jälle
kukkus. Pidin uuesti otsast alustama,
nüüd olen taas kord enam-vähem seal,
kust saab WTA-dega pihta hakata.“
Ani lubab, et paneb põhirõhku siiski
WTA turniiridele, et tõusta aasta lõpuks
tagasi esisajasse. “Püüan nüüd vaikselt
võtta seda suunda, et hakkan suuremaid
turniire rohkem mängima,“ kinnitas ta.
“Mingit blokki mul küll ees ei ole, usun,
et olen valmis.“

Maret Ani

CV

Sünniaeg ja -koht: 31.01.1982, Tallinn
Pikkus: 175 cm
Kaal: 64 kg
Treener: Alberto Bovone
Haridus: Endine Tallinna 54. keskkool seitsmenda klassini, Tallinna
Reaalkool kümnenda klassini, Tallinna
Täiskasvanute Gümnaasium 11. klassini.
Parim koht WTA edetabelis: 63.
(15. mai 2006)
Karjääri võidud-kaotused: 249–177
Karjääri võiduraha:
451 948 USA dollarit
Saavutused: Võitnud viis ITF sarja turniiri üksikmängus ning kaheksa paarismängus.
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Mait Künnap
kavandab teist tulemist

Meeste tennise liidri Mait Künnapi (24) häälest kostab üle tüki aja rõõmsaid toone.
“Nüüd näib küll, et mul on paariks-kolmeks aastaks rahaline kate olemas,”
väidab Künnap, kavandades teist tulekut.

K

Loo Mait Künnapist pani kirja Eesti Päevalehe ajakirjanik Jaan Jürine.

ünnapi teatel on ta leidnud
toetajaid, kes temasse usuvad. Mitu noorema põlve
ärimeest soovivad mängijat aidata.
“Saan internetti oma kodulehekülje, seal on meeste nimed kirjas.” Ent
Künnap ei keeldu neid esile toomast:
Sven Mansberg, Raivo Remmelgas,
Ago Altjõe, Taavi Kerner. Ja firmadest
Le Coq Sportif ja Wilson.
Pärnust pärit endise jalgpalluri esimene tulemine oli aastal 1999, kui Harri Neppi võttis ta kollanokana Tallinnas
peetud Davise karika tsooniturniiril
meeskonda. Veel mitte 17-aastasest
TSIK-i õpilasest sai turniiri käigus
ootamatult põhimängija. Künnap võitis
neljast üksikmängust kolm ja tundis end
kogenumate meeskonnakaaslaste – tollal
valitsesid Rene Busch, Andrei Luzgin ja
Alti Vahkal – seas üsna kindlalt.

Künnap oleks otsekui side
kohalike tippmängijate
kahe põlvkonna vahel,
kellest vanem on nüüdseks
kõrvale astunud.
Täna mängivad Künnapi kõrval Davise karika meeskonnas 18–19-aastased
Jürgen Zopp, Mikk Irdoja, Vladimir
Ivanov, Jaak Põldma jt. Künnap oleks
otsekui side kohalike tippmängijate kahe põlvkonna vahel, kellest vanem on
nüüdseks kõrvale astunud, olles aga
jätkuvalt tennisega seotud.
Missugune sõnum on Künnapil noortele edasi anda? “Paljud on tennise
selles vanuses jätnud, leidmata toetust
ja selget perspektiivi. Täiskasvanute
seas on läbilöömine teadagi äärmiselt
keeruline. Aga peamiselt sõltub siiski
kõik iseendast, igaüks teeb oma valikud ise,” väidab Künnap.
Ta ei viita otseselt Põldmale, kes väljus noorteklassist maailma edetabeli
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teise kümne mängijana või Zopile, kes
asus samuti esisajas. Nüüd täiskasvanute hulgas on neil raskeid aegu…

Endas ei kahtle
Künnapi kõrgeim koht ATP edetabelis oli 738. aste 2003. aasta augustis.
Praegu on Künnap 1055. kohal. Ta on
ITF-i turniiridel kohati edukas olnud,
aga tundnud rohkem näguripäevi. Turniire on Künnap saanud juhuslikult.
Vahel käis tenniseliit mõnikümmend
tuhat välja ja Künnap sai turniiri või
kaks. Mõnikord läks tenniseliidu tollane juht Endel Siff heldeks…
2002. aasta läks pea tervenisti haiguse nahka. Pettumused? “Pisut ikka.
Mängin ja mängin, aga tulemusi pole.
Ega minusse keegi uskunud ja vahel
kahtlesin isegi,” nendib Künnap.
Teda lähemalt tundvad inimesed kinnitavad, et eneseusk on Künnapi tugev
külg. Tema usub ikka ja alati, et lööb läbi. Ka siis, kui keegi teine enam ei usu.

Alustama peab
peaaegu algusest
Lähiaastad peavad näitama, kas
Künnapi kavatsustel on sisu. “Ma pole veel sugugi vana. Tervis on korras.
Muidugi, pean alustama peaaegu algusest…” teab Künnap.
Peaaegu algus tähendab osalemist
profisarja madalama astme Future-turniiridel, kus auhinnafond on 10 000 dollarit. Neid toimub kogu maailmas hulgi, varem ka Eestis. Ent veerandsajale
turniirile peab toeks olema kvaliteetne
treening. Künnapil pole viimastel aastatel treenerit olnudki, ajuti saab ta
nõuandeid Neppilt, kes on mehel silma
peal hoidnud poisikesepõlvest saadik.
“Vajan välistreenerit, kes saaks minuga tegelda oma üheksa kuud aastas.
Olen maad kuulanud, mõne mehega
ka kõnelnud. Kui saan toetuse taha, on
kõik võimalik,” pole Künnapil eneseusust puudu.

Juuni alguses lõpetas Künnap klubimängud Prantsusmaal Bordeaux’s,
aidates oma meeskonna tõusta teise
liigasse. Seejärel on plaanis kolm ITF-i
turniiri Rumeenias. “Juulis teen kaasa ka Eesti meistrivõistlustel. Urmas
Sõõrumaa, uus tennisejuht, kutsus isiklikult. Mul on seoses alaliidu uue juhatuse valimisega suured lootused,” usub
Künnap, kelle suhted tenniseliiduga on
olnud vähem või rohkem karused.
“Need suhted on sageli üle võimendatud. Nagu viimati Sloveeniaga peetud
Davise karika matši järel, kus ma pressikonverentsil tõesti ütlesin, et mängin
iseenda eest. Ma ei mõelnud seda päris
nii, tegemist oli rohkem kujundiga: üksikmängus, kui oled väljakul üksi, lööd
ikka enda eest. Aga ma olen meeskonna
liige,” silub Künnap suhteid.
Sama matš Sloveeniaga näitas, et
Künnapi tase on noorematest pisut
üle ka kõvakattel. Ta tõi Eestile punkti
ning oli osaline ka võidukas paarismängus koos Zopiga.

Mida arvata Künnapi
uuest tulemisest?
Harri Neppi, treener:
Rahaline toetus on üks asi, tegelikud võimalused teine. Mul on hea meel, et Mait
pole eneseusku kaotanud. Tunnen teda
juba kaua aega, ta on tõsise suhtumise
ja heade füüsiliste eeldustega poiss.
Ent loodus võinuks talle anda parema
koordinatsiooni, mis on tema arengut
kaua seganud.

Toomas Leius,
endine tippmängija:
Miks ei võiks Künnap uuesti üritada? Ma
ei näe takistusi, kui ta saab taha normaalse toetuse, mis võimaldab elukutselise
kombel treenida ja võistelda. 24-aastane
mees pole veel põrmugi vana. Ja matšis
Sloveeniaga näitas ta kahtlemata sisu.
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Anett Kontaveit
– edukas tenniseväljakuil ja koolipingis

11-aastane Anett Kontaveit on õrnast east hoolimata juba mitmekordne Eesti meister,
lisaks püüdleb neiu omavanuste seas Euroopa paremikku.
Anett Kontaveitist tegi loo Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Foto: Lembit Peegel.

A

nett Kontaveit alustas tennisetreeninguid kuueaastaselt
oma ema Ülle Milgi käe all.
«Eks ma ikka ise tahtsin minna, ema
ei ole mind kunagi sundinud,» kinnitas
Kontaveit, et sai küll pisiku emalt, aga
treenimissoov oli temapoolne.

tegeleda. «Anett osaleb tänavu ka noorte laulu- ja tantsupeol,» avaldas Milk.
«Tema kool on selle ürituse täielik
fänn, nad on mitu konkurssi läbinud,
et laulu- ja tantsupeole pääseda. Anett
oskab küll laulda ja natuke ka rahvatantsu.»

20-aastase treeneristaažiga Milk on
olnud ka Margit Rüütli ja Anet Kaasiku
treener. Kuigi 11-aastase tütarlapse
võimalike saavutuste kohta on raske
midagi ennustada, on treenerist ema
siiani tehtud tööga rahul. «Anett võitis kaheksa-aastaselt esimest korda
10-aastased ära, tänavu sai jagu ka
14-aastastest,» rääkis Milk uhkusega.
«Eks meil ole kõigepealt väiksemad
eesmärgid ning kui need täidetud, hakkame natuke kõrgemale ja kaugemale
vaatama.»

Oma lemmikutena suurest tennisest
nimetab Kontaveit venelanna Maria
Šarapovat ja meeste esireketit Roger
Federeri. «Šarapova võitleb hingega,
kohe on näha, et ta tahab igat punkti
võita,» jutustas piiga. «Aga Federer on
selline rahulik mängija, mõtleb peaga.»

Milk seletas, et oma vanuseklassis
esimeseks tõusta on Kontaveidil raskem kui teistel. «Anett on sündinud
24. detsembril, see tähendab, et ta
peab kogu aeg endast natuke vanematega mängima,» rääkis Milk. «Muidugi
on kahju, et ta otseselt omavanustega
mängida ei saa.»

Tõsine suhtumine ja
kõrged eesmärgid
Praegu on ema ja tütar püstitanud
eesmärgi, et Kontaveit võiks püüelda
oma vanuseklassis Euroopa paremikku jõudmise nimel, lisaks tuleks Eestis
tipus püsida.
Kava on noorel neiul tihe – talvel olid
neli korda nädalas tennisetreeningud,
kaks-kolm korda tehti kehalist trenni.
«Suvel hakkab koormus kindlasti tõusma, tennise osakaal peab suurenema,»
tõdes Milk.
Seda, et piiga treeninguid kergelt ei
võta, näitab juba ainuüksi tõsiasi, et
ta on tegelikult kolme treeneri hoolealune – lisaks emale on Kontaveidil ka
eratreener, kelleks on Ain Suurthal, sa-
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Treenerina teab Milk, et laps peab
ise tahtma trennis käia, muidu ei jõua
kuhugi. «Olen näinud, kuidas vanemad
lapsi sunniviisiliselt trenni toovad,»
rääkis Milk. «Kõige tähtsam on tahe
võidelda, võistelda ja võita. Kui mõtled,
et tahad võita, paneb see väljakul tööd
tegema. Anetil on tahe olemas.»

muti käib ta Sven Andresoo juures üldkehalist ettevalmistust parandamas.
Tiheda treeningu kõrval on Kontaveit
tubli ka koolis. «Lõpetasin just Püünsi
põhikoolis neljanda klassi, kõik olid
viied,» lausus ta tagasihoidlikult.
«Minu arvates ei ole eriti raske olla
korraga hea õpilane ja teha kõvasti
trenni. Kuigi nüüd, kui algkool sai läbi, võib minna raskemaks. Aga seda ma
veel ei tea.»

Midagi ei jää tegemata
Vaba aja üle Kontaveit ei kurda.
«Saan kõik tehtud, mida tahan,» kinnitab ta. «Näiteks kinos võin ikka käia.
Talvel on mul vaba aega rohkem, suvi
on ikka üsna kinni, pidevalt on trennid
ja võistlused. Aga kui aega on, siis saan
ka rannas käidud.»
Ema lisab, et tegelikult on tütrel aega tennise kõrvalt ka muude hobidega

Kontaveit tunnistab, et on väljakul
üsna emotsionaalne. «Kui halvasti läheb, võin jalaga vastu maad põrutada,
aga kui hästi läheb, olen endaga rahul,»
tõdes ta.

Anett Kontaveit

CV

Sündinud: 24. detsembril 1995
Haridus: Püünsi põhikool, lõpetas 4.
klassi
Treenerid: Ülle Milk, Ain Suurthal
Üldkehalise ettevalmistuse treener: Sven
Andresoo
Saavutused:
 10-aastaste Eesti meister (2004)
 12-aastaste Eesti meister üksik- ja

paarismängus (2005, 2006)
 ETA-12 sarjas korra poolfinalist

Leedus) ning kaks korda veerandfinalist (Lätis ja Saksamaal)
 Kalevi lahtiste meistrivõistluste võitja

T12 ja T14 vanuseklassis (2007)
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LIIGAtennis

Eesti liigatennis
Harrastajate tenniseliigad on toiminud Eestis juba ühtekokku 19 aastat,
praegu on käimas 20. hooaeg. Suuremad muutused leidsid aset 1998. aastal
(meestel laieneti kolme liigasse) ja 2005. aastal, kui alustasid ka naised.
Materjalid ajakirjale valmistas ette Eesti liigatennise eestvedaja ja Eesti Tennise Liidu liige Toomas Kuum.

P

raegune liigade reglement pärineb suuremas osas aastast 2005.
Tänavu on plaanis muuta reglementi kardinaalselt ning integreerida
Eesti tipptennise ja noorteklassi ühtsesse
süsteemi, mis võimaldaks pidada üldist
Eesti tennise edetabelit. Praegu võistlev
tenniseharrastaja ei tea, kui kõrgel ta tegelikult seisaks Eesti reitingus, näha on
vaid positsioon konkreetse liiga reitingus,
see pole aga küllalt objektiivne.

Rohkem võimalusi
harrastajatele
Meeste ja naiste reglemendi põhierinevus seisneb selles, et meeste esiliiga
on jagatud omakorda kahte tugevuskategooriasse. Põhjus on lihtne, enamikule
meesjuunioride klassist väljakasvanud
tennisistidele on võistlusi vähe. Nendele
on võimalus paar korda aastas osaleda

esiliiga A-kategooria turniiridel mingigi
väljund.
Lisaks liigadele peetakse Eestis kaks
rahvusvahelist veteranide turniiri, pluss
Eesti MV ja muud harrastusturniirid (nt
klubide tasandil peetavad turniirid, kus
mängijad jagatakse sageli vanusegruppidesse), neid kõiki võib samuti klassifitseerida harrastustennise alla. Neist kirjutab ajakiri Tennis vajadusel oma muudes
rubriikides.

jad, teise liigasse endised tippmängijad
ja esimesse liigasse (välja arvatud meeste
B-kat turniirid) tegevmängijad;

CITY MOTORS
VIIB PARIISI!

 mängutase (hinnatakse seniste tulemuste, vaatluse või treeneri antud info
põhjal, mille määrab vajadusel liigade
või ETL-i ekspertkomisjon);

Osta suvel City Motorsist soodsalt uus
Renault ja võida lisaks reis legendaarsele
tenniseturniirile “Paris Open”.
Kampaaniareeglid ja sooduspakkumised
www.citymotors.ee

Tennisiste jagatakse liigadesse (nii
naised kui ka mehed) põhiliselt järgmiste
kriteeriumide järgi:

 vähemalt kord aastas hinnatakse
tennisisti mängutaset, kusjuures määrav
ei pruugi olla koht liiga edetabelis, vaid
mängijate head-to-head tulemused, sest
aktiivsemad turniiridel osalejad võivad
edetabelis edestada endast mängutasemelt tugevamaid mängijaid;

 kas inimene on lapsepõlves käinud regulaarselt tennisetreeningutel või mitte.

 vanus (kehtib endiste tippmängijate
ja noorteklassi puhul).

Kolmandasse liigasse ei saa kuuluda
regulaartreeningu kogemusega mängi-

Täpsemalt saate liigade reglemendiga tutvuda: www.tennis.live.ee

Erinevad liigad

Maret Ani

Renault’ juht
aastast 2004

Harrastusliigade võistluskalender
juuli – september 2007
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

registr.dead-line täpsustamisel

mehed/naised al. 35+

ITF Seniors Circuit Kalev

üksik- ja paarismäng
vt. www.tennis.live.ee

liivakate

Kalev TK, Tallinn

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

kell 11:00

mehed

esimene liiga B-cat.

paarismäng

liivakate

Nõmme Tenniseklubi

kell 12:00

mehed

teine liiga

paarismäng

liivakate

Nõmme Tenniseklubi

25.-29.07.
AUGUST

Megane GT (universaal) 219 900.Hinnavõit 55 000.Liisingu intress 3,99%
Vaata ka teisi sooduspakkumisi:
www.citymotors.ee

SEPTEMBER
08.09.-09.09.

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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TALLINN: Staadioni 1, tel 626 4070
TARTU: Jõe 9a, tel 736 7890 | www.citymotors.ee
Edasimüüjad: KURESSAARE: Pikk 59, tel 453 0122
SILLAMÄE: Tallinna mnt 19, tel 392 6117 | NARVA: Kalda 5, tel 359 3000

SUURvastasseis

Rafa teeb kuningas
Rogerile liiga
Rafa on muidugi 21-aastane maailma teine reket hispaanlane Rafael Nadal,
kuningas Roger 25-aastane maailma esireket šveitslane Roger Federer.
Nende kahe vastasseis tekitab kirgi, esialgu on seisusevastaselt peal Nadal,
juhtides omavahelistes mängudes 7 : 4.
Artikli ajakirjale kirjutas Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Pilt: Scanpix.

Ü

ks suurimaid vastasseise tennises jääb peamiselt 1990.
aastaisse, kui Pete Sampras
jäi Andre Agassi vastu peale 20 : 14.
Federeri ja Nadali duell jätkub, kogudes aina tuure. Mai algul ei põlanud
Nadali kodukandi Mallorca saare elanikud vaeva ja kulu, ehitades Palmasse
19 päevaga 1,63 miljonit dollarit maksma läinud hübriidväljaku, mille ühel
poolel muru-, teisel saviliivakate.
Näidismatši võitis Nadal 7 : 5, 4 : 6, 7
: 6, kuigi Federeril oli matšpall. Mäng
tekitas kumu, kuigi mängijaile oli see
ainult väike vahepala. “Tulemus polnud meile nii oluline, tähtsam oli lõbus
ajaviide,” väljendas Federer mängijate ühisarvamust. “Meie omavahelised
mängud on olnud põnevad ja võrdsed
kuni viimase hetkeni. Kord võidab üks,

kord teine. Tennise populariseerimisele
tuleb see ainult kasuks,” lisas Federer.

Kaks eksperti
Šveitslasele on raske leida võrdset kõvakattega väljakuil. Murul on ta lausa
ekspert, olles siiani võitnud 48 mängu
järjest, sealhulgas neli Wimbledoni.
Tänapäeva sümpaatsemaid sportlasisiksusi Federer on mänginud tennist lisaks
hübriidväljakule Dubai pilvelõhkuja katusel ja Colosseumi varemeis. Sügisele
on planeeritud Federeri ja Samprase
näidismatš Malaisias.
Noorukesest Nadalist on saanud liivaväljakute legend. Mais purustas Federer
tenniseajaloo vägevaima võiduseeria:
kuni Hamburgi Mastersi finaalini oli
Nadal liival võitnud 81 mängu järjest.
Siis pani kuningas end maksma.

“Kui ma liival kellelegi kaotan, siis nimelt Federer on väärikaim vastane,” ei
tundnud Nadal end alandatuna. “Praegu
on Roger kindlasti parem, ent ma proovin oma mängu täiustada just kõvakattega väljakuil, kus peetakse enamik turniire,” lubas Nadal.
Kahe suure vastasseis vääristab tennist ja toob mängule uusi poolehoidjaid.
Tulevik näitab, kumb jätab vägevama
jälje. Federer on juba jõudnud võita
kümme suure slämmi turniiri ning mineviku suurnimesid John McEnroe julgeb ennustada, et võidab veel 6–8.
Suurim arv üksikmänguvõite tippturniiridel on seni Samprase arvel – 14.
Nadal on suutnud võita ainult kolm
French Openit, kuid tal on veel aega.
Eelkõige õppimiseks, kuidas olla edukas igal pinnasel.
Roger Federer
Sünd: 8. august 1981
185 cm, 80 kg
Turniirivõite: 48
Võidud suure slämmi turniiridel:
2003 – Wimbledon, 2004 – Australian Open,
Wimbledon, US Open, 2005 – Wimbledon,
US Open, 2006 – Australian Open,
Wimbledon, US Open, 2007 – Australian
Open
Teenistus: 30 565 328 USD
Edetabelijuht alates veebruarist 2004

Rafael Nadal

Roger Federer versus Rafael Nadal 4:8
Turniir
2007 French Open
2007 Hamburg Masters
2007 Monte Carlo Masters
2006 Mastersi finaal Shanghais
2006 Wimbledon
2006 French Open
2006 Rooma Masters
2006 Monte Carlo Masters
2006 Dubai
2005 French Open
2005 Miami Masters
2004 Miami
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väljak
liiv
liiv
liiv
kõvakate
muru
liiv
liiv
liiv
kõvakate
liiv
kõvakate
kõvakate

võitja
Nadal
Federer
Nadal
Federer
Federer
Nadal
Nadal
Nadal
Nadal
Nadal
Federer
Nadal

tulemus
6 : 3, 4 : 6, 6 : 3, 6 : 4
2 : 6, 6 : 2, 6 : 0
6 : 4, 6 : 4
6 : 4, 7 : 5
6 : 0, 7 : 6, 6 : 7, 6 : 3
1 : 6, 6 : 1, 6 : 4, 7 : 6
6 : 7, 7 : 6, 6 : 4, 2 : 6, 7 : 6
6 : 2, 6 : 7, 6 : 3
2 : 6, 6 : 4, 6 : 4
6 : 3, 4 : 6, 6 : 4, 6 : 3
2 : 6, 6 : 7, 7 : 6, 6 : 3, 6 : 1
6 : 3, 6 : 3

Sünd: 3. juuni 1986
185 cm, 85 kg
Turniirivõite: 22
Võidud suure slämmi turniiridel:
2005 – French Open, 2006 – French Open,
2007 – French Open.
Teenistus: 10 270 634 USD
Edetabeli teine alates juulist 2005

Suuri vastasseise
tenniseajaloos
Rod Laver – Roy Emerson 14 : 1
Björn Borg – John McEnroe 7 : 7
Björn Borg – Ivan Lendl 5 : 2
Ivan Lendl – John McEnroe 21 : 15
Pete Sampras – Andre Agassi 20 : 14
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Roland Garrose eel
Vastupidiselt Eesti sportlastele, kes vaatamata valitud alale
"üritavad anda endast parima", ei ole maailma tipptennisistid eriti tagasihoidlikud.
Usk endasse ja oma võimetesse ei jäta ujedusele ruumi.
Ehk ongi see põhjus, miks nad on maailma tippmängijad.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

Federer

Ma võin saviväljakul võita, kui ...
r Federer ütleb, et ta on oma
l rahul ja on veendunud, et
ib ka savikattega väljakutel
urniire võita isegi siis, kui tal
uleb vastamisi astuda Rafael
adaliga.
Seni oli nii, et iga kord, kui
kõik teised olin võitnud, tuli
Rafa vastu mängida. Lihtsam
s oodata seni, kuni ta finaali
ua, siis saaks turniirivõidu
suure vastasseisuta kätte.
siiani on ka tema alati finaadnud. Nüüd lõpuks õnnestus
peatada tema võiduseeria
väljakutel," ütles Federer päfinaalivõitu Hamburgis.
aailma teine number Nadal
lates 2005. aasta Monte Carlo
ustest 81 järjestikust matši
a väljakutel. ”Muudel väljaole talle raske vastu hakata,
on see väga raske. Ta oskab
minu jaoks raskeks teha, sest
n talle alati tagajoonelt vastu
ama ja seal on ta saviväljakul
m.”
Siiski uskus Federer, et tal
n võimalus võita tema jaoks
õige ihaldusväärsem auhind
oland Garrose turniiril, milremeheks on kahel viimasel
Nadal.
arim-viiest setist matšides on
oomulikult tuleb Prantsusmaa
miseks läbi käia väga pikk tee,
, kuidas seda teha.”
rem poolfinaalides olnud ja
mänginud ning kaotasin mõRafale neljas setis, seega on
alus. Usun, et minu parimad
akutel on veel ees.”

McEnroe

Federeril on aega kaks aastat
Ameerika tenniselegend John McEnroe ütleb, et Roger
Federeril on aega kaks aastat, et võita Prantsusmaa lahtised
meistrivõistlused ning saada seeläbi maailma kõigi aegade parima mängija kandidaadiks.
”Roger Federer on juba üks suurtest, parimatest. Selleks, et teda saaks nimetada kõigi
aegade parimaks, peaks ta võitma Roland
Garrose ja ma ei näe, et see praeguses olukorras juhtuda võiks,” ütles McEnroe
Hispaania ajalehele.

Canase väljavaated
Roland Garrose eel tekitasid elevust
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

K

uigi Guillermo Canas Barcelona lahtiste meistrivõistluste finaalis 6 : 3, 6 : 4 Rafael
Nadalile kaotas, usub ta, et võib tõsiselt
ohustada hispaanlase väljavaateid võita
kolmandat korda järjest Prantsusmaa
lahtised meistrivõistlused.
29-aastane tennisist alustas aastat
142. asetusega, naastes tuurile eelmise aasta septembris pärast 15-kuulist
võistluskeeldu dopinguainete kasutamise pärast, kuid kaks võitu maailma
esireketi Roger Federeri üle ja turniirivõit Brasiilia lahtistel meistrivõistlustel tõstsid ta edetabelis 30 parima
mängija hulka.
”Arvan, et olen Roland Garrose turniiril viie parema mängija seas,” ütles
Canas.

McEnroe, kelle parimaks tulemuseks Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel jäi 1984. aasta finaalmäng, lisas, et Federer on võimeline
oma mängustiili parandama, kuid
andis šveitslasest staarile aega kõigest kaks aastat. ”Ta on võimeline
seda tegema, see on selge, kuid ta
pole saviväljakutel piisavalt hea.
Tal puudub vastav baas ja sellest
on tal raske üle saada,” ütles kolmekordne Wimbledoni võitja.

”Tunnen, et mu mäng on väga hea.
Mul on palju enesekindlust ja vorm on
hea. Tänases mängus polnud minu ja

Canas, kes on Prantsusmaa lahtistel
meistrivõistlustel, kus ta kaks korda
veerandfinaali on jõudnud, üks parima
asetusega mängijatest, ütles ka seda,
et suur tõus maailma edetabelis ei tule
talle üllatusena, kuigi see juhtus mõnevõrra varem, kui arvata võis.
”Ma teadsin juba septembris, et mängin hästi, nii et see ei ole minule eriti
suur üllatus,” jätkas Canas.
”Kuid ma ei osanud tulemusi nii varakult oodata. Ma teadsin, et mu mäng
on hea, kuid mõnikord võib tagasitulemine olla üsna karm värk. Aasta algul
seadsin eesmärgiks jõuda aasta lõpuks
20 parema hulka. Praegu olen sellele
eesmärgile väga lähedal.”

Guillermo Canase
blogist
Esimene matšipäev – kui ilm seda
lubab. Ilmaennustus Pariisile on tõesti
halb, kuid ma loodan, et meil on õnne,
nagu eelmisel nädalal Düsseldorfis.
Vihm-vihm-vihm – mänge praktiliselt
esmaspäeval ei peeta. Mängud on
lükatud edasi teisipäevale – on lootus,
et ilm läheb paremaks.
Lõpuks teisipäeval on ilm parem ja
tennis on vallutanud Pariisi. Esimene
mäng, vaikne harjutusväljak matšiks
Hanescu vastu. Mängisin kohati väga
head tennist, lõin kuus ässa ja võitsin
kolmes setis: 6 : 3, 6 : 1, 6 : 4. Järgmine
vastane on nüüd Bolelli.
Teine ring. Mitte küll peaväljak, aga
siiski mitte enam harjutusväljak. Võitsin
jälle kolmes setis: 6 : 4, 6 : 3, 6 : 3, mis
on oluline, kui tahan lõpuni välja jõuda.
Nüüd tuleb mängida Vliegeni vastu,
kes võitis kohalikku Gasquet’i ja andis
sellega hoiatuse.

”See on tema jaoks väga keeruline
ning mina annaksin talle vaid selle ja
järgmise aasta enda arendamiseks.
Kui ta seda praegu ei tee, on tal
edaspidi veelgi raskem. Ja mõtleme sellele, et on ju veel ka
Rafael Nadal.”

Kolmandas ringis tuli mängida juba
neli setti – kaotasin kolmanda sama
kindlalt, kui võitsin kaks esimest:
6 : 2, 6 : 2, 2 : 6, 6 : 3. Imelik. Õnneks
lõpetasin neljandaga, sest järgmine
vastane on Monaco.

McEnroe lausus kiidusõnu
hispaanlasest saviväljakute kuninga aadressil, kes on võitnud kaks järjestikust Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste tiitlit ja hoiab nüüd enda käes
ka aeglastel väljakutel järjest võidetud
matšide rekordit – 81!

Neljanda ringi mäng Monaco vastu
ei olnud selline nagu ootasin – ainult
kolm setti: 6 : 0, 6 : 4, 6 : 2. Järgmine
vastane on Davidenko, kes võitis
Nalbandiani neljas setis. Nüüd peaks
hakkama selguma TÕDE.

”Nadal pakatab energiast ja see on väga võluv,” ütles neljakordne USA lahtiste meistrivõistluste tšempion McEnroe. ”Nadali mäng
annab edasi emotsioone ja tema mängustiil
erineb enamiku mängijate omast. Tennis vajab
Nadali omadustega mängijaid.”

Matš Davidenkoga veerandfinaalis
lõppes küll kolmes setis minu kaotusega, kuid pinge püsis lõpuni: 7 : 5,
6 : 4, 6 : 4.
Pärast Prantsusmaa lahtiseid olen
kõrgeima edetabeli kohaga argentiinlane – palju õnne!

Roger Federer kaotas Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste finaalis Rafael Nadalille neljasetilises mängus (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).
Järgmisel päeval pidi ta osalema Saksamaal Halles peetaval Gerry Weber Open muruturniiril, kuid teatas oma loobumisest
viidates võimalikule vigastuste ohule pärast pikka finaalmängu Pariisis.
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Rafa vahel suurt vahet, ainult mõned
punktid. Ma sain esimeses geimis kaks
murdepalli ja kui mul oleks õnnestunud üks neist ära võtta, võinuks tulemus olla teistsugune.”
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French Open
– ei midagi uut päikese all

Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused
ehk lühidalt French Open erineb teistest slämmiturniiridest selle poolest,
et siin teevad ilma visad ja kiirete jalgadega tagajoonemängijad.

A

Prantsusmaal käis SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja.
lates 1993. aastast, mil Pariisis

õnnelik, et saame nüüd koos minu võidust

sest naistest pääsesid nelja hulka Ana

võitis tiitli hispaanlane Sergi

rõõmu tunda,” ütles Henin.

Ivanovic ja Jelena Jankovic, meestest

Bruguera, pole enamik siinseid

võitjaid saanud mujal ühtki slämmiturniiri esikohta. Erandid on vaid Jevgeni
Kafelnikov (1996. aasta võitja), kes korra
teenis esikoha ka Austraalias ja mitmekülgne Andre Agassi (1999). Paremikus
domineerivad enamasti Hispaania ja
Lõuna-Ameerika tennisistid.
Enamik tendentse ei muutunud ka tänavu. Toome need punktide kaupa välja.

Meeste üksikmäng:
ikka Nadal – Federer
Jah, meeste üksikmängus olid mullusega võrreldes samad nii võitja kui ka
finalist. Ja isegi sarnane tulemus: Rafael
Nadal võitis Roger Federeri taas neljas
setis. Ehkki mängu iseloom oli pisut teine: 2006. aastal võitis Federer avaseti 6:1,
nüüd jäi šveitslase arvele teine sett.
Mis siiski huvitav: Nadali kõrval ei
pääsenud nelja parema hulka tüüpilist
tagajoonemängijat, sest serblane Novak
Djokovic armastab pigem kiire põrkega
väljakuid, venelane Nikolai Davõdenko
on universaal.

Naiste üksikmäng:
jälle Henin
Belglanna Justine Henin on võitnud
French Openi viimased kolm aastat järjest nagu Nadalgi. On ju igav? Tõsi, tekkinud on väike muutus, kui eelmised tiitlid
(kaasa arvatud võit 2003. aastal) saavutas
belglanna Henin-Hardenne’i nime all, siis
tänavu kadus pärast lahutust tagumine
pool nimest.
Pärast mehest lahkuminekut leppis
Henin ära isaga ja tänavust finaali olid

USA fiasko
Naiste üksikmängus pole pärast õdede
Williamsite langust enam ameeriklastel edu olnud. Kordamööda on Serena ja
Venus Pariisis veerandfinaalini jõudnud,
ent mitte enamat. Meeste turniiril on USA
esireket Andy Roddick teist aastat järjest
avaringis välja langenud, James Blake
pole kunagi kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Kanepi ja Ani
ei ületa ennast
Kaia Kanepi on üks kord Pariisis hiilanud – kui ta 2001. aastal võitis noorteturniiri. Seejärel valikturniirilt alustanuna
ei läbinud Kanepi kordagi sõela. Mullu
pääses ta otse põhiturniirile ja jõudis teise ringi, tänavu langes kohe välja, ehkki
esimene vastane oli ka tõsisem – maailma
15. reket Shahar Peer. “Tahtnuks temaga
vähemalt võrdselt mängida,” nukrutses
Kanepi pärast 1:6, 3:6 kaotust.
Maret Ani ei mänginud valikturniiril
halvasti – kaks vastast ta alistas, nende seas tabelis kõrgemal asunud Galina
Voskobojeva. Ent siis kaotas Su Wei
Hsiehile (Taivan). Varem on Ani kurtnud,
et Aasia mängijate stiil talle ei sobi. Mullu,
kui Ani sai Kanepi kombel otse põhiturniirile, ei vedanud tal loosiga – ta kaotas
avaringis Heninile 3:6, 0:6.
Tänavu võinuks eneseületamiseks pidada ka seda, kui Kanepi võitnuks Peeri
vastu vähemalt seti ja Ani pääsenuks valikturniirilt läbi. Ent üllatusi ei sündinud.

Uus: serblaste
enneolematu edu

lähedased vaatamas. Ema surma (1994)

Mis oli French Openil uut? Ainult üks

järel oli Heninile isa eest tema treener

silmapaistev fakt: serblaste enneolematu

Carlos Rodriguez, kuid lõpuks jõudis ten-

edu. Kui lugeda poolfinalistide arvu, sai

nisist ka õige isaga taaskohtumiseni. “Olen

Serbiast maailma edukaim tenniseriik,
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Novak Djokovic. Neist Ivanovic sai ka finaali.
Serblaste väitel pole nende edu taga riigi toetust – tennis ei pidanud saama valitsuselt pennigi. Nüüd olevat riigis selline
tennisebuum, et väljakute ja spordihallide
tennisetunnid on talveni kinni pandud.

Muljeid
suurvõistluselt
Pealtvaatajate puudust French Open ei
kannata. Kuigi esimestel päevadel sadas
pidevalt vihma, oli rahvas valmis iga hetk
tribüünidele valguma. Inimesed istusid staadioni all vihmavarjus ja soojas (sest kraadiklaas näitas turniiri algul +12 kuni +14),
jäätisemüüjatel polnud menu. Esmaspäeval
pididki inimesed pettuma – kui mängud
kord katkestati, siis neid enam ei toimunudki. Järgmistel päevadel olid vihmapausid
lühemad.
Kanepit oli toetama tulnud kümmekond
Eesti fänni, kes tegid mängus Peeriga nii
kõva häält, et panid prantslasedki kaasa
hõikama. Kindlasti on prantsuse publik
lärmakam kui traditsiooniliselt vaoshoitud
Wimbledoni vaatajaskond – vahel karjuvad
fännid oma hüüdeid ka siis, kui üks mängijaist servima asub. Veidi torkab silma
kuulsuste kultus – ei kiputa nõrgemat mängijat toetama, vaid pigem tahetakse favoriiti
kauem turniiril näha.
Turvakontroll pole French Openil kuigi
range. Näiteks mängijate puhkeruumi võib
pääseda ka nii, kui Kanepi treener Andrei
Luzgin viipab kontrollijale: see inimene on
minuga kaasas. Aga võib-olla ongi reeglid
sellised, et mängija või treener võib ükskõik
keda turvamehe juurest mööda juhtida.
Eestlasele pole muidugi tähtis, kas lähiajal
ameeriklased taas põruvad, kas Nadal ja
Henin jälle võidavad või kas mõni teine riik
Serbia asemel esile tõuseb. Küll aga oleks
tähtis, et mõni Eesti tennisist jõuaks Pariisis
vähemalt sama kaugele kui Toomas Leius
1965. aastal ehk veerandfinaali. Ehk on
sellised ajad veel ees?
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Kuidas valida reketit?
Jätkame eelmises numbris alustatud teemaga tennisereketitest,
nende omadustest ja valikust. Vaatame, mida annab raami jäikus,
keele muster ja uurime, kuidas mõõta käepidet.
Tekst on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

A

jakirja Tennis avanumbris
oli juttu põhifaktidest reketi
raami kohta ja nende mõjust
löögile. Kirjutis andis infot nüansside
kohta, mida võiks reketi valikul arvestada sõltuvalt oma mängu tasemest ja
stiilist.
Seekord jätkame teemat reketi raami omadustega. Lisaks leidsime mõned
soovitused, kuidas mõõta reketi käepideme suurust ja selle sobivust just teie
käega. Samas soovitame kahtluse korral siiski pöörduda reketite müügiga
tegeleva spetsialisti poole või võimalusel küsida nõu oma treenerilt. Vastasel
korral võite sattuda olukorda, kus teil
on reketeid rohkem kui tippmängijatel,
kuid mängu tase sellest ei parane, pigem süveneb ebakindlus ja leiate veel
ühe põhjuse, miks mitte-midagi-väljaei-tule.

Raami jäikus
Raami paindumise ulatus palliga
kokkupuutel mõjutab otseselt reketi
jõupotentsiaali. Jäigem reket paindub
vähem, mistõttu palli energiast läheb
vähem kaduma. Elastne reket paindub
rohkem, seetõttu on ka energiakadu
suurem. Üks mängijate seas liikuvaid
müüte on see, et painduvam reket annab katapuldiefekti tõttu pallile rohkem energiat tagasi. Pall puutub vastu
keeli 3–5 millisekundit, mis on palju
lühem aeg kui see, mille jooksul raami
kuju taastub. Seega ei “tagasta“ reketiraam pallile energiat, vaid neelab seda. Raami jäikusest sõltub, kui suurel
määral ta seda teeb. Jäigemad reketid
painduvad kokkupõrkel vähem ja seega
on nende puhul ka jõukadu väiksem kui
elastsetel reketitel.
Raami jäikus ei mõjuta aga mitte ainult jõudu. Siin on mängus ka juhitavus
ja mugavus. Reketi puhul, mis pakub
suuremat jõudu, peab tavaliselt tegema
kompromissi juhitavuse osas. Kuid see
sõltub suurel määral mängija tüübist ja
võimetest. Edasijõudnud mängija võib
eelistada painduvamat reketit, sest tal
on pikk kiire kaar ning palju jõudu.
Jäik reket võib sellise mängija jaoks
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olla ülearu võimas, mis tähendaks liiga
paljude pallide väljalendamist. Algaja
või kesktaseme mängija jaoks aga võib
jäigem ja väiksema paindega reket pakkuda paremat juhitavust. See võib kehtida ka professionaalse sportlase puhul,
kellel on lühemad, kompaktsemad löögid. Teatava piirini on jäigad reketid tavaliselt ebamugavamad kui painduvad
reketid. Väga jäik raam kannab kokkupõrkelöögi randmele, küünarnukile
ja õlale tugevamalt edasi kui keskmise
jäikusega raam. Mugavust on keeruline
mõõta – iga mängija tajub seda erinevalt. Kuid käsivarre ja/või õlaprobleemidega mängijatel oleks mõistlik valida painduvam või keskmise jäikusega
raam ning vältida jäiku või väga
jäiku raame. Raami jäikuse
üks vähem tuntud omadus
on tekitatava vindi ulatus.
Tavaliselt tekitavad jäigemad reketid vähem vinti
kui painduvad reketid,
sest pall eemaldub keelestust palju kiiremini.

ma avatumat keelemustrit. Kuid hind,
mida selle eest maksta tuleb, on keelte
kiirem kulumine. Avatud keelemustrite puhul liiguvad keeled vabamalt, suurendades hõõrdumist, mille tagajärjeks
on keelte purunemine.
Tihedam keelemuster annab palliga kokkupuutel väiksema läbipainde
ja seetõttu on ka tagasipõrke energia
väiksem. Tihedama asetusega keelte
puhul on vindipotentsiaal samuti väiksem, kuid keeled peavad kauem vastu
kui sellistel reketitel, millel kasutatakse avatumat keelemustrit. Mängijad,

Reketite kergemaks muutumisega
püüavad tootjad leida võimalusi suurendada mugavust kaalu oluliselt tõstmata. Praegu on kõige levinumaks
meetodiks põrutust ja vibratsiooni piirava süsteemi lisamine käepidemesse.

Käepideme suuruse
mõõtmine
Õigel käepideme suurusel on ülitähtis
roll selles, kui hästi reket toimib. Kui te
ei ole oma reketi käepideme suuruses
kindel, siis on selle mõõtmiseks kaks
lihtsat moodust.
Hoides paremat eeskäehaaret (käelaba on seatud samale kaldele kui keelestu), peate suutma panna oma mit-

telööva käe nimetissõrme vahemikku,
mis jääb teie neljanda sõrme ja käelaba
vahele. Kui nimetissõrme jaoks ei jää
piisavalt ruumi, siis on käepide liiga
väike. Kui sõrme ja käelaba vahele
ülemäära palju ruumi, siis on käepide
ülemäära suur. Ülearu väike käepide
nõuab suuremat lihasjõudu, et hoida
ära reketi keerlemist teie käes. Liiga
väikese käepideme pikaajaline kasutamine võib soodustada tennisistil
küünarnukihädade teket. Ülearu suur
käepide pärsib servimisel randmenõksu, teeb haarde muutmise raskemaks
ning nõuab ka suuremat lihasjõudu.
Liiga suure käepideme pikaajaline kasutamine võib samuti soodustada küünarnukihädade teket.
Kui teil ei ole reketit käepärast, siis
saate käepidet mõõta ka joonlaua abil.
Hoidke avatud peopesa sõrmed sirgelt
üksteise kõrval, asetage joonlaud kohakuti alumise, risti üle peopesa jooksva
joonega ning mõõtke sealt neljanda

Palun reasta reketi valiku variandid olulisuse
järjekorras (kõige olulisem on nr 1).
Varasem kogemus (eelmine reket) 3
Hea reklaam 2
Maailma tippmängija reket 4
Treeneri soovitus 1
Sõbra soovitus 5
Uus 6

Paljud amatöörmängijad jätavad tihti tähelepanuta keelemustri,
mille tihedus mõjutab
reketi üldise jõudluse
ja tunnetuse paljusid
aspekte. Rääkides
keelte mustri tihedusest, peetakse
silmas avatud ja tihedat (või suletud)
mustrit.

sõrme tipuni.
Pidage silmas, et enamikul reketitel
on hõlpsam käepideme laiust suurendada. Õigupoolest ei ole valdava osa
tänapäevaste kergete reketite käepidemete suurust võimalik vähendada. Kui
teile sobiv suurus jääb kahe suuruse
vahele, siis valige väiksem mõõt ning
lisage ideaalse haarde saamiseks spetsiaalne kate (overgrip). Tüüpiline kate
suurendab käepidet u 0,15 cm võrra.
Samuti on võimalik käepideme suurust
muuta termokahaneva ümbrisega. Üks
termokahanev ümbris suurendab käepidet u 0,3 cm võrra. Mõlemad meetodid suurendavad pisut reketi kogukaalu (7–16 grammi), kuid õige suurusega
käepideme eelised kaaluvad lisamassi
miinused kindlalt üles.
Samuti on soovitatav käepideme katet korrapäraselt vahetada. Uus, korralikult mässitud kate tagab reketi parema juhitavuse ning annab suurema
kindlustunde.

Küsimused Kaia Kanepile
1
8
2
Mille järgi valid reketi margi?
Kui Babolati valisin, siis oli see suhteliselt uus mark ning
paljud kiitsid, proovisin ka ja hakkas meeldima.

Keelemuster

Avatud keelemuster
paindub tihedama mustriga võrreldes kokkupuutel
palliga rohkem, andes pallile
suurema tagasipõrke. Säärastel
reketitel sama pingega seotuna ei
tundu avatud keelemuster niivõrd
pingul olevat kui tihe keelemuster.
Avatud keelemustritel on ka suurem
vindipotentsiaal, sest pall saab keelte
suuremate vahede tõttu end rohkem
nende sisse vajutada. Suurema vindi
saavutamiseks peaks mängijad kasuta-

kes vinti eriti ei kasuta ning soovivad
paremat kontrolli reketi üle, eelistavad
tihedama keelemustriga reketeid nagu
ka mängijad, kellel on kõva topspinlöök ja kellele on keelte vastupidavus
oluline.

3
4

Milline ja millise tootja reket sul on?
Sinine, Babolat Pure Drive (Andy Roddick).
Kui tihti sa reketikomplekti välja vahetad?
Millest see sõltub?
Kord poole aasta tagant olenevalt sellest, kui "väsinud" reketid on. Enamasti mängin aasta otsa ühe mudeliga ning
vajaduse korral vahetan aasta lõpus välja.

keeli pannakse ja hommikul panen kaks uut keelestut
mänguks (sama jäikusega mis sobis, arvestades katet,
kliimat, palle ...).

Kui tihti sa vahetad käepideme pealiskatet (overgrippi)? Kas ka võistluste käigus?
Mänguks panen alati uue, trennis vahetan siis, kui mustaks
läheb. Vahest tuleb vahetada ka mängu käigus. Näiteks kui
on niiske ilm, läheb käepideme pealiskate märjaks.

9

Kas sul on juhtunud, et ühe mängu jooksul on
reketi keeled katki läinud rohkem kui ühe korra?
Ei, sest mängin igat mängu uue keelestuga, et mitu korda
katki läheks, peab juba väga koba olema.

10
0

Meenub sulle midagi kummalist või naljakat,
mis on juhtunud seoses reketi või keeltega?
Paar korda elus olen löönud keeled katki nii, et need
katkevad pikku- ja laiupidi üheaegselt.

5

Mitu ühesugust reketit sa korraga ostad?
Ma ei osta reketeid. Babolat sponseerib. Aastas 16 tükki.
Korraga kasutan kaheksat.

Fernando Gonzalezi käes oleva reketi keeled
on kindlasti suurema pingega seotud, kui pildi
järgi arvata võiks. Pall, mis tema reketilt hetkel
tagasilöögi saab, tuleb aga Roger Federerilt,
kelle eeskäelöök on tugevam kui mõnegi
mehe palling.
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6
7

Mitu reketit on sul võistluste ajal kotis?

4–5.

Kas sul on võistluste ajal kaasas eri keelte
jäikusega reketid või on kõik samade parameetritega?
Enamasti proovin enne võistlust, kui tugevasti kohapeal
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Küsimused Jürgen Zoppile
1
8

sel juhul oleks mõistlik võtta kasutusele natukene tugevama
keelestuga reket.

Mina valin reketi täpselt selle järgi, kuidas ma ennast
sellega mängides tunnen ja kui hästi see minu
mängustiiliga sobib. Oluline on, et reket ei oleks liiga kerge
ega liiga raske. Vale kaalu ja tasakaalupunktiga reketiga
mängides on vigastused kerged tulema (nt randme-,
küünarnuki- ja õlavarrevigastused). Reketi valikul kehtib
põhimõte, et raske reketiga on löök jõulisem. Tuleks valida
n-ö maksimaalse raskusega reket, millega löök on kontrolli
all ega tekita vigastusi.

2

Palun reasta reketi valiku variandid olulisuse
järjekorras (kõige olulisem on nr 1).
Varasem kogemus (eelmine reket) 1
Hea reklaam 6
Maailma tippmängija reket 3
Treeneri soovitus 2
Sõbra soovitus 4
Uus 5

3

Kui tihti sa vahetad käepideme pealiskatet (overgrippi)? Kas ka võistluste käigus?
Vahetan pealisgrippi täpselt selle järgi, kui hästi see mul
käes püsib. Iga mängu eel ma uut grippi peale ei pane.
Vahel tuleb ette ka olukordi, kus käepideme pealiskate on
vaja ära vahetada poolte vahetusel. Seda siis, kui näiteks
olen kukkunud väljakul ja gripp on viga saanud.

9

Kas sul on juhtunud, et ühe mängu jooksul on
reketi keeled katki läinud rohkem kui ühe korra?
Jah, on küll. Kaks või kolm on rekord.

10

Meenub sulle midagi kummalist või naljakat,
mis on juhtunud seoses reketi või keeltega?
Midagi väga naljakat kohe ei meenugi. Mõnikord on keelte
sõlm mängu ajal lahti läinud ja keeled on hakanud tasapisi
reketist välja pugema.

Milline ja millise tootja reket sul on?
Minu reketi mark on Babolat Pure Storm Team. Tehasekaal
on 295 grammi, aga minu reketile on lisatud veel 9 grammi
jagu raskusi, et muuta löök jõulisemaks.

4

Kui tihti sa reketikomplekti välja vahetad?
Millest see sõltub?
Mina ei vaheta reketikomplekti kunagi täies mahus välja.
Hoian lihtsalt silma peal, et reketid oleksid mängukõlblikud.
Aastas saan vähemalt neli uut mänguvahendit, aga vanu
minema ei viska. Reketi kulumise kiirus sõltub eelkõige
sellest, kui palju ta maaga kokku puutub. Reketit «söövad»
rohkem Greenseti tüüpi väljakukatted. Seda just madalate
pallide mängimisel. Mis siin salata, vahel taon reketit ka
vihast. Mänguvahendit on kerge süüdistada.

5

Mitu ühesugust reketit sa korraga ostad?
Õnneks pole ma reketeid viimastel aastatel ostma pidanud.
Minu sponsor on Babolat. Saan aastas 4–6 reketit.

6

Mitu reketit on sul võistluste ajal kotis?
Võistlustel peab valmis olema selleks, et reketit tuleb
vahetada mitu korda. Üldiselt proovin nii, et mul oleks
kotis enne mängu vähemalt kolm uue keelestuga reketit.
Üks võib mängitud olla. Peab valmis olema selleks, et
keeled võivad pika mängu tagajärjel või raamiga tabamisel
puruneda. Raami äär võib tuliuue keele läbi lõigata. Ka
reketi raam ise ei pruugi vahest koormusele vastu pidada.
Võib juhtuda, et servil läheb reket käest lahti. Seda on mul
ikka paar korda juhtunud.

7

Kas sul on võistluste ajal kaasas eri keelte
jäikusega reketid või on kõik samade parameetritega?
Kui mul on võistlusmängule minnes kotis neli reketit, siis
kindlasti on vähemalt ühel teistsugune keeltetugevus. Pean
alati valmis olema mitmesugusteks asjaoludeks, nagu
näiteks tuul. Alla tuult võivad pallid pahatihti auti lennata,
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Kim pani reketi kotti
Kim Clijsters lõpetas oma tennisistikarjääri, muutes esialgset plaani loobuda
krooniliste vigastuste tõttu mängimisest hooaja lõpus.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

B

elglanna, kes on olnud maailma esinumber ja kes võitis
2005. a USA lahtised meistrivõistlused, ütles oma kodulehel, et pärast kümmet aastat mängimist on paras
aeg lõpetada kohe ja "uut elu” alustada.
Ta võitis 2002. ja 2003. a WTA meistrivõistlused, mis olid osaks tema karjääri jooksul saavutatud 34 üksikmängu
võitja tiitlist.
"See kõik on olnud imetore, aga aeg on
reket nagisse riputada,” ütles Clijsters.
"Loobuda enne 24-aastaseks saamist,
see on ikka väga noorelt, aga see kõik
on olnud ilus. Oleksin võinud mõne kuu
veel jätkata ja osaleda veel neljal väga
tulutooval turniiril (kolm suurt slämmi
ja Mastersi sari).”
"Raha on muidugi tähtis, aga mitte
kõige olulisem minu elus. Tervis ja

isiklik õnn on hoopis tähtsamad.”
Clijsters ütles, et võitlus vigastustega
on nõudnud oma osa ja ta tahab keskenduda muudele asjadele, sealhulgas ka
14. juulil peetavatele pulmadele Brian
Lynchiga, Villanova endise korvpalluriga, kes nüüd mängib Belgias.
„Nii väsitav on hommikuti voodist
välja ronida ja kulutada terve tund
oma jäikade lihaste soojendamiseks,”
ütles Clijsters. „Pidevad vigastused ja
lakkamatu taastumine … See kõik teeb
jätkamise üha raskemaks.”
Eelmise aasta vasaku randme vigastuse tõttu ei saanud Clijsters Flushing
Meadow’s kaitsta oma ainukest suure
slämmi tiitlit ja mängida föderatsiooni
karikavõistluste finaalis. Ta jõudis küll
Austraalia lahtistel meistrivõistlustel
poolfinaali, kuid vigastas siis puusa.

Pärast kaotust Floridas Key Biscayne’is
kaebas Clijsters seljavalu üle.
Clijsters oli esimene Belgia tennisist, kes sai maailma esireketiks, seda
kõrget kohta hoidis ta 2003. aastal 19
nädalat. Kuid suure slämmi finaalides
läks Clijstersil kehvasti – ta pidi vastu võtma kaotused 2001. ja 2003. aastal Prantsuse, 2003. a USA ja 2004. a
Austraalia lahtistel meistrivõistlustel.
"Minu karjääri ilusaim mälestus?”
kirjutas ta oma kodulehel. "Palju võite
turniiridel, nii üksik- kui ka paarismängus suurtel slämmidel ja loomulikult
maailma esinumbriks olemine üksikja paarismängus.”
"On aeg alustada uut elu. Abielluda.
Saada lapsi? Lõõgastuda ja tegelda oma
koertega. Ja eriti palju veeta aega koos
pere ja sõpradega.”

Muskli-Maria
teel Wimbledoni, hüvasti nääpsuke

Tema pikad jalad ja nõtke figuur vallutasid nii tenniseväljakud
kui ka paljude fännide südamed. Prantsusmaa lahtistele meistrivõistlustele ilmus
Maria jõulisemana kui kunagi varem.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid Scanpix.

E

nne suviseid suure slämmi turniire on võidujanu pannud tennisetähe Maria Šarapova
end vormi ajama, et olla veelgi kaalukam

vastane.

Vene iludus, kunagine moelavade lemmik, naasis
Prantsusmaa lahtistele meistrivõistlustele, lastes
paista oma oluliselt jõulisemal figuuril.
Otsustades tõenäoliselt saada suuremaks staariks
kui varem, näitas 20-aastane mängija oma uut, lihaselisemat kehakuju.

Prantsusmaa lahtistel pidi
Šarapova oma jõulisusele vaatamata alla vanduma serblanna Ana Ivanovicile,
kes oli poolfinaalis parem igas elemendis.
Ivanovic võitis 6:2 ja 6:1.

Pealtvaatajad olid imestunud kunagise sihvaka staari nüüdse koguka
kehakuju üle: “Ta on väljakul nii võimas,
nagu ta alati on olnud, kuid ta kuju näib olevat

Wimbledonini pole enam palju aega ning
nüüd on oodata, et Šarapova kasutab võimalikult suurel määral ära oma uut jõudu, et võita
seal oma teine tiitel.

Maria sale ja tütarlapselik keha, mis varjas suurt
vene südant ja tahtejõudu, vallutas paljude
fännide südame. Tähelepanu vääris nii tema
mäng kui välimus.
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Tavaliselt on 188 cm
pikkune ja 59 kg
kaaluv staar heameelega nõus oma
päevitunud ihuliikmeid eksponeerima. Kuid Prantsusmaa
lahtistel meistrivõistlustel kandis ta
tavapärasest pisut pikemat liibuvat
sinist kleiti ja esimestel päevadel
(ilmselt küll jaheduse tõttu) põlvini retuuse.

Painutades oma küünarvarsi ja jalgu, hüpeldes väljakul ringi, unustamata seejuures valjult häälitsemata, näitas
ta kindlalt, et muutunud figuurist hoolimata on ta endiselt suure sisemise jõuga
tennisist. Maria võidutahe
on visa kaduma, ta suudab
välja tulla ka lootusetutest seisudest,
sealt kus enamik oleks juba alla andnud. Patty Schnideril jääb ilmselt
Prantsusmaa lahtistelt meistrivõistlustelt häiriv mälestus,
sest omades rohkem kui ühte
matšpalli Maria vastu, pidi ta
lõpuks tunnistama oma lüüasaamist otsustavas setis 7 : 9. Ja seda kõike vaatamata
venelanna hiljutisele tõsisele õlavigastusele.

2006
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väga palju muutunud. Nende musklitega näeb ta
nüüd välja justkui Venus Williams.”
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Kuid tema jõulisem kuju ei olegi nii ootamatu.
18-aastaselt, aasta pärast Serena
Williamsi võitmist ja Wimbledoni
naiste üksikmängu tiitli võitu,
heitis Šarapova nalja: “Oodake,
kuni mul on suured, täiskasvanu
musklid. Ma olen vaid 18 ja pean
veel arenema. Minu serv muutub paremaks. Samuti arenevad ka minu löögid.”

2007
Maria on väljakul võimas nagu alati, kuid tema
vormid on drastiliselt muutunud.
Samas ei pruugi tema figuurimuutus olla mitte
soovimatu üllatus, vaid taotletud eesmärk.
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Ära otsi vabandusi
Kui mängija on loobunud vabanduste otsimisest ja võtnud kogu vastutuse oma
saatuse eest enda peale, süttib tema silmis teatav tuluke. Nüüd tuleks astuda
sammuke edasi ja teeselda, et mingeid vabandusi polegi võimalik leida, seda isegi
siis, kui on näha, et tegelikult võiks. Säärane lähenemine soodustab karastumist.

M

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

e kõik peaksime püüdlema
sellise erilise meelekindluse poole, mis ei jäta võimalust tarbetute hirmude, murede või
kahtluste tekkimiseks. Mängijad, kes
suudavad viia oma mängu uude efektiivsuse ja pinge dimensiooni, mõistavad, et tõelise sõdalase südames ja
meeltes pole vabandustele kohta. Selle
asemel et välja töötada veel üht uut
moodsat strateegiat, keerakem parem
särgikäised üles ning ajagem minema
kõik vabandused ja eneseõigustused,
mis võivad mõneks ajaks meie enesetunnet küll parandada, kuid ei arenda
meid piisavalt.

Agassile USA lahtistel meistrivõistlustel. Marcos oleks võinud igati õigustatult kurta lihaskrampide üle, mis teda
viiendas setis tabasid, kuid midagi sellist ei juhtunud. Marcos oli kindlam kui

eales varem, hüples platsil nagu haavatud loom, kuid lõi endale rusikaga
vastu rinda ja mängis, naeratus näol,
matši lõpuni! Milline harukordne ja
imetlusväärne näide sportlikkusest ja

seesmisest otsusekindlusest! Kordagi
kaeblemata tunnustas Marcus pärast
mängu Andred võidu eest.

vigu vastutustundlikult parandada ja
aru saada sellest, kui vähe sõltub vastase asetusest.

Vabandused ja eneseõigustused

Iga mäng on
sinu mäng

Pärast kaotust võib vabandusi ja
eneseõigustusi leida arutul hulgal.
Mängijad üritavad kehvade tulemuste tõttu tekkinud sotsiaalset halvakspanu ja negatiivseid tundeid suunata
kõrvale vabanduste väljamõtlemisega.
Vabandused aitavad ebamugavustunnet leevendada ja vastutuse halva tulemuse pärast õigustavatele asjaoludele
lükata. Nii võiks ju olla, kui sellest kasu oleks ja see mänguoskusi arendaks,
kuid paraku nii ei juhtu.

Ideaalse ilmaga mängupäevi tuleb
väga harva ette ning mängu tulemuste
põhjendamiseks leiab igasuguseid argumente. Võttes endale täieliku vastutuse
oma tegude ja nende tagajärgede eest,
valmistate end ette eduks. Teie otsustate, kas mängite briljantse mängu või vusserdate kõik ära. Selle asemel et mõelda,
kuidas pärast kaotust head nägu teha,
suunake oma energia sellele, et järgmiseks korraks parem lahendus leida.

Vabandused vähendavad ilmselget
vastutust halbade tulemuste eest ja
sportlase kontrollitunnetus järgnevate sündmuste üle väheneb. Kui kogu
mängu juhivad vabandavad asjaolud
ja mitte mängija ise, juhtub sageli, et
mängija seab endale madalamad ees-

Kui sageli teie vastased väljakult
lahkudes oma kaotuse kohta üksikasjalikke selgitusi jagavad? Mida tunnete
sel puhul teie, kui see oli parim matš,
mis te kuude jooksul olete mänginud?
Võib-olla on ka teil kombeks oma kaotustele õigustusi leida. Teada ja tuntud
stsenaarium on kehv ilm, märg pinnas,
pigistavad jalanõud, vigastused, vä-

Süüdistamise mängu
mängivad tegelikult kõigi
tasemete tennisistid, kuid
tõelised meistrid jätavad
selle võimaluse kasutamata.

märgid ja pingutab vähem. Vähenenud
vastutuse puhul tundub treenimine vähem tähtsana ja enesekindlust on raske
saavutada. Samamoodi kui töötaja, kes
viiakse madalamale ametikohale ja kes
mõtleb, et "mu vastutus on nüüd väiksem, järelikult ei pea ma enam niipalju
pingutama”, mõtleb ka mängija. Võttes
vähem vastutust nende asjade saamiseks, mida me tahame, teeme kahju
eelkõige iseendale.

hene treenitus, kehv vorm, liiga kiire
väljak, suur kõrgus, viletsad kohtunikud või lihtsalt halb õnn. Süüdistamise
mängu mängivad tegelikult kõigi tasemete tennisistid, kuid tõelised meistrid
jätavad selle võimaluse kasutamata
ning üritavad oma tegude ja tulemuste
eest veelgi rohkem vastutust võtta. Kui
kaotab tugeva vaimuga mängija, võtab
ta oma kaotuse vastu suuremeelselt,
nagu tegi seda Marcos Baghdatis pärast kurnavat viiesetilist kaotust Andre

Vabanduste lähedased sugulased on
eneseõigustused. Sellisel juhul võib
kehva mängu negatiivset tähendust
vähendada ja isegi leida, et viletsal
mängul on teatud hüved. Näiteks võib
tippu kuuluv noor tennisist mõelda,
et "enam halvemaks minna ei saa” ja
jätma parandamata ilmseid vajakajäämisi oma oskustes, mis tegelikult kaotuse tingisid. Samamoodi võivad mängijad oma kaotusi õigustada sellega,
et vastaspool "oli kõrgema asetusega”.
Mängijale oleks hoopis kasulikum oma
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Küprose tennisist Marcos Baghdatis võitles 2006. aasta sügisel US Openil Andre Agassi ja
valusate jalakrampidega, mis piinasid teda mängu teisel poolel. Matš kestis peaaegu 4 tundi ja
Agassi võitis selle viies setis: 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5.
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Järgnevalt kolm nõuannet, mis
aitavad teil lahti saada igasugustest
kuidest ja agadest oma sõnavaras.

1 Laske oma vastasel välja laduda kõik võimalikud vabandused
ja õigustused, kuid ärge ise suurt
midagi öelge. Nende osaks jääb
keskpärasus, ja me kõik teame seda ütlust, et lolliga ei tasu vaielda!
Pärast ränka kaotust hammustage
endale huulde, isegi siis, kui teate,
et tegelikult võite mängida sada
korda paremini. Varjates oma nõrku
külgi, asetate end järgmiseks mänguks hoopis paremasse positsiooni
ja võtate oma jõupingutuste eest
rohkem vastutust. Aus kaotus, mida
ei püüta välja vabandada, on sageli
etem kui pika vinnaga võit.

2 Kaotades tunnustage alati
oma vastast. Nad võivad oma võidu
valguses küll mõnda aega peesitada, kuid te naasete peagi uue
energiaga ning muudate asjade
seisu. Vabanduste otsimine võib
teie vastast pigem innustada leidma
motivatsiooni uueks mänguks. Ärge
andke oma vastasele mingit aimu
selle kohta, et tahate ränga kaotuse
tasa teha.

Vabandused vähendavad
ilmselget vastutust halbade
tulemuste eest ja sportlase
kontrollitunnetus järgnevate
sündmuste üle väheneb.

Süüdistamise mäng

3 soovitust:

3 Ärge jagage matši tulemuste kohta liiga palju selgitusi. Teie
emotsioonid on kõrgel ja te võite
öelda asju, mida te rahulikult
mõeldes iialgi kuuldavale ei tooks.
Mõistlik oleks maha rahuneda,
mõelda juhtunu üle ning hakata
vaikselt järgmiseks korraks strateegiat välja töötama.

Intelligentne tennisist saab aru ka sellest,
et ilma vastu võidelda ei saa. Pildil ootab
kohtuniku otsust vihmamärjal väljakul
mängu jätkumise kohta Jelena Jankovic,
kes on leidnud suurepärase meetodi reketi
kaitsmiseks märjaks saamise eest.

Vastutades täiel määral oma tegude
eest ning loobudes vabandustest
ja eneseõigustustest, astute sellele kitsale teele, mis viib tõelisele
arengule ja isiksuse kasvule ning
kõrgemale vaimsele positsioonile.
Kasutage seda oma järgmises
mängus nii hästi, kui oskate!

33

TREENIterviseks

TREENIterviseks

Liigesetoed e ortoosid
Tuntud tõde on, et kui vigastatud liigest toestada, kas või kinni siduda,
siis on liigutamine vähem valulik ja paranemine kiirem.

Hüppeliigese ortoosid
“Käigusaabas” ja hingedega tugisidemed kergemate, nihkumiseta luumurdude/mõrade ja raskemate sidemevigastuste puhul.

Nõu annab ortopeed Kaidu Meitern, Artrosportkliiniku juhataja. Pildid reprod internetist ja Scanpixist.
Sideme kasutamine: Neid side-

Tugisidemete
jaotus:
� soojendavad ja komprimeerivad

meid tuntakse maailmas “tenniselbow
brace’i“ nime all. Peab mainima, et seda kitsast sidet ei panda mitte küünarliigesele, vaid mõni sentimeeter alla-

� profülaktilised e vigastust ärahoidvad

poole, sõrmedele ligemale. Toestatakse

� funktsionaalsed

küünarvarre lihast, millega vähenda-

� rehabilitatsiooni perioodil kasutatavad.

ku liikumise (kõrvale) vähendamine.
Välimuselt on nende põlvesidemete
ees ümmargune auk. Parematel neist
on tugevdus – paksend augu sisemises
servas.

takse koormust lihase kinnituskohale.

“Kingapaeltega” (laced) ortoosid
(meenutavad kanna ja labajala eesosata
saabast) annavad head stabiilsustuge,
mida suurendavad veelgi saapa külgedesse asetatud plastmasstoed.

Parimad sidemed reklaamivad ennast
ka löögil tekkiva vibratsiooni summu-

Soojendavaid sidemeid tarvitavad
rohkem vanad inimesed, eriti artrooside puhul, selline side aitab liigest soojas hoida ja ka toestada. Sportimiseks
see side eriti ei sobi, sest liigutamisel
tekib higi, mis muudab sellise sideme
väga ebamugavaks.
Profülaktilised sidemed aitavad ära
hoida vigastusi. Kõige rohkem kasutatakse selliseid sidemeid hüppeliigese
toestamiseks (näiteks korvpallurid),
vähem põlveliigese puhul.

Täispuhutavad pehmed külglahased
– keskmiste ja kergemate sidemevigastuste korral.

tamisega. Kandmise kohta on mitu
teooriat: ühed soovitavad seda kanda
tennist mängides või töötegemise ajal;

Hüppeliigese tugisukad, mis on toestatud sidepaeltega.

mõne autori järgi aga tuleks sidet kanda kogu aeg, ka magamisel, näiteks kuu

Eespool olid toodud enam tarvitatavad toed, peale nende kasutatakse ka
randme- ja teiste väiksemate liigeste
tugesid. Väiksemate liigeste puhul aitab rohkem teipimine.

aega, kusjuures tennisemänguks teda
pisut pingutades ja seejärel jälle pinget
vähendades. Sidet tuleb pingutada parajalt – mitte liiga tugevalt, et sõrmed

Tennises esineb vigastusi suhteliselt sageli. Suurvõistlustel on selleks puhuks alati ametis
meditsiinipersonal. Austraalia lahtistel mesitrivõistlustel võttis venelanna Maria Šarapova
meditsiinipausi, et panna jalale uus side ja jätkata veerandfinaalmatši Anna Chakvetadzega.

siniseks lähevad ega ka liiga nõrgalt,
sest siis ei ole sellest kasu.
� Põlvekedra kõõluse e jumpers knee

tugiside

Funktsionaalsed sidemed aitavad
toestada ebastabiilset liigest, mis võib
olla näiteks posttraumaatiline (näiteks
põlve eesmise ristatisideme rebendi
järgselt), kuid mõnel inimesel võivad
olla juba sündides lõdvemad liigesesidemed.

Kitsas side, mis asetatakse põlvekedra alla, et vähendada pinget sellele
kõõlusele.

Rehabilitatsiooni sidemeid kasutatakse vigastuse või postoperatiivse paranemise faasis. Operatsioonijärgsed
tugisidemed on kohmakamad, plastmassist ja hingedega.

Tüüpiliste vigastuste
korral kasutatavad
tugisidemed
Tenniselbow e tennisküünarnuki side
Vigastuse tekke põhjus ja olemus:
“Tennisküünarnuki” vigastus on tüüpiline tennise ülekoormustrauma (tingitud valest tagantkäe löögitehnikast)
valuaistinguga küünarnuki välisküljel.
Vigastus kujutab küünarvarre sirutajalihaste õlavarreluu kinnituskoha
põletikku.
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Ravi ja toetamise eesmärgil pakutakse magnetiliste omadustega sidemeid.
On ka selliseid, mille juurde kuulub külma või sooja geeli kott. Sidemed peavad
õhku läbi laskma, et higise sideme tõttu
ei tekiks ebameeldivat tunnet.

� Põlvesidemete vigastuste ortoosid

On vähe toekamad, millel tugevdused
külgedel ja kleepuvad kinnituspaelad
üleval ja allpool põlve.

Põlveortoosid
Siin eristatakse ortoose põlvekedra
ja -sidemete toestamiseks.
� Põlvekedra e patella tugiside

Selle tugisideme ülesandeks on
põlvekedra ülemäärase või haigusli-
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Liivaväljakute kuningas

Nadal püsib troonil
See juhtus tänavu 20. mail. Maailma esireket Roger Federer lõi Hamburgi turniiri
finaalis Rafael Nadali 2:6, 6:2, 6:0. Päris veenvad numbrid! Nii lõppes Nadali 81
mängu kestnud võiduseeria liivaväljakutel. Ent kuninga troon ainult kõikus korraks,
kolm nädalat hiljem istub Nadal kindlalt liivaväljakute valitseja kohal.
Loo on kirja pannud SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.



K

a 81 järjestikust võitu olid vägagi veenvad numbrid. Ent see üks
kaotus saanuks teise värvingu,
kui Federeril õnnestunuks Nadali võita
ka Pariisis – liivaväljakute ainsal suure
slämmi turniiril. Ent finaalis sai Nadal
pearivaali üle 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 võidu ning
Hamburgi halvad mälestused olid peast
pühitud. Kuningas elab!
“See oli mu õnnestunuim turniir
Pariisis,” võttis Nadal kokku. Ta oli võitnud French Openil ka mullu ja tunamullu. “Praegu mängin oma parimat tennist.
Olen täiuslikum mängija kui aasta tagasi. Võin mõnikord ka võrku tungida ja
seal võimalusi palju rohkem kasutada.
Tagakäsi on läinud paremaks, eeskäsi
veel kindlamaks.”

Jõuline, vastasele
ebamugav mängustiil


    

Mäng käib nüüd kõrgeimal tasandil ja sooritusvõime ületab kõik ootused. Endale väljakutseid esitades
suudame üllatada ka maailma. Keskendumine uuendustele, kvaliteedile ja klientide rahulolule on teinud
meist ühe kiiremini kasvava autotootja maailmas. Kia Motors jätkab oma võitudeseeriat.
Ole valmis uuteks üllatusteks  uus jõuline staar on väljakul.

Rafael Nadal tõestas Prantsusmaa lahtistel meistrivõitlustel, et istub kindlalt liivaväljakute
valitseja kohal.

Tenniseaasta algul püstitati küsimus,
kas Federer suudab 2007. aastal välja
mängida suure slämmi ehk võita kõik neli
suurturniiri. Eesti üks tuntumaid tennisetreenereid Harri Neppi arvas juba tookord, et pigem ei – Nadali oleks Pariisis
raske lüüa. Nüüd tuli välja, et Neppil oligi
õigus.

lõi ja lõi. Tagajoonelt tuli tõusult vastu
ja riskeeris. Vist polnud Nadal ka parimas vormis, jättis palli tihti lühikeseks.
Pariisis, vastupidi, lõi väga pikalt. Ainult
Federer saabki niimoodi Nadalile vastu,
ent isegi maailma esireket pole suuteline
kogu mängu eksimatult tegutsema,” leidis Neppi.

“Nadal on palju jõulisem tennisist kui
mitmed eelmised French Openi võitjad nagu Thomas Muster või Gustavo
Kuerten. Võib-olla küll telerist ei panda
tähele tema löögi teravust, ent ta paneb
tohutu jõu palli keeretesse. Vastasel on
sellist palli väga raske käsitleda,” selgitas
Neppi.

Riietuse poolest
tennisemaailma
koloriitseim kuju

Eesti meister Jürgen Zopp oli samal
arvamusel: “Nadali fenomen peitubki
selles, et ta lööb vastasele ebamugavalt.
Federer tabas finaalis vähemalt kümme
korda palli raamiga. See näitab, et ta ei
saanud alati vindist jagu.” Zopp lisas, et
Hamburgi finaalis õnnestus Federeril
kuidagi oma mäng peale suruda. “Tundus,
et oli jõuga üle,” ütles Zopp.
Ka Neppi oli näinud Hamburgi kohtumist. “Mida Federer seal tegi? Ainult lõi,
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Nadalil pole ka mingit probleem jääda
riskeerivalt suruva vastasega kaitsja rolli, sest ta oskab ka selles olukorras perfektselt tegutseda. “Ta on nii osav, et võib
olla nii kaitsja kui ründaja,” sõnas Zopp.
Neppi: “Nadali liikumine on müstiline. Siingi on jalgade jõud mängus, eriti
stardikiirus. Raskest olukorrast suudab
ta lüüa tugevalt ja õigesse kohta. Pariisi
finaalis tungis Federer kahes viimases
setis kaheksa korda hea ründelöögi järel
võrku, kuid neist seitsmel juhul kaotas
punkti, sest Nadal vastas hiilgava kontrarünnakuga.”
Zopp rõhutas ka Nadali vastupidavust.

“Hamburgis oli Federeril vaja võita
kaks setti, Pariisis läinuks vaja kolme.
Kiiruselt pole Nadal ilmselt Federerist
parem, kuid ta on harjunud tagajoonel
liikuma, sest mängib rohkem liivaväljakutel,” rääkis Zopp.

Nadalil pole ka mingit
probleemi jääda riskeerivalt
suruva vastasega kaitsja
rolli, sest ta oskab ka selles
olukorras perfektselt
tegutseda.
Zopp oli finaalis Federeri poolt.
“Federer tundub intelligentsem ja rahulikum,” selgitas Zopp. “Nadal elaks
väljakul nagu omas maailmas. Ülbe ta
ehk pole, aga erineb käitumismaneeri ja riietuse poolest. Vahel näeb välja
nagu tänavakakleja. Ehkki loomulikult
tunnustan Nadali kui head tennisisti. Nii
koloriitset kuju pole olnud ega tule nii
pea. Ainulaadset mängijat on ka huvitav
jälgida,” rääkis Zopp.
Et lühidalt selgitada, milles peitub
Nadali riietuse eripära, siis ta kannab
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poolpikki, põlvest allapoole ulatuvate
säärtega pükse ning kirevat värvi käisteta särki.

Nadali
3 soovitust
eduks
tennises

Nii Neppi kui ka Zopp pidasid finaali
võtmeks esimest setti. “Avaseti seisuni
3:3 mängis Federer tegelikult Nadali üle,
aga ei kasutanud võimalusi,” ütles Neppi.
Zopp: “Federeril oli esimeses setis kümme murdepalli. Kas või üks neist võtta ja
mäng võinuks minna teistpidi.”

1
2
3

Nadal võiks võita ka
kõva kattega väljakul
Kui pärast Hamburgi püsis küsimus,
kas Federer tõukab Nadali liivaväljakute
kuninga troonilt, siis nüüd võib püstitada ka vastupidise küsimuse: kas Nadal
võib tõugata Federeri esireketi kohalt?
Vaatamata Federeri fenomenaalsele
7515 ATP punktile (talvel oli neid tal rohkemgi) pole Nadal kaugel – 5225 punkti.
Et vääramatut esireketit püüda, tuleks
Nadalil võita turniire ka hard-court’il.

Kui pärast Hamburgi püsis
küsimus, kas Federer
tõukab Nadali liivaväljakute
kuninga troonilt, siis nüüd
võib püstitada ka vastupidise
küsimuse: kas Nadal
võib tõugata Federeri
esireketi kohalt?
“Kui Nadal võitis kevadel Indian
Wellsis, siis miks mitte US Openil,” arvas Zopp. “Väljakukate on mõlemal turniiril sarnane ning ka Indian Wellsis ei
puudunud maailma paremikust keegi.
Wimbledoni muruväljak on veidi teine
tera, seal ma Nadali võitu ei usu.”
Neppi rõhutas, et Nadali ja Federeri
omavaheliste kohtumiste seis on hardcourt’il 2:2. “Nadalil on vaid üks nõrkus
– korraliku servi tal pole. Ometi kaotab ta
pallingul harva, sest nii palju tal servist
ikka kasu on, et initsiatiivi haarata ja oma
mängu peale suruda,” sõnas Neppi.

Pidi valima jalgpalli ja
tennise vahel
Kui minna ajas 17 aastat tagasi, siis algaski Rafael Nadali lugu. Tegelikult on
see jutt kolmest vennast – Rafaeli isast
Sebastianist ning kahest onust, Tonist
ja Miguelist. Kõik nad elasid Mallorca
saarel, tuntud kuurordipiirkonnas.
Kolmeaastasele Rafale näitas esimesi
lööke Toni, kes Hispaania tasemel oli
hea tennisist, aga rahvusvahelist edu ei
saavutanud.
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Nadal on julge, loomulik ja isikupärane. Tema temperamenti näitab kõige paremini
emotsionaalne reageerimine edule. Esialgu oli tennisemaailm pisut hämmastunud jõust,
millega ta demonstreeris oma võite väljakul. Kuid suhtumine oli heatahtlik: "väljakurokkar" oli
hüüdnimi, sest Nadal rokkis väljakul, seda nii otseses, kui ka kaudses tähenduses.

Onu Miguel oli aga tuntud jalgpallur,
kellele Mallorca jäi peagi kitsaks. Ta siirdus FC Barcelonasse, kus teenis hüüdnime “Barcelona kiskja”. Vankumatu
kaitsjana kuulus ta Hispaania koondisse
kolmel MM-finaalturniiril. Pere kuulsama sportlase eeskuju innustas ka Rafaeli
jalgpalli mängima.
Kui Rafael oli kaheksa-aastane, oli ta
kohalikus jalgpallipoiste meeskonnas lubav ründaja, kuid võitis samal ajal saare tennisemeistrivõistlused endast neli
aastat vanemate poistega konkureerides.
“Jätkasin tegelemist mõlema alaga korraga, kuid üha rohkem mängisin onuga
tennist. Samal ajal eelistasin ikkagi jalgpalli. See oli poisina mu tõeline armastus,” meenutas Nadal.
Tekkis inimesi, kes arvasid, et Rafael
võiks tennises rohkem edu saavutada. 12aastaselt tuli Nadal Hispaania ja Euroopa
omavanuste meistriks. Nüüd tuligi mängu kolmas vend ehk Rafaeli isa Sebastian.
“Isa sundis mind tegema valiku. Ta ütles,
et kahe alaga tegeldes kannatab mu õppimine. Valisin tennise ning jalgpalliga
oli lõpp,” ütles Nadal ühes mulluses intervjuus.

Lihtne poiss Mallorca
väikelinnast
Rafael Nadal peab ennast Mallorca
väikelinnast Manacori lihtsaks noorme-

heks, keda kuulsus pole muutnud. “Minu
eesmärk poisina oli elada õnnelikult.
Mis on mu eesmärk nüüd? Olla õnnelik.
Miski pole muutunud. Kui inimesed minuga kohtuvad, siis nad eeldavad, et olen
nüüd teistsugune. Kuid olen ikka sama,”
rääkis Nadal.

Kõige vähem meeldib
Nadalile kaotus ja valu – just
sellises järjekorras.
Onu Toni on selle eest hoolitsenud, et
hoida noormehe jalad maas. Räägitakse,
et ta sunnib Rafael treeningule tulles ise
kandma reketeid ja palle, kuigi raha võimaldaks ka teenija palgata. “Kodukandis
peetakse mind alati tavaliseks inimeseks.
Manacoris tunnevad kõik mind lapsest
saadik. Nad õnnitlevad mind võitude
puhul, aga kohtlevad nagu ükskõik keda
teist,” jutustas Nadal.

Nadalist sai mullu
Pariisis vale tõlke
ohver
tas Hispaania Tenniseföderatsioon tal
Mallorcalt kolida Barcelonasse, kus asus
riigi tennisekeskus. Kuid Nadali vanemad
soovisid, et poiss jääks veel koju. “Nad
olid mures, et võõrasse kohta siirdudes
võib mu kooliharidus kannatada,” selgitas tennisist.
Nadal ei läinud Hispaania tuntumate
treenerite käe alla, vaid jätkas harjutamist
onu nõuannete järgi. Rahvusvahelistel
noorteturniiridel ta kaasa ei löönud, vaid
hakkas kohe mängima täiskasvanute
võistlusi – algul nõrgemaid, siis üha tugevamaid turniire. 16-aastaselt tõusis Nadal
juba maailma 50 parema sekka.
“Nüüd saan aru, kui õnnelik ma olen.
Mul pole mingit põhjust vahetada treenerit. Oleme ühtne meeskond: mina, mu

Sa pead nautima raskeid
treeninguid.
Sa pead tundma rõõmu ka
rasketel hetkedel. Kui sul asjad
ei lähe mõnikord soovitud
suunas, kaotad tihti või ei mängi
hästi, pead ikka olema õnnelik,
sest sa oled terve ja piisavalt
rikas. On ju inimesi, kes on palju
raskemas olukorras, miks siis
sinul on vaja muretseda?
Ole õnnelik!

onu ja kehalise ettevalmistuse treener,”
ütles Nadal mullu.
Kuigi Nadal võitis Pariisis kolmandat
korda järjest, ei salli paljud prantslased
teda. Telekommentaatorina töötanud
Prantsusmaa endine tippmängija Guy
Forget ütles eetris otsesõnu, et soovib
Nadali kaotust. “Me ei vaja tennises neid
ehitusmehe muskleid,” ütles Forget, viidates Nadali käisteta särgile.
Mulluse finaali lõpukõnes juhtus rumal
lugu, kus Nadal alustas juttu traditsiooniliselt vastase ehk Federeri kiitmisest,
kuid prantsuse keele tõlk pani sõnad
nii ümber nagu Nadal kiitnuks ennast.
Rahvas hakkas võitjale vilistama. Nadal
aga ei mõistnudki, millest pahameel tekkis.
Federer aga lükkas oma unistuse aasta võrra edasi. “Kui keegi siin üldse võib
Rafat võita, siis mina. Usun, et suudan seda teha,” ütles Federer pärast tänavust
finaali.

Rafael Nadal
Sündinud: 3. juuni 1986
Mõõdud: 185 cm, 85 kilo
Alustas profikarjääri: 2001
Treener: Toni Nadal
Koht maailma edetabelis: 2.
Turniirivõite: 22
Suure Slämmi võite: 3
(French Open 2005–2007)
Auhinnaraha: 11 614 184 USA dollarit
Lemmiktoidud: meretoidud ja pasta
Harrastused: arvutimängud, kalapüük,
golf, jalgpall

Tenniseajakirja väljaandmist toetab:

Kõige vähem meeldib Nadalile kaotus
ja valu – just sellises järjekorras. “Onu
püüab mulle pidevalt selgitada, et kaotamine on spordis samuti tähtis. Ainult üks
mängija saab võita turniiri. Mitte ükski
tennisist maailmas ei võida kõiki turniire.
Ka parimad kaotavad mõnikord. Aja jooksul olen tema jutust õppinud, aga ikkagi
tunnen end halvemini, kui alustan uut
turniiri pärast kaotust eelmisel,” arutles
Nadal.
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Sa pead armastama võistlemist.

BARRINGTON
ja harrastustennisist

hr. Veiko Tishler
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REKETITEmängud

Reketite kuningad on selgunud
Ajakirja esimeses numbris tutvustasime uut ala – reketloni,
mis on ka Eestis kiiresti populaarsust kogunud.
Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Pildid: Foto24.ee

E

simesed Eesti meistrivõistlused reketimängude mitmevõistluses ehk reketlonis
(tennis, lauatennis, squash ja sulgpall)
peeti 2006. aasta jõulude paiku. Nüüd
osaletakse usinalt lisaks kohalikele ka
välisvõistlustel.
23.–27. mail peeti Belgias Oudenaardes reketloni maailmakarika etapp
“King of Racets 2007”, millest võtsid
osa ka Eesti parimad: Pärnu reketloni
mängijad Andre-Kristopher ja KenKristjan Toomjõe, Matts-Erik Lindqvist
ning saarlane Taavi Himmist. Viimane

Racketloni
karikavõistlused
12.–13. mail 2007 toimus Racketloni
KV 3. etapp Pärnu Tennisehallis ja Mai
Squashiklubis.
Racketloni KV 3. etapi parimad
Mehed:
1. Rauno Gull
2. Sten Lillemägi
3. Peeter Viigimets
Naised:
1. Külli Iste
2. Piret Ilves

saavutas P-21 vanuseklassis esimese koha ja kolmanda koha meeste C-grupis.

3. Annely Laur

Andre-Kristopher Toomjõe saavutas
viienda koha nii P-16 vanuseklassis kui
ka meeste C-grupis.

1. Ken-Kristjan Toomjõe

Ken-Kristjan Toomjõe tuli P-16 vanuseklassis teisele kohale ning meeste
B-grupis seitsmendale kohale. Kaheksandale kohale tuli nii meeste C-grupis
kui ka veteranide + 45 vanuseklassis
Matts-Erik Lindqvist.

Veteranid:

Juuniorid (poisid kuni 18-a)
2. Andre-Kristopher Toomjõe
3. Priit Suluste
1. Matts Erik Lindqvist
2. Markus Veiltkop
3. Kalle Kaljurand/

Kutseid osaleda rahvusvahelistel turniiridel tuleb järjest juurde ja nii tuleb
tõsiselt tegeleda toetajate leidmisega.
Alal on tulevikku ja Eestis on sportlasi, kes võiksid häid tulemusi näidata ka
tippvõistlustel.

www.racketlon.ee

Reketlon on tõsine mitmevõistlus, kus iga pausi
u tuleb kasutada maksimaalselt puhkuseks ja muidugi ka peetud mängude analüüsiks.
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Mitmepalgeline

Serena Williams
Kellel küll praegustest tegevnaismängijatest on enim suure slämmi tiitleid?
Ei, see pole maailma esireket Justine Henin ega Venemaa iludus Maria Šarapova.
Samuti mitte 1990-ndate lõpus ilma teinud Martina Hingis.
iams on kaheksa esikohaga edukaim naistennisist.
as ajakirjale SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

A

lles 25-aastase Serena profikarjääris käib praegu kaheteistkümnes
aasta. Jämedalt võib tema senise
tee jagada kolmeks, millest anname põgusa ülevaate.

1997–2001
vanema õe varjus
Kõigepealt teeme selgeks ühe fakti:
Serena oli Williamside õdedest esimene, kes suure slämmi turniiri võitis. See
juhtus 1999. aasta US Openil, mõni nädal
enne Serena 18. sünnipäeva.
Ent üldiselt oli Serenast aasta vanem
Venus õest sammu võrra ees. Ta mängis
pidevalt suure slämmi veerand- või poolfinaalis, jäädes tollal põhiliselt alla kas
Hingisele või Lindsay Davenportile. Ka
kerkis Venus Serenast pool aastat varem
maailma esireketiks.
Õed Williamsid tõid maailma naiste
tennisesse jõulise stiili. Nemad kukutasid rohkem täpsusele, kavalusele ja peaga
mängule lootva Hingise troonilt. Viimast
korda andis Hingis õdedele vastulöögi
2001. aasta Australian Openil, kui ta veerandfinaalis alistas Serena ja poolfinaalis
Venuse. Ent turniiri Hingis ei võitnud,
sest jäi finaalis alla võimsat tagasitulekut
alustanud Jennifer Capriatile.

Õed Williamsid tõid maailma
naiste tennisesse jõulise
stiili. Nemad kukutasid
rohkem täpsusele,
kavalusele ja peaga mängule
lootva Hingise troonilt.
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Kummalised kokkusattumused erinevatel
võistlustel on tekitanud kahtluse, et Williamsi
pere eesotsas isa Richardiga otsustab,
kuidas tütarde mõõduvõtt lõppema peab.

Omapärane, aga fakt: kolmveerand aastat pärast juhtunut Wimbledonis andis
Venus mängueelsel soojendusel põlvevigastusele viidates Serenale loobumisvõidu Indian Wellsi turniiri poolfinaalis.
Pealtvaatajad vilistasid raevunult, sest
tahtsid matši näha. Ka Hingis võttis sõna:
“Williamsi pere eesotsas isa Richardiga
otsustab, kuidas tütarde mõõduvõtt lõppema peab.”
Pärast õed Williamsid Indian Wellsis
enam ei mänginud. Isa Richard arvas, et
selles California linnas elavad rassistid,
kuid põhjus võis peituda ikkagi tolles loobumisvõidus.
Kokkuleppemängu pidi vanem õde eitama veel 2001. aasta Wimbledoniski. “Olen
hämmastunud. Kui võidad mingi turniiri,
tekib kohe kadedus,” leidis Venus.

2002–2003
absoluutses tipus

Venus jõudis suure slämmi võiduni
2000. aastal Wimbledonis. Tookord alistas ta poolfinaalis Serena. See oli õdede
esimene kohtumine sellise tähtsa turniiri
nii tähtsas faasis.

Kahel aastal valitses Serena Williams
tennisemaailma peaaegu sama kindlalt
kui Martina Navratilova või Steffi Graf
parimatel päevadel. Alates 2002. aasta
French Openist 2003. aasta Australian
Openini võitis Serena neli erinevat slämmiturniiri järjest.

Arvatakse, et isa Richard Williams otsustas tulemuse, käskides Serenal, kel juba üks slämmivõit kirjas, vanemale õele
tee avada.

Ent Graf oli sama suutnud ühel aastal
(1988). Et aastaarv vahepeal muutus, ei
saanud Serena enda nime slämmi väljamängijate ajalukku. Ise ta nimetas saavu-
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tust poolnaljatades “Serena slämmiks”.
Teised nimetasid seda ka “õdede slämmiks”, sest kõigis neljas finaalis alistas
Serena Venuse.
2003. aastal lisas Serena võitude nimekirja Wimbledoni. Et kahel slämmiturniiril (2002 Austraalia ja 2003 US Open)
ta ei osalenud, sai ta tippaastate jooksul
slämmiturniiridel vaid ühe kaotuse – 2003
French Openi kurikuulsas poolfinaalis Heninilt. Kurikuulsas sellepärast, et
publik toetas igatpidi belglannat ja vilistas Serenale. Pressikonverentsil puhkes
ameeriklanna nutma.
Kui Serena 2004. aastal ühes intervjuus mainis, et naistennisistid sõidavad
mööda maailma ringi kui sõbralik pere,
tuletas ajakirjanik kohe Heninit meelde. “Temaga ma eriti ei räägi,” sõnas
Williams.

Vahepala:
Comptoni vari ja
isa unistus
2003. aasta US Openil Serena põlvevigastuse tõttu ei mänginud. Mõni päev
pärast turniiri lõppu tapeti aga Los Angelese eeslinnas Comptonis Serena ja Venuse poolõde Yetunde Price. Segastel
asjaoludel, ilmselt oli ta kuidagi seotud
allilmaga.

Ta andis Venusele koguni hüüdnime Geto
Tuhkatriinu.
Tegelikult algas isa geniaalne plaan
viia mustanahaliste vaene pere miljonäride glamuursesse maailma juba enne Venuse ja Serena sündi. 1978. aastal
vaatas Richard telerist tennist ja uuris
välja, kui palju raha maailma tipud teenivad. Ta ütles abikaasa Oracene’ile, kel
oli juba kolm tütart varasemast kooselust,
et kasulastel oleks juba hilja tennisega
alustada, mistõttu tuleb muretseda veel
kaks last.
Kui Andre Agassi isal õnnestus plaan
25%-liselt (ta üritas tippmängijat teha
kõigist neljast lapsest, kuid eesmärgi
täitis vaid üks), siis Richard Williamsil
100%-liselt – kahest kaks. Kui Venus ja
Serena hakkasid noorteturniiridel ilma tegema, kolis pere Floridasse – nüüd olid nad
Comptoni slummidest välja kasvanud.

Nüüd, kui Serena ja Venus
üha harvemini turniiridel
mängivad, meenutatakse,
et isa Richardi eesmärk oligi
selline: kui suur raha käes,
on õige aeg lõpetada.
Richard Williams oli saavutuse üle uhke – ameeriklaste arvates konkureerib ta
multimiljonär Donald Trumpiga USA kõige mittetagasihoidlikuma inimese tiitlile.
Nüüd, kui Serena ja Venus üha harvemini turniiridel mängivad, meenutatakse,
et isa Richardi eesmärk oligi selline: kui
suur raha käes, on õige aeg lõpetada. Kui
Serenal on veel ambitsioone, siis Venus
ütles äsja Pariisiski, et mängib pigem
oma lõbuks.

2004–2007
tennisist või moelooja?

Venus Williams (vasakul) ja tema õde
Serena Fed Cupi avatseremoonial 2007.
aasta aprillis.

Kui mõrvauudis kulutulena levis, tuletati kohe meelde, et Comptonis alustasidki õed oma tenniseõpinguid. Pere
kolis piirkonda, mida peeti Los Angelese
kõige hullemaks getoks, kohe pärast
Serena sündi. “Tahtsingi, et nad säärases keskkonnas kasvaksid. Siis nad näevad kõike halba ning mõistavad hariduse
ja edukuse väärtust,” ütles isa Richard.
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siis ma isegi ei tea, mitmes edetabelis
olen. See on naljakas – meil arvatakse
ikka, et olen number üks. Lähed kellegi
jutule, ta imestab: “Kas sa polegi enam
esireket?” Kui ütlen talle tegeliku esireketi, pole ta seda nime kuulnudki.”

Tennis nõuab päevade kaupa higivalamist. Naistel on toredam panna selga
kallis õhtukleit ja tulla külalisena heategevusüritusele, auhindade kätteandmistseremooniale või Hollywoodi pidudele.
Venus ja Serena olid sellesse maailma
murdnud, keegi ei jätnud neile kutset
saatmata.
Mõlemad õed õppisid Fort Lauderdale’is
moekunsti. Serena ütles juba 2000. aastal:
“Kui Venus spetsialiseerus erimoele, siis
mina kavatsen hakata looma naiste õhtukleite ja meeste ülikondi.“
2003. aasta novembris esitleski Serena
heategevuslikul moegalal seksikat rõi-

Vanema põlve tennisistid pidasid oma
kohuseks Serenat manitseda. Chris Evert
saatis talle Tennis Magazine’i kaudu
avaliku kirja, kus seisis: “Lühikese aja
jooksul sa võid olla õnnelik, et tegeled
paljude huvitavate asjadega, kuid kunagi hiljem sa võib-olla kahetsed, et ei
andnud endast kõik tennisele.”

Serena Williams mängis pärast pooleaastast
pausi vaid mõned kuud ja võitis Australian
Openi. Pole kahtlustki, et ta on andekas.

vakollektsiooni nimega Aneres. Itaalias
baseeruva fi
– lugege Ane
mis välja tule

Martina Navratilova ütles nii: “Serena
raiskab aega, mida ei saa kunagi tagasi.
Selle asemel et olla aegade suurim, on
ta nagu supernoova, kes korraks heleda
leegiga põles ja siis kiiresti kustus.”
“Olen suurim,” ütles kunagi poksija
Muhammad Ali. Serena arvates ta nii-

“Olen uhke,
et olen vallaline!”

Serena Williams
Sündinud: 26. septembril 1981
Mõõdud: 175 cm, 65 kilo
WTA turniirivõite: 28
Auhinnaraha:
17 475 070 USA dollarit
Esimest korda maailma esireket:
8. juuli 2002
Slämmiturniiride võite: 8
(US Open 1999, 2002, French Open 2002,
Wimbledon 2002, 2003, Australian Open
2003, 2005, 2007).

2005. aasta
sioonis jooksm
Venuse ja Se
nast Osbourn
ent erinevalt r
nepruugist ei
nisistide jutt
“Ainult siis,
riideid seljas
ei tohtinud fi
naljatas Ven
sielusarja kom
teerides.

Kas õdedel Williamsitel on peigmehi? Teadagi, kõmupressi see küsimus huvitab. Võib-olla ei jälitata tenniseõdesid nii järjekindlalt kui filmitähti
või prints Williamit ja Harryt, aga teema
on püsinud.
Serena väitel on teda paljudega
paari pandud, ent alati valesti. “Te ei
kujuta ette, et ma pole kohtunudki
mõne inimesega, kellega mind on
ajakirjandus sidunud. Ükskord läksin
sõbraga Lakersi korvpallimängu vaatama. Siis näen: seal on ju see mees,
kes pidi justkui minu kavaler olema.
Esimest korda nägin, sain ka lõpuks
teada, milline ta välja näeb. Ei mäleta
isegi nime,” pajatas Serena.
Usu poolest on Serena (ka Venus)
Jehoova tunnistaja. See usulahk ei
poolda seksi enne abielu. “Ma tõesti
usun sellesse,” väitis Serena. “Olgem
ausad, ma pole täiuslik inimene. Ainult
piiblitõdede järgi on raske elada, aga
kuidagi tuleb toime.”
Pärast antud intervjuud tekkis
Serenal siiski suhe endast 13 aastat
vanema filmirežissööri Brett Ratneriga,
kuid tennisist jättis mehe maha otse
kaamera ees enda tõsielusarja ühes
osas. Pärast seda tegid Serena ja
Venus endale T-särgid, et näidata, kui
uhked ja õnnelikud nad on vallalise
staatuse üle. Särgi ühel pool oli kiri
“Olen vallaline” ja teisel pool “Samuti
minu õde”.

Aga tennis?
Filmi, moe
se ja muu kõ
Serena jõudn
kaks slämm
– Austraalias
Mullu pidas t
pausi ning lan
isegi edetab
sajasse.

Kostüümidraama
tenniseväljakul

Ameeriklas
polnud sugug
harjunud, et
esinumber on
keegi Henin,
aga mitte
Williams.
Ühes interv
juus rääk
Serena: “Kui m
pole number ü

Serena Williamsi arvates
on temas näitlejaainest. “Igaüks
ütleb, et olen näitlejana loomulik anne,
kuid silmade väljendusrikkus jätab soovida.
Tundelisi rolle oleks mul raske esitada – nutmine ei
kuku välja,” ütles Serena.

28. august, 2002:
“Serena näitas uut kostüümi”

Olles väljakul siiski emotsionaalne, on Serena tennisest
teinud näitemängu ka riietuse poolest.

7. aprill 2004:
“Serena Williams üllatas uue kostüümiga”.

31. mai, 2002:
“Serena Williams mängis Kameruni vutitiimi vormis”.

Seekord Miami turniiril – lühikesed püksid ja topiks kutsutav käisteta särk jätsid kõhu paljaks. Kommentaatorid
nimetasid seda rannariietuseks.

Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel tuli Serena väljakule Kameruni jalgpallikoondise värvides ja pikkade
sokkidega. Värvid olid vastavalt roheline käisteta särk,
punased püksid ja paksud kollased sokid.
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USA lahtistel meistrivõistlustel lõi noorem Williams laineid liibuva tumeda, ühes osas kleidiga. “See on minu
uue disainiga kassikostüüm. Ta võimaldab kiiremini joosta ja kõrgemale hüpata ning näeb seksikas välja.”

Williamsi finaalivastane Jelena Dementjeva kommenteeris nii: “Kostüüm vastab Serena maitsele, aga ise ma
seda selga ei paneks.”
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TC Reval Ladies

jem ka autasustamisest ja ühispildist

Polari pulsikell ja imelised Swarovski

taks koju SL Õhtulehe, Postimehe või

jäid selle tunnistuseks.

kristallidega kõrvarõngad.

Eesti Ekspressi aastatellimuse.

suvealguse sponsorturniir

Lisaks loositi enne kohamänge välja

Toredate emotsioonidega mindi taas

Kokkuvõtteks jääb veel tänada tore-

toredad auhinnad toetajatelt, mis leidsid

väljakule ja selgitati võitjad nii põhi-

da turniiri eest kõiki osalejaid, korral-

Traditsiooniline suvealguse sponsorturniir peeti Kadrioru tenniseklubis ja
sedapuhku maikuu viimasel nädalavahetusel.
Plaanis oli veeta laupäev tennise ja meeldiva seltskonnaga.

väga sooja vastuvõtu. Loosiauhindadena

kui ka lohutusturniiril. Võitjad said to-

dajaid ja toetajaid.

jagati välja 10 Postimehe ühe kuu telli-

redad protseduuripaketid City Spast,

must, ajakirja Kroonika aastatellimus,

karikad ja lisaks võimaluse valida aas-

Materjalid ajakirjale koostas klubi liige Karin Eek. Pildid tegi Eesti Päevalehe spordifotograaf Lembit Peegel.

V

õistluste ettevalmistus laabus

turniiri, kui väljakud on liiga märjad.

kenasti ja polnud kahtlustki,
et kõik sujub. Paraku on alati
väljas peetavate mõõduvõttude üheks
suurimaks murelapseks vihm, mis ei
jätnud ka seekord oma võimu näitamata. Turniiri ametlikuks alguseks
oli planeeritud kell 11. Sünged pilved
katsid taevalaotuse kell 10.35 ja mõned
minutid hiljem avanesid taevaluugid.
Kohale tulnud klubiliikmetel ei jäänud
muud üle, kui jälgida vihmasadu, mis
kastis väljakuid.

Abiks tuli väike tuul ja väljakumeister

Võimatut pole olemas!

Karl. Paari tunni pärast võisid korraldajad optimistlikult osalejatele teatada,
et võistlus toimub.
Hea ja asjaliku korraldamise nimel
tenniseentusiast ja -harrastaja Donatas
Narmont, kes pälvis ainult kiidusõnu:
selged instruktsioonid ja täpne ajakasest – ülekastetud. Reval Ladies tenniseklubi koondab naisi, kelle leksikonist
puuduvad sõnad POLE VÕIMALIK.

va, ladus korraldus.
Pärast alagrupimänge koguneti taas,
et teha grupipilt ja seada valmis tabe-

Sadas. Kõvasti sadas. Paarkümmend
minutit hiljem kukkusid veel viimased

Kõik on võimalik, tuleb lihtsalt ülesan-

lid kohamängudeks. Üritust käis jääd-

ne õigesti püstitada ja rakendada selle

vustamas Eesti tuntud spordifotograaf

piisad lompidesse. Positiivsest seisuko-

täitmiseks õiged vahendid. Nimetatud

Lembit Peegel. Toredad pildid kõigist

juhul tuli leida lahendus, kuidas pidada

osalejatest mänguolukordades ning hil-

hast olid väljakud kastetud, negatiiv-

Kõigi osalejate vahel loositi välja Polari pulsikell. Õnnelik võitja – Asmik Tsaturjan – poseerimas oma uue kellaga.

oli turniiri peakohtunikuks palutud

Kõik turniiril osalejad said lisaks mänguelamusele ka kingitused sponsoritelt.

Kaunid turniirivõitjad (vasakult): teise koha
omanik – Katrin Kannike, võitja – Helen Tälli ja
kolmanda koha omanik – Inga-Kai Polonski.
Nende ees poseerib võistluste peakohtunik
Donatas Narmont.
Turniirivõitjad mänguhoos.

Vaatamata turniiri vihmasele algusele olid
lõpetamise ajaks pilved kadunud ja võitjaid
tervitas kaunis päikseline maikuu õhtu.

BMW Tennis Cup
kolmepäevane hooaja tippvõistlus

Ühispildile jäid need Reval Ladies TC klubiliikmed, kes vihmast hoolimata turniiri algusajaks kohale tulid ja optimistlikult lahendust otsisid.

Reval Ladies tenniseklubi järgmine

vane tõsine mõõduvõtt väljakul vahel-

turniir – BMW Tennis Cup – on hooaja

dub õhtuste meelelahutustega. Tänavu

tippvõistlus, millest võtavad osa ka klu-

on korraldajad lubanud galaõhtut ülla-

biliikmete kaaslased. Tänavu toimub

tusesinejaga, vastuvõttu Pauligi kohvi-

turniir esmakordselt koguni kolm päe-

ga, mida valmistavad maailmatasemel

va: 29. juunist kuni 1. juulini. Nende

tunnustatud spetsialistid ja muidugi

päevade jooksul selgitatakse võitjad

kõige olulisema – tõsise jõukatsumise

mees- ja naisüksikmängus ning parim

väljakul.

paarismängija.
BMW Tennis Cup’i puhul on tegemist
iga-aastase toreda turniiriga, kus päe-
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BMW esindaja United Motors on seda turniiri pidanud oluliseks ka oma
turundustöö seisukohalt.

Toomas Pärn,
United Motorsi juhataja:
“BMW on sporditurunduse valdkonnas
valinud üheks toetatavaks alaks tennise just seetõttu, et seda ala harrastavad
paljud meie praegused ja tulevased
kliendid. Nii tennise kui BMW-ga on
seotud sellised omadused nagu kiirus,
osavus, jõud ja mõistus. Sportlikud inimesed eelistavad sportlikke autosid ja
sellest tulenevalt näitab BMW oma lugupidamist ka tennisistidele.”

49

TUDENGItennis

TUDENGItennis

Tennisest tudengite moodi
ehk lugu tennisepidudest

1 spordiala + 2 üksikmängude liigat + 3 päeva + 4 rattapoe kinkekaarti +
5 võistlusliiki + 6 paarismängude meistrit + 18 toetajat + 30 auhinnatavat isikkohta
+ 36 purki palle, + 37 vastust toetuspäringutele + 80 toetuspäringut +
100 plakatit + 150 l jooke + 300 viilu vormisaia + x =
Eesti Üliõpilaste Välismeistrivõistlused Tennises 2007.
Loo pani kirja üliõpilane-tennisist Kalmer Piiskop. Pildid: erakogu.

V

õimas, mis? Või hoopis keeruline?
Olgu peale, asendame x-i muude
auhindade ja toidu, osalejate arvu, täistoitlustuse, iga liigi edetabelite,
mälestus-DVD-de, rändkarikate, ennustusmängu ja postitusnimekirja summaga – selgus majas? Tegelikult piisab palju
vähemastki, kuid miks mitte teha järjest
paremini! See on olnud nende iga-aastaste meistrivõistluste peakorraldajate moto,
mille järgimine on mitte ainult ajakulukas
kohustus, vaid ka tõeline nauding, sest on
tehtud midagi head ja kasulikku.
Tennis akadeemilises
õhkkonnas
Eesti 31 kõrgkoolist võib ühe käe sõrmedel üles lugeda need, millel on oma
tenniseväljak. Tennise populaarsus kõrgkooliti sõltub võimalustest. Kui oma koolil
väljak puudub, saab huvi korral treenida
tennisekeskuses, mis aga enamikule täiskoormusega õppivatele üliõpilastele rahaliselt üle jõu käib. Sellegipoolest on see
vaimseid pingeid maandav mitmekülgne
spordiala akadeemilises õhkkonnas elujõus: toimuvad ülikoolisisesed treeningud
ja võistlused.
Tudengitennise üle-eestiline ametlik
väljund on Eesti üliõpilaste meistrivõist-

50

lused tennises (EÜMVT), mille korraldamise ainuõigus lasub Eesti Akadeemilisel
Spordiliidul (EASL). Esimesed märkmed
EÜMVT-st pärinevad aastast 1999. Aasta
hiljem hakati korraldama tudengite suvemänge, mille raames on peetud ka tennisevõistlusi.
EÜMVT nüüdisajastamise ajendiks olid
meistrivõistlused aastal 2004. Toona reklaami eriti ei tehtud, väliseid toetajaid ei
kaasatud, osalejaid oli alla 20, kõik kohtumised peeti profisetina ja üritus kestis
kokku neli tundi. See oli sõnum, et süsteemi tuleb kardinaalselt muuta, väärimaks
Eesti MV nimetust. Kokkuleppel EASLiga olime koos Kristo Tullusega järgmise
MV peakorraldajad. Koos asusime nullist üles ehitama üritust, mis tooks kokku
tennisetudengid üle Eesti, kes saaksid
omavahel kõikvõimalikes mänguliikides
võistelda ja suhelda ning kus oleks iga
võistlusliigi igale esikolmikusse jõudnule vähemalt üks korralik mälestusauhind
toimumisaja ja -koha märkega.
Uus algus
Esimene kaasaegne EÜMVT leidis aset
veebruaris 2005 Tallinnas Tondiraba
Tennisekeskuses peaeesmärgiga selgitada välja parimad Eesti üliõpilastenni-

semängijad. EASL-i reeglistiku kohaselt
tohivad üliõpilaste MV-st osa võtta kõik
tudengid ja kõige varem võistluste-eelsel
aastal kõrgkooli lõpetanud. Ürituse aja
planeerimisel tugineti uuringutele, milles küsisime eri kõrgkoolide üliõpilastelt,
mis ajal võiks MV aset leida. Koha suhtes olid kriteeriumideks hind ja vähemalt
nelja väljaku olemasolu. Kuna osalejaid
oli palju ja varasemad fikseeritud tulemused puudusid, oli mõistlik korraldada üksikmängud kahes liigas, millesse
kuuluvus otsustati eelringiga. Kaasatud
oli ka eraldi peakohtunik. Et osalejad ei
peaks muretsema pallide ja vee pärast,
varustati üritust tervislike energiarikaste
piimatoodete ning hulgaliste lisaauhindadega. Reklaamplakati soodsaks trükkimiseks alustasime koostööd Multiprindiga.
Võistlustulemused koguti kokku ja iga
võistlusliigi kohta loodi Swiss Tennise
süsteemil põhinevad edetabelid, mis on
edaspidi toiminud asetuste määramise
alusena.
Järgmisel, 2006. aastal tehti korraldustoimkonnas muudatusi ning õnnestus
kaasata esimene väline rahaline toetaja
Lõhmus, Haavel & Viisemann, kelle toel
panime aluse suvisele EÜMV-le Tallinnas
Kalevi Tennisekeskuses. Uus eesmärk oli

TENNIS 2/1007

võimaldada tudengitel võistelda üle-eestiliselt kord aastas nii sise- kui ka välistingimustes. Suvel 2006 oli ürituse peakorraldaja Karin Lellep, kelle juhtimisel
lasti käiku Puraviku Sepikojas valmistatud tennisemängijate kujuga rändkarikad, mis antakse tugevama grupi üksikmängude võitjatele. Esimeste nimedena
kaunistavad rändkarikaid Eliza Lainela
ja Rasmus Seer. Teine läinud aasta muudatus oli eelregistreerimine üksikmängudele, see võimaldas koostada tabelid enne
ürituse algust ja osalejatel tulla kohale alles oma esimese kohtumise ajaks.
Võistlus nagu pidu
Meelelahutusliku uuendusena toodeti
DVD ürituse 35-minutilise video, kolmveerandtunnise pildiesitluse ja võistlustulemustega. DVD saavad uue tava
kohaselt kõik toetajad ning osalejatel on
tudengihinnaga võimalik soetada endale
koopia. Et tekitada lisapõnevust ka pealtvaatajatele, viime juba teist aastat läbi
ennustusmängu. Kuigi MV toitlustamine
pole kunagi olnud eesmärk omaette, on
see alati aset leidnud ja suvel 2007 oleme õnnistatud olukorras täistoitlustuse
näol. Seega täidab EÜMVT nii võistluslikku kui ka meelelahutuslikku eesmärki,
mistõttu asendame meeleldi esimese "a“

tähe sõnas "peakorraldaja“ tähega "o“ ja
nimetame oma ettevõtmisi mitteametlikult tennisepidudeks. Tennisepidu pakub
osalejatele võimaluse kohata kunagisi
trennikaaslasi, keda pole aastaid näinud,
leida uusi treeningupartnereid ning üheskoos pidada nädalalõpu plaani tudengitennise edendamiseks. Osalejate arv on
aastate jooksul talviti pidevalt kasvanud:
42-44-56, suvel 2006 oli 34 osavõtjat.
Koostööpartnerid saavad tudengispordi
toetamise kaudu rohkem tuntust ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete
ja üksikisikutena, aga ka võimalike uute
klientide tehingupartneritena. Üheskoos
tagame EÜMVT jätkusuutlikkuse, mis
on omakorda kogu Eesti tudengitennise
garandiks.
Järgmine pidu "EÜVMV Tennises
2007“ toimub 24.–26. augustil taas
Kalevis. Jätkame väljakujunenud tavadega, millest üks osa on üllatused.
Üksikmängude sissekandmise tähtaeg on
21. augustil (www.easl.ee/reg, tennis@tipikas.ee, 5620 4556).
Lisaks MV-le on tänavu kavas veel
üks ülemaaline tudengitennise võistlus,
millest võivad osa võtta ka suvalisel ajal
mõne Eesti kõrgkooli lõpetanud vilistlased. Üliõpilaste VIII suvemängude raa-

mes 22.–24. juunil 2007 Käärikul toimub
Motors24.ee Ajatennis. Mängitakse kindla ajalise pikkusega paarismängud, mille
järel vahetatakse partnerit. Eesmärk on
võistelda seltskondliku tennise vormis,
võimaldades rohkem suhelda ja mängida
eri partneritega. Ürituse kohta leiab rohkem teavet aadressilt http://www.easl.
ee/?id=7&sub=66.
Kui oma vaimusilmas näen tuleviku
tudengitennist sellisena, et iga mis tahes
ülikooli tudeng saab minna ükskõik missugusesse EASL-iga lepingu sõlminud
tennisekeskusesse, seal treeneriga harjutada, tasudes ise vaid sümboolse osa
(nagu Madalmaades), siis lähitulevikus
soovime jätkata juba Eesti tingimustes
tõestatud EÜVMV korraldamist kaks
korda aastas. Lähtuvalt eesmärgist otsime aastaks 2008 rahalist toetajat, kes
kataks suvise ürituse väljakuüüri ja pallidega seotud kulud kokku kõige rohkem
10 000 kr ulatuses. Kui Sul, hea lugeja, on
soov oma ettevõtte poolt (või lihtsalt koostöös kellegagi) panustada Eesti tudengitennisesse, võta palun ühendust tennis@
tipikas.ee või 5620 4556 ning koos leiame
kõigile osapooltele sobiva lahenduse.
Eesti tudengitennise postitusnimekiri
aja- ja teemakohase teabe levitamiseks
on tennis@tipikas.ee.
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Kloostriõuelt kuningakotta
ja ülikute õuele

litsesid Sue Barker, Chris Evert Lloyd
ja Martina Navratilova. Suurbritannia
naiste tennise esinumber oli Virginia
Wade, viimane britt, kes võitis meistrivõistlused aastal 1977. Auhinnaraha
läks aina suuremaks ning mängijate riietus aina napimaks. 1986. aasta
meistrivõistlustel võeti esimest korda

räägime tennisest algusest peale

Eelmises numbris oli juttu pallimängude varasest ajaloost ja
tennisemängu kujunemisest. Nüüd oleme järjega jõudnud 19. sajandisse,
kui Inglismaal tekkisid esimesed tenniseklubid ja arenes oludesse sobiv murutennis.

kasutusele kollane tennisepall – osalt
sellepärast, et teha see telekaameratele
paremini nähtavaks.
1990. aastatel jätkas meistrivõistluste populaarsus tõusvas joones,
eriti seetõttu, et Suurbritannia võidulootusi hellitasid sellised nimed nagu

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: reprod internetist ja Scanpixi fotopangast.

K

õik muutus aga 19. sajandil
Victoria-aegse jõukuse kasvuga
Inglismaal. Paljudes kuulsates
mõisates rajati väljakud ning tekkisid
esimesed tenniseklubid, mis pakkusid
oma liikmetele mängimisvõimalusi.
Just sel perioodil hakkaski ilmet võtma
murutennis.
Asjaarmastajad olid juba mõnda aega proovinud mugandada seda mängu vabaõhuspordiks ja nii veider kui
see ka ei näi, oli see paljuski tingitud
vulkaniseeritud kummi arengust. See
tehnoloogia võimaldas toota palle, mis
olid küllalt pehmed, et mitte kahjusta-

spordiks. Suurim tõuge tennisemänguks
tuli aga aastal 1875. Üleinglismaaline
kroketiklubi, mis loodi 1869. aastal,
ei suutnud enam piisavalt külastajaid
ligi meelitada ning 1875. aastal otsustati pakkuda lisaatraktsioonina murutennist. See uus mäng osutus aga kohe
sedavõrd menukaks, et 1877. aastal
muudeti klubi nimi Üleinglismaaliseks
Kroketi- ja Murutenniseklubiks. Kuid
Londoni eeslinnas Wimbledonis asuva
nelja-aakrise maatüki tõusvad rendihinnad sundisid klubi hankima lisavahendeid. 1877. aastal korraldati esimest
korda murutenniseturniir. Moodustati

ainult Inglismaal, vaid ka mujal. 1905.
aastal oli May Sutton USA-st esimene
välismaine mängija. Sel aastal mängis turniiril 71 tennisisti. 1909. aastal
võttis uue nimega Üleinglismaaline
Murutennise- ja Kroketiklubi oma värvideks lilla ja rohelise, mis on kasutusel ka praegu.
Tennise areng jätkus ning 1927. aasta meistrivõistlused olid esimeseks
tenniseürituseks, kust ka raadioülekanne tehti. Sellega kasvas tennise
menu veelgi. 1930. aastatel muutus
mäng väga moekaks eesotsas Briti
tähtede Fred Perry ja Don Budge’iga

Murutennise arengu üheks tähtsaks teguriks oli selle lihtsus. Vaja läks ainult tasast murupinda.
Murutenniseväljakud muutusid rikaste künklikes maavaldustes peagi üsna tavaliseks nähtuseks.

Esimesest Wimbledoni turniirist võttis osa 22
mängijat, pealtvaatajaid oli ligikaudu 200.

da muru, kuid säilitasid siiski elastsuse
ja kiiruse.

ning rahvusvaheliste tšempionidega
nagu Henri Lacoste. Fotodelt on näha,
et neil päevil oli tennisemood praegusest veidi erinev. Pikad püksid olid sel
ajal meeste norm, naised kandsid pikki
kleite ja sukki.

Teiseks tähtsaks teguriks oli murutennise lihtsus. Vaja läks ainult tasast murupinda. Murutenniseväljakud
muutusid rikaste künklikes maavaldustes peagi üsna tavaliseks nähtuseks.
Real Tennis oli alati olnud kuningakoja
ja aristokraatide pärusmaa, kuid viktoriaanlikul Inglismaal hakkasid selle
spordiga varsti tegelema kõik ühiskonna ülemkihid.
Termini ”murutennis” võttis kasutusele Briti riigimees Arthur Balfour.
Ei läinud palju aega, kui murupinnad
asendati erinevate muru analoogidega ning viimaks ka savi ja betooniga.
Murutennis suutis lühikese aja jooksul
saada kroketi asemel põhiliseks suve-

52

ka komisjon, et see koostaks reeglistiku. Esimesest turniirist võttis osa 22
mängijat, pealtvaatajaid oli ligikaudu
200. Sündinud olid Wimbledoni meistrivõistlused.

Wimbledoni
meistrivõistlused
Wimbledoni meistrivõistlused olid
tenniseajaloo tähtsaimad sündmused.
Tennis võitis avalikkuse südame ning
ei läinud kaua aega, kui tekkisid ka
meistrid. Esimene neist oli William
Renshaw, kes aastatel 1881–1889 võitis meistritiitli kaheksal korral (1887.
aastal jäi ta teisele kohale). See rekord
on jäänud siiani purustamata.
Järgmise paari aastaga saavutas see
spordiala ülisuure populaarsuse mitte

1949. aastal valmistas moedisainer Ted Tinling
ameeriklanna Gertrude "Gussy" Moran'ile
tennisekleidi, mis põhjustas Wimbledonis šoki.

kui mängija Wimbledoni platsil pikki
pükse kandis.) Sõjajärgne põlvkond
tegeles selle spordiala ümberkujundamisega edasi, lisades tehnilisi täiendusi, mis muutsid tennise elegantseks
keskklassi harrastuseks. 1960. aastate
märksõnad olid Austraalia mängijad
Rod Laver ja Roy Emerson ning televisiooni kiirem levik ja mängu tutvustamine palju laiemale vaatajaskonnale.
Tennis muutus nüüd suurte rahadega
seotud rahvusvaheliseks spordialaks.
Esimene värvitelevisiooni ülekanne
Wimbledonist toimus aastal 1967.
1970. ja 1980. aastate tennises domineeris suur hulk eri riikide mängijaid.
Rahvast võlusid sellised tennisestaarid nagu Björn Borg, Jimmy Connors
ja John McEnroe. Naiste tennises va-
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Greg Rusedski ja Tim Henman. Olles
küll rahvusvaheline üritus, muutus
Wimbledon just Suurbritannia spordi
aastasündmuseks.

Martina Navratilova on uskumatult tugev
naine, kes on tenniseareenil püsinud aastakümneid. Ja ikka näeme teda väljakul reket
käes vastu astumas mängijatele, kellele ta
vanuse poolest võiks olla vanaemaks.

Armastus on olulisem kui raha!
”Ma mõtlen mõnikord sellele, kuidas ma mängima õppisin – parkimisplatsil, tõmmates võrke autode vahele.
Ma õppisin mängima, lüües palli vastu
telliskiviseina, mitte aga pallimasinaga või teiste mängijatega harjutades.
Ning treeneriks oli mu enda isa, kes
õpetas mind 20 aastat vana raamatu
järgi.

Moetrendid arenesid omasoodu ning
USA tennisist Bunny Austin šokeeris
1933. aastal publikut, olles esimene
mängija, kes astus väljakule lühikestes
pükstes. 1930. aastad olid Wimbledoni
suuraeg. 1937. aasta meistrivõistlused
olid esimesed, mis raadios üle kanti.
See oli märkimisväärne sündmus, mis
tennist maailmale tutvustas.
Kõigele sellele saabus aga kiire lõpp
1939. aastal, kui II maailmasõda kuni
1946. aastani meistrivõistlused lõpetas.
(See oli ka juhuslikult viimane aasta,

1970. ja 1980. aastate tennis kinkis meile tõelisi legende. Ameeriklane John McEnroe on üks
neist, kelle mäng vaimustas tennisesõpru oma professionaalsuse poolest, kuid mitte vähem
oluline oli see, millise kirega seda tehti. McEnroe osaleb endiselt võistlustel – veteranide
mängudel.

Pildil juhendab Ameerika endine tennisetäht
Monica Seles lapsi Barcelona tenniseklubis.
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Kui ma kuulen inimesi ütlemas, et
tennises ei ole võimalik läbi lüüa, kui
sul pole palju raha, siis ma tean, et nad
eksivad. Meil ei olnud palju raha. Kuid
ma armastasin seda sporti ning sellest
piisas.”
Monica Seles

Seetõttu ongi Cliff Richardi tennise
sihtasutus võtnud endale südameasjaks
viia tennis kõikidesse riigi koolidesse.
Ükskõik kas sealt leitakse järgmise
Wimbledoni võitja või mitte, kuid vähemalt tutvustatakse tuhandetele inimestele spordiala, mis nende elu positiivselt muuta võib.

Tennis – sport kõigile
Tänapäeval on tennis väga võistluslik
maailmaklassisport, mis köidab miljoneid mängijaid ning fänne kõikjal üle
maailma. Pidev turniiride ja ürituste
programm kestab aasta läbi ja tippmängijad on saanud uue põlvkonna
jaoks spordiikoonideks. See, mis kunagi oli kuningate ajaviide, on nüüd muutunud kõigi spordialaks.
Kui see tenniseajalugu teile huvitav
tundus, siis soovitame kindlasti külastada tennisemuuseumi Üleinglismaalises
Murutennise- ja Kroketiklubis, mis on
Wimbledoni meistrivõistluste kodu.
Muuseumis on suur tennisega seotud
mälestusesemete kogu, mis hõlmab
kogu mängu ajalugu, reketite ja pallide ning nüüdisaegse mänguvarustuse
arengut. Samuti saab näha keskväljakut, mis on muuseumi põhilisi vaatamisväärsusi.
Lõpp
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>18 AASTAkeelatud

Võidutöö!
Minu esimene
võistlus

Leia 5
erinevust!
Foto: Scanpix

>18 AASTAkeelatud

Mu esimene võistlus toimus Tondiraba
Tennisekeskuses 1. mail aastal 2004. See oli
hooaja avavõistlus paarismängus, mis omakorda
tähendas, et see oli üks vägagi tähtis võistlus sellel
poolaastal.

Kui sul on vanust rohkem kui 18 aastat,
siis ära vaata, need leheküljed ei ole sinule!

Hea sõber!
M

eil on suur rõõm, et esimene ajakirja
Tennis number on saanud palju positiivset tagasisidet. Täname!

Eelmises numbris kuulutasime välja jutukonkursi
“Minu esimesed võistlused”. Suur tänu kõigile, kes
ei pidanud paljuks oma elamused kirja panna ja
meile saata.
Nagu lubatud, avaldame selles numbris ka võiduloo, mille saatis meile 15-aastane Kelly. Tema
võitis 1000-kroonise kinkekaardi Sportlandist.
Toredaid kirjatöid oli teisigi ja nende vahel loosisime välja 500-kroonise Sportlandi kinkekaardi.
Võitjaks osutus 12-aastane Triin Tallinnast.
Palju õnne! Võitjatega on võetud ühendust.
Oma järgmisesse numbrisse ootame juba uusi
kirjatöid. Seekord palume sul kirjutada teemal
“Eesti meistrivõistlused”. Tennisehuvilisele
on see sündmus, mida PEAB nägema. Sellel aastal toimuvad Eesti meistrivõistlused 2.–8. juulil
Tallinnas Kadriorus. Need võistlused tulevad ühed

ajaloo uhkemad. Kui sa ise osaled, siis soovime sulle edu, kui ei, siis tule kindlasti vaatama. Võistluste
kohta leiad rohkem infot Eesti Tennise Liidu kodulehelt aadressil www.tennis.ee.
Lubame, et avaldame ka järgmine kord toimetuse
otsusel parimaks tunnistatud kirjatöö, mille autor
saab taas 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi,
ning kõigi teiste jutusaatjate vahel loosime välja
500-kroonise kinkekaardi.
Tule siis kindlasti võistlustele, pane oma lugu jälle
1–2 leheküljele kirja ning saada see hiljemalt 15. augustiks toimetuse aadressil: tennis@online.ee või
postiaadressil Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral
Club, Tallinn 13516.
Head kirjutamist!

Võistluste-eelsel õhtul olin rahutu ja põnevil, sest
alles aasta aega tennist mänginud tüdrukuna ei
kujutanud ma õieti ettegi, mis tunne on osaleda
võistlustel. Mäletan, kuidas isa muudkui korrutas,
et ärgu ma närveerigu, küll kõik hästi läheb. Sellest
hoolimata kolises mu peas sellel õhtul palju mõtteid ja palju uusi küsimusi, mis kõik nõudsid vastuseid.
Järgmisel hommikul oli asi veelgi hullem. Terve
hommiku tundsin pakitsust kõhus, sest teadsin,
et paari tunni pärast oleneb mu mängust kõik.
Mõtlesin, kuidas vaatan oma vastasele sügavale
silma sisse ja annan endast kõik ...
Pärast seda, kui olime mind ära registreerinud,
ootasime võistluste algust. Nagu alati, kulus ka
siis veel tükk aega, enne kui võistlused päris pihta
hakkasid, kuid kui nad lõpuks algasid, oli närv küll
hirmsasti sees. Loosi tahtel sain endale paariliseks
ühe vanema tüdruku, kes mängis minu arvates
vägagi hästi ja oli muidu ka väga enesekindel ja
rõõmsameelne. Muidugi oli esimestel mängudel
pabin suur, kuid aja kulgedes hakkas ka pabin
kaduma ning asendus hoopis mängurõõmuga.
Õppisin ära, kuidas lugeda punkte setis ja tie
brake’is, mis tegid mängu minu jaoks palju huvitavamaks. Samuti oli huvitav enda mängude vaheaegadel vaadata teiste võistlejate mänge.
Lõpptulemuseks oli see, et saime minu esimestel
võistlustel teise koha ja vägagi ilusad karikad.
Õnnejoovastus tungis üle mu keha ja tundsin, et
ootan juba nii väga järgmisi võistlusi.
Soovitan kõigil kindlasti võtta osa võistlustest, sest
just võistlused on need, mis kasvatavad iseloomu
ning annavad uue ja huvitava kogemuse

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja:

Kelly
Vastused: alumisel pildil on puudu pall, stabilisaator reketil,
Reeboki logo kleidi allservas ,reketi ja palli vari ning küüned on tumedad.
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Wimbledoni mood
Moeloojate disainitud rõivad on naiste tennises muutunud igapäevaseks, seda eriti
Wimbledonis, mis on tennisemoe lavaks olnud pikemat aega, kui enamik inimesi arvab.
Materjal on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto: Scanpix.

S

eoses spordimoega tuleks
esimesena kindlasti mainida
„Jumaliku Gussie” Morani nime. Preili Moran ja tema pitsiga ääristatud aluspüksid põhjustasid 1949. aasta
meistrivõistlustel tõelise sensatsiooni.
Kui naised 1860. aastatel tennist
mängima hakkasid, peeti
sobilikuks raskeid kangaid,
nagu flanell ja sarž, lisaks
veel puhvid ja karusnahk.
1884. aastal, kui Maud
Watson võitis esimesed
naiste meistrivõistlused,
oli populaarseks saanud
valge riietus, mis aitas varjata higistamist.

korsetti. Kõike seda suutis muuta 1919.
aasta esimesel pärast Esimest maailmasõda peetud turniiril julge prantslanna
Suzanne Lenglen.

võistlejate seas, nende hulgas Helen
Jacobs ja Alice Marble, kes kandsid rät-

Elizabeth Ryan, 19 Wimbledoni tiitli
võitja, ütles Lengleni meenutades: „Kõik
naismängijad peaksid põlvili langema

dest) ja madrusekaelusega T-särke. Ka

1905. aastal saabus ameeriklanna May Suttoni kord, kes koduses
Californias mängis tennist isa särke
kandes, sest need andsid piisavalt liikumisvabadust. Samal ajal põhjustas ta
Wimbledonis paraja segaduse – mitte
ainult turniiri võites, vaid tehes seda,
kätised üles keeratud ja randmed paljad. May kaebas, et tema kleidi varrukad olid „liiga pikad ja liiga palavad”.
Selleks ajaks, kui Dorothea Lambert
Chambers, Wimbledoni seitsmekordne
meister aastatel 1903–1914, väljakule
tuli, olid kübarad ja puhvseelikud areenilt küll kadunud, kuid preili Chambers
triumfeeris väljakul, kandes kahte
või kolme tärgeldatud alusseelikut ja
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(mis andsid võimaluse loobuda sukkamehed tegid samal ajal omamoodi pöörde moes ja loobusid pikkadest flanellpükstest lühikeste kasuks,
Yvon Petra oli viimane
mees, kes 1946. aastal tiitlit
võites kandis pikki pükse.
Esimestel sõjajärgsetel aastatel domineerisid
Wimbledonis ameeriklannad, kes kandsid nii-öelda
mõistlikke riideid, milles oli
tennist kerge mängida. Seda
suurem sensatsioon oli see,
kui väljakule tuli Gertrude
Agusta Moran – pikajalgne
California neiu, kelle Briti
press kohe „Gussieks” nimetas. Täiend „jumalik”
lisandus nimele siis, kui
Gussie mängis 1949. aasta
meistrivõistlustel moeguru
Ted Tinlingi rõivastes.

Preili Watson, 19-aastane vikaari tütar, kandis
küll valget, kuid tegu oli
kokkunööritud ja puhvitud
kaheosalise kostüümiga,
mille juurde käis sportlik
meeste õlgkübar. Kui see
kostüüm ei olnud varajane
moeavaldus, siis milline
kostüüm seda rohkem oli?
Kui 15-aastane Lottie Dod kolm aastat hiljem Wimbledoni võitis, pidi publik tema sääremarjani ulatuvat seelikut
aktsepteerima, sest tegu oli koolivormi
osaga.

sepa valmistatud lühikesi flanellpükse

ja tänama Suzanne’i, kes nad korsettide türanniast vabastas.” Lenglen lisas
oma kostüümile toretsevaid lisandeid,
näiteks mitu jardi värvilist siidšifooni ja
esimese naisena peapaela. Tema põlvini
ulatuvad läikivad valged sukad andsid
samuti põhjust nii ajurabanduse saamiseks kui ka ekstaasi langemiseks.

Nõutud valge satiiniga ääristatud
valge kleidi all võis aeg-ajalt riivamisi näha aluspükse, mis olid ääristatud
millegagi, mida Tinling hiljem nimetas
„üsna jämedakoeliseks puuvillpitsiks,
mida kodudes voodipesu kaunistamiseks ikka kasutatakse”. Jämedakoeline
või mitte, kuid pits põhjustas furoori.

Lengleni baleriinlik isiksus ei loonud
trende mitte ainult tolle aja tennises,
vaid ka igapäevamoele esitatavates
nõuetes. Keegi poleks suutnud olla
Lenglenile suuremaks kontrastiks kui
järgmine Wimbledoni suurkuju Helen
Wills Moody. Californiast pärit meistrivõistluste juhtiv naismängija armastas
mängida koolivormilikus valges pluusis
ja volditud seelikus, lisades jahedate ilmadega komplektile veel lambavillase
kampsuni.

Gussie ja tema püksikesed katsid ajalehtede esikülgi ja ajakirjade kaasi üle
kogu maailma, tema järgi said omale
nime nii võidusõiduhobune, lennuk kui
ka spetsiaalne kaste. Sellest ajast saadik on tehtud küll tugevamaid moeavaldusi, aga mitte vist julgemaid.

1930. aastate lõpus muutus mood
mehelikumaks, eriti ameeriklannadest

Moeavaldusi jälgib tähelepanelikult
ka All England Club, kes sekkus näiteks
siis, kui ameeriklanna Anne White väliväljakul mängides oma nime väärilist
üleni valget, kogu keha katvat trikood
kandis. See keelati ära.
Lõpp
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Nike erikollektsioonid

Rafael Nadalile ja Roger Federerile

Valge top ja seelik

Nike erikollektsioonid

müügil: Citysport Women,
Järve Sportland, Portarturi Sportland,
Ülemiste Sportland, Eedeni Sportland,
Coral Club, Pärnu Tennisehalli
tennisekauplus, Lõunakeskuse
Sportland (ainult seelik).

Maria Šarapovale

Varrukateta särk

müügil: Järve Sportland,
Kristiine Citysport

Triibuline särk
müügil: Coral Club,
Viru Citysport

Lühikesed püksid
müügil: Coral Club

Tumesinine kleit

müügil: Kaubamajaka Sportland,
Lõunakeskuse Sportland,Rocca al Mare
Sportland, Järve Sportland, Portarturi Sportland.

Tennisejalatsid
müügil: Kristiine Citysport

Kapri püksid
müügil: Järve Sportland,
Kristiine Citysport
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Tennisejalatsid

müügil: Pärnu Tennisehalli tennisekauplus,
Viru Citysport.
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Moeässad

5

Hrbaty särk on trendeloova tennisemoe märk

Üks lähimineviku eredaim moment oli jälgida Dominik Hrbaty lahkumist Ashe’i
staadionilt pärast kõikide settide kaotamist Lleyton Hewittile mustas roosade
õlapealsetega üsna paljastavas särgis, paljad õlad längus.
Materjal on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod repro ja Scanpix.

H

rbaty särk oli kohutav, aga samamoodi olid kohutavad ka pitsaluspüksid, valged täispikkuses
trikood ja lühikesed püksid, enne kui me
nendega harjusime. See on tasu, mis tuleb
moe eesliinil olemise eest maksta.

Millisel kohal asub Hrbaty julge riietus
tennise läbi aegade „kõige…” nimekirjas? Siin on valitud nimekiri senisest
kümnest julgemast avaldusest tennisemoes.

Suzanne
Lengleni
puuduv korsett
Briti fännid ei suutnud
oma põlgust Nizzas sündinud paremakäelise
mängija vastu kuidagi
varjata, nimetades kuuek o r d s e t W i m b l e d o ni
tšempioni „Prantsuse
lipakaks”, sest ta mängis
1920. aasta võistlustel
kaks nädalat korsetita.

Kunagisele mässajale ei meeldinud
1980. aastate lõpus All England Clubi
üleni valge riietusstiil – ta boikoteeris
Wimbledoni kolmel korral. Ja Agassi
jättis oma hiilgehetke hilisemale ajale.
Tema riietus 2000. aasta USA lahtistel
meistrivõistlustel oli üks parimatest,
mida ta eales kandnud on: pilkupüüdev
laimiroheline polo, lühikesed kivipesuteksad (mille all oli laimiroheline spandeksvooder) ja tõeliselt rokkiv peapael
lendleva blondi tuka ohjeldamiseks.

Austusavaldusena White’ile ilmus
Williams 2000. aasta USA lahtistele
meistrivõistlustele, kandes Puma disainitud tapvat, kehaleliibuvat lükrast
kassikostüümi, mis jättis kujutlusvõimele üsna napilt ruumi (nimelt: üsna
napilt). Hoopis vähem pani inimesi
hämmastama see, et Serena turniiri
võitis.

Alates peaaegu olematutest lühikestest
pükstest kuni triibulise peapaelani, üritas „Ice Man” riietuse poolest alati teistest erineda. Suurest huvist ja armastusest moe vastu tõi Björn Borg 1982. aastal turule suure valiku sportlikke meeste aluspükse. Loomulikult
suhtutakse neisse Rootsis
endiselt kui lühikestesse
pükstesse.

TOP
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Bunny Austini paljad sääred
Kahekordne Wimbledoni finalist ja Londoni South
Norwoodi linnaosa uhkus Austin oli esimene meestipptennisist, kes vahetas 1932. aastal pikad püksid lühikeste vastu.

Pärast seda, kui üks tema mängudest
vihma tõttu edasi lükati, palusid kohtunikud tal järgmisel päeval midagi
muud selga panna.

Anna Kurnikova
ja kõik see, mis
tema riidekapis
leidub
Tema riietest võiks palju
rääkida, kuid nendega on nii
nagu tema tennisemängugagi – on neil üldse mingit
tähtsust? Moekujundajana
tenniseväljakult arvatavasti
mitte.

Anne White’i trikoo
Anne White andis põhjust keelepeksuks All England Clubi 1985. aasta
võistlustel, olles pealaest jalatallani
riietatud sillerdavasse lükrasse.

6

Rafael Nadali kapri
püksid

8

Gertrude Morani
pitsaluspüksid
Californiast pärit mängija
jättis oma tennisekostüümi komplekteerimise 1949.
aastal kuulsa tenniseriiete
disaineri Ted Tinlingi hooleks. Kuid pitsaluspüksid
põhjustasid sellise kaebuste laviini, et Tinlingil keelati järgmiseks 33 aastaks
võistlustel osalemine.

3
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Serena Williamsi
kassikostüüm

Björn Borgi
imelühikesed püksid

JulgeImad avaldused tennisemoes

1

Andre Agassi lühikesed
teksapüksid

4

Pärast seda, kui kolmveerandpikkusega Nike’i püksid 2005. aasta
hooaja alguses Nadali ees lahti rulliti, oli asi otsustatud. Ei läinud just
kaua aega, kui Nadal määris pükse juba Prantsusmaa lahtiste saviväljakutel, teel oma karjääri esimese suure võiduni Roland Garrose
turniiril. Pükstega kantav Aquamani särk tuleb tal eraldi osta.

Dominik Hrbaty paljastav särk

10

Slovakk on uus näide altminekutest. Ja kõige naljakam on see, et ta teab seda ise ka. „Lotto kompanii maksab mulle
selle kandmise eest,” selgitab Hrbaty viletsas inglise keeles. „Ma
ei tea, äkki proovis keegi särgi seljale naerunägu joonistada.”

Lisaks pälvivad äramärkimist:
Joan Lycett, kes 1931. aastal mängis ilma sukkadeta; Linda Siegel sukeldujate topi eest 1979. aastal
(millest tema kehavormid tagantkäelöökide ajal välja kargasid); Andy Roddick oma Ashton Kutcheri
stiilis rekkajuhi mütside eest.
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Moelava väljakul
Mood muutub tipptennisistide seas üha populaarsemaks

Lausmukkimine. Venelanna Maria Šarapova kandis USA lahtistel meistrivõistlustel
30. augustil 2006. aastal õhtuses mängus musta kokteilikleiti.

Š

Materjal on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto Scanpix.

arapova ütles, et teda inspireeris näitlejanna Audrey
Hepburni stiil. Pöörake tähelepanu Maria juustes ja
randmel olevatele omavahel sobivatele lehvidele.
Kuna praegused tennisetšempionid on üha enam avaliku
tähelepanu keskmes, pööratakse nende moestiilile
sama palju tähelepanu kui nende mängustiilile.
Randmepaelad ja võltsteemandid on tänapäeval ainult mõned elemendid aksessuaaride rivis, mis dikteerivad moodi nii väljakutel kui ka väljapool neid.
"Tegu on moelavaga väljakul,” ütles
Dana Mason, New Yorgis Manhattanil
asuva kaupluse Mason’s Tennis Mart ostujuht. See kauplus on tenniseharrastajaid varustanud juba 31 aastat.

Moehitid 2007
Mason peab selle aasta moehitiks eredaid värve ja aksessuaare. "Kollektsioonid
on igal aastal erinevad.”
"Traditsioonilised valged toonid enam
ei lähe,” ütles ta. "Praegu on tennis täis
kirge.”
Edetabelis kolmanda asetusega Maria
Šarapova esitleb sellel aastal lavendlikarva tennisekleiti, keeldudes oma päevagarderoobi muutmast – Masoni sõnul seetõttu,
et ta on ebausklik.
Õhtustel mängudel debüteeris 19aastane venelanna Swarovski kristallidega kaunistatud väikeses mustas
kleidikeses.
"Õhtust kleiti inspireeris igas
mõttes Audrey Hepburn,” ütles
Šarapova pärastlõunasel pressikonverentsil ajakirjanikele.
Rääkides sellest, kuidas talle meeldis Hepburni klassikaline riietus filmis
"Hommikueine Tiffany
juures”, ütles Šarapova, et
teda inspireeris näitlejanna stiil.
"See on nii suursugune. Nii
elegantne,” ütles Šarapova.
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"Mulle meeldib väga selle [kleidi] kaelus. See oli minu panus kleidi disaini, lisaks veel kõik need kristallid ja muu. See
on üks minu lemmikkleite läbi aegade.”

"Traditsioonilised valged
toonid enam ei lähe,” räägib
Dana Mason, New Yorgis
Manhattanil asuva kaupluse
Mason’s Tennis Mart
ostujuht. "Praegu on tennis
täis kirge.”
"Šarapova, kes tegeleb moega peaaegu
sama usinalt kui oma eestkäelöögiga,
on aastaid Nike’iga koostööd teinud,
et oma välimust väljakul isikupärasemaks muuta.
"Mulle meeldib koos nendega rõivaid disainida ja jagada oma mõtteid
selle kohta, mida mina tahaksin kanda,” ütles ta. "Igaüks tahab enesekindel olla ja end oma riietes hästi tunda. Nii väikesed
tüdrukud kui ka naised,
kõik inimesed.”

Mood ka
väljaspool
väljakut
Tennis on ka tänu
moele fänne võitnud, kes on viinud
väljakul kantava
stiili tänavapilti.
Sportlik riietusstiil
sobib tänapäeva elutempo ja väärtushinnangutega .
"Tennisest on virgunud
uuendusi nii stiilide kui ka
kangaste mõttes ja järk-järgult
on need omaks võtnud ka linlik
igapäevarõivaste mood,” ütles
Diane Poirier, raamatu "Tennis
Fashion” autor.

TENNIS 2/2007

Raymond SS Tee

Turbulence Polo
Rendez Vous Polo

Dress Amber

Polo Amor
Printed

Minivague
Skirt

Tee SS Alumina
Sleevless
Ametyst

Polo Alive
Short Alloy

Skirt
Amazing

Pant Abaya
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Martina, kuidas oleks võimalik kustutada
mälestused sinu tagasitulekust?
Uuesti erru minnes, loomulikult. Martina Hingis oli 22, kui ta
turniiridelt lahkus, isegi noorem kui Clijsters. Kuid möödunud aasta alguses üritas ta veel kord proovida, alustades
lenneldes ja jõudes aasta lõpuks kümne parima hulka.
Sellest ajast peale on Hingis paigal tammunud. Pärast
varast kaotust Miamis väitis Martina, et vajab hingelist puhkust. Naastes Berliini, kaotas ta jälle
üsna kohe ja andis mõista, et ei pruugi Prantsuse lahtistel meistrivõistlustel mängida.

Nimekad inimesed annavad ikka kõneainet. Teinekord ei olegi vaja, et nad pikalt oma
käitumist või tegusid põhjendaksid, natuke peab ju jääma ruumi ka kujutlusvõimele.
Tenniseretoorika – seda ja teistpidi.
Leheküljed on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

Roger, kas sa oled
liiga vastutulelik?

teavet selle kohta, millal ta väljakule
naaseb. Järgnes nädalate kaupa farsilikke teateid selle kohta, et ta turniiridel
ei osale. Õnneks katkestas selle
jandi USA lahtiste meistrivõistluste otsus korraldada väljakul
Samprase errumineku tseremoonia, mis sundis teda
lõpuks tunnistama, et ta
on oma reketi tõesti nagisse riputanud.

Mõni aeg hiljem paluti Federer appi
Itaalia tennisele, tal paluti anda Daniele
Braccialile näpunäiteid matšiks Rafael
Nadali vastu. „Kui valida kolmest parim,
siis miks mitte proovida ja mängida väga
agressiivselt?” oli Federeri ettepanek.
Bracciali matši alguses nii tegigi ja
osutas Nadalile
suuremat vastupanu, kui temalt
oodati.
Pisut hiljem andis Federer
Itaalia
tennisele veelgi
hoogu
juurde,
kaotades
ühtegi setti
võitmata Roomas
turniirile vabapääsme saanud Filippo
Volandrile.

Samprase
õnneks mäletab
enamik inimesi tema hüvastijätuna triumfi USA
lahtistel meistrivõistlustel.

Loodame, et nii see on. Kim Clijstersi
ootamatu loobumisteade algatas diskussiooni selle kohta, kas see pole mitte kõige
ebaõnnestunum hüvastijätuturniir läbi
aegade – mis omakorda tõestab seda, et
Pete Samprase 2003. aasta loobumisparaad on juba peaaegu unustusse vajunud.
Pärast USA lahtiste meistrivõistluste
võitu 2002. aastal ei mänginud Sampras
enam ühtegi ATP matši. Kuigi selleks ajaks
oli tema nimi sisestatud juba kõikidesse
järgmise hooaja turniiride ajakavadesse,
ei suutnud Sampras kuidagi otsustada,
kas ta loobub või mitte, ega anda mingitki

Justine, kas me näeme varsti uut sind?
Lahutus ei ole muutnud Justine Henini
võidukombeid, kuid Varssavis ütles belglanna, et ta üritab oma loomupärasest
ujedusest üle saada ja rambivalguses natuke avatum ja lahedam olla. Meenutades
juhtumit, kui üks naine talle lõunalauas
lähenes, ütles Henin: „Ta puhkes minu ees
pisaratesse ja mul tuli teda lohutada. Seda
on nii kummaline näha, mida sa inimesele
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võid tähendada. See on hirmutav, kuid
samas omamoodi kindlust andev.” Samal
nädalal tegi ühes Belgia ajalehes säärase
ennustuse ka treener Carlos Rodriguez,
öeldes: „Minu arvates on
üsna normaalne, et pärast
selliseid üleelamisi inimesed muutuvad. Varsti õpite
te tundma tõelist Justine’i.”

Clijstersi
õnneks vajub ka
tema enneaegne lahkumine ilmselt peagi
ajahõlma. Alates 2005. aastast, mil Clijsters
teatas, et mängib veel ainult kaks aastat,
on see avaldus tema ülejäänud karjääri
– ja võib-olla ka vaimu – varjutanud. Seda
kinnitas veelgi fakt, et
kui Clijsters otsustas
loobuda, polnud ta veel
kahe aastani
jõudnudki. Võib
siiski juhtuda, et aja
möödudes vaadeldakse
toimunut pigem sellest
vaatenurgast, kui palju ta
jõudis nii lühikese aja jooksul
saavutada.
Kui see ei aita, on
alati võimalik mälestused oma erruminekust kustutada
– pöörduda
tagasi tippsporti!
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Jätkama mängimist ja sageli, kuid siiski
vaid oma lõbuks.

„Ma pean üsna varsti otsusele
jõudma, mida ma
oma tulevikuga
peale hakkan,” vastas
Hingis küsimustele
hooaja
edasiste
plaanide
kohta.

Suured saavutused vähese ajaga –
Kim, kas inimestel on lühike mälu?

Viimasel ajal on Roger Federer olnud
seotud mitme plaanivälise tenniseüritusega – ta osales koos Rafael Nadaliga
näitusel „Battle of the Surfaces”, mängis
paarismänge, et aidata kaasmaalasel Stanislas Wawrinkal taas vormi saada, õpetas
võistluspaigas lapsi.

Mida siis tennisistid
pärast mängimise
lõpetamist tegema
peaksid?

Loobumine pole veel kõne alla tulnud, kuid jutud turniiridel mitteosalemisest ja taastekkinud vigastustest tähendavad seda, et on ainult aja küsimus, millal selle kohta küsimusi
esitama hakatakse.

2

1
Endisel tenniseässal, prantslasel Henri
Lecontel jätkub energiat ja lusti, et osaleda
šõumatšidel nii üksik- kui paarismängus.
Leconte matš omaaegse kuulsuse
Michael Stichi vastu ATP BMW Open
turniiril Saksamaal 2007. aasta mais.

1
2

Endine Wimbledoni võitja Goran
Ivanisevic (vaskul) ja tema paarismängu
partner Leconte saabusid 2006. aasta
Wimbledoni 35+ matšile just nii.

Pete, kas sina mängid oma lõbuks?
Pärast mõnda kahtlast esinemist WTTs
(World Team Tennis, tennise maailmavõistkond) eelmisel suvel on Sampras üha konkurentsivõimelisemaks muutunud. Osaledes
oma esimesel seenioride turniiril, jätkas
Sampras sealt, kus ta kunagi suurturniiridest
loobumise järel katkestas, ja võitis Bostonis
karika. Nii algasid spekulatsioonid väga
ebatõenäolise comeback’i üle Wimbledonis
– ja mitte 35-aastaste ja vanemate hulgas.
John McEnroe arvates võiks 35-aastane Sampras, kes on Wimbledoni võitnud
seitsmel korral, Federerile muruväljakul veel
konkurentsi pakkuda. „Roger võib öelda, et
mängib temaga hea meelega, kuid eks ta
ole natuke mures ka,” ütles McEnroe.
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Kolmas Cooler Cup
ületas iseennast

Ehkki Viru Valge Cooler Cup võib ju nime poolest meenutada anonüümsete
alkohoolikute kokkutulekut, on tegemist Eesti kõige paremini korraldatud
tenniseturniiriga, mis kuulub tenniseklubi XO ametlike turniiride sarja ja kus nii
osavõtjad kui ka publik võivad kolm päeva tõelist puhkust nautida.
Teksti ajakirjale koostas Kalle Muuli, tenniseklubi XO liige. Fotod: Jüri Vlassov ja Vadim Vlassov.

Vanuserühma 45+ poolfinaalis püstitasid
hilisem võitja Kalle Muuli (pildil) ja Mati
Tänav rekordi, mida lüüa on ilmselt raske
– kahesetise mängu võitja selgitamiseks
kulutasid mehed kaks tundi ja 45 minutit
(setid algasid seisult 2:2).

Üksikmänguturniiri kõige pikema mänguga said maha aga veidi vanemad mehed. Vanuserühma 45+ poolfinaalis kulus
Mati Tänaval ja Kalle Muulil kahesetilises mängus võitja selgitamiseks kaks
tundi ja 45 minutit (setid, nagu öeldud,
algasid seisult 2 : 2). Mõned pealtvaatajad
väitsid, et pikimad pallivahetused vältasid selles heitluses üle poolesaja löögi, aga

T

avakohaselt Pärnu kesklinna tennisekeskuse liivaväljakutel juba
kolmandat aastat järjest toimunud turniiri uuendustena oli peakorraldaja Enn Kunila otsustanud pakkuda ajaviidet ka võistlejate pereliikmetele. Naised
said kätt proovida paarismänguturniiril,
lastele oli aga tenniseväljakute kõrval
sisse seatud mänguplats, kus kõige meelierutavamad atraktsioonid olid batuut,
üks sõbralik olevus paksus karvases jetikostüümis (keskmine õhutemperatuur
ligikaudu +30 °C) ja põhjatu jäätisekülmik, tõeline lapsepõlveunistus, millest
iga põngerjas võis oma käega võtta just
nii palju maiust, kui ära süüa suutis.
Muus osas oli turniiri korraldus üldjoontes traditsiooniline. Nii üksik- kui
ka paarismängus võistlesid mehed kolmes vanuserühmas (30+, 45+, 55+).
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Urmas Sõõrumaa (vasakul) ja Villu Vares pidid nooremate meeste paarismängus tunnistama
üllatusvõitjate vendade "Bergide" ehk siis Tarmo Sumbergi ja Sven Mansbergi paremust.

see ei saa ilmselt tõsi olla. Lõpuks läks võit
Muulile tulemusega 7 : 6 (4), 7 : 6 (5).
Paarismängus oli suurimaks üllatuseks vendade “Bergide“ ehk siis Tarmo
Sumbergi ja Sven Mansbergi võit nooremate meeste seas, kus nad suutsid eelkõige tänu väga heale koostööle edestada
selliseid tugevaid paare nagu SõõrumaaVares ja Värk-Luuk. Kõige ägedam võit-

lus paarismängus peeti aga taas maha vanuserühmas 45+ ja jälle oli selles üheks
osaliseks Mati Tänav, kes koos mängukaaslase Jaak Tälliga sai tulemusega 2 : 6, 7 :
5, 11 : 9 jagu favoriitideks peetud paarist
Raimo Kägu – Mart Liigand.
Nagu Cooler Cupil ikka, oli korraldajate hoolitsus mängijate ja publiku heaolu
eest seegi kord uskumatult suurejoone-

Osavõtjate rekordiliselt suure hulga tõttu – 66 meest, kes kõik mängisid nii üksik- kui ka paarismängu – alustati sette
seisult 2 : 2 ja otsustava seti asemel mängiti pikka tie-breaki. Tavalisest lühemad
setid võisid ehk mõnel puhul vähendada
soorituste ilu, muutes kehvema närviga meeste mängu kramplikumaks, kuid
pinget, võitluslikkust ja üllatustulemusi
jagus kõigiks kolmeks turniiripäevaks.
Kõige nooremate meeste üksikmängus
sündis tõeline suurüllatus juba esimesel
mängupäeval. Eelmise XO turniiri, IBM
Openi võitja Toomas Kuum pidi juba avaringis tulemusega 6 : 4, 6 : 4 alla vanduma Aare Kilbile. Võib-olla veidi väiksem,
kuid siiski üllatus oli ka XO turniiridel
seni tagasihoidlikult esinenud Donatas
Narmonti jõudmine finaali pärast raskeid
ja ülinappe võite Kilbi ja Teet Kallasvee
üle.

Nooremate meeste üksikmäng pakkus
üllatusi alates esimesest ringist. Gunnar
Ervini võit oli aga suhteliselt ootuspärane.
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Viru Valge Cooler Cup on Eesti kõige paremini korraldatud tenniseturniir, mis kuulub tenniseklubi XO ametlike turniiride sarja.
Enamik osalejatest kuulubki just selle klubi ridadesse. Tänavu oli turniiril rekordiliselt suur hulk osalejaid – 66.

TENNIS 2/2007

69

SELTSKOND&sündmus
line. Kõik turniirist osavõtjad said juba
saabumisel kingituseks kotikese võistluse
sümboolikaga tennisevarustust. Kelnerid
kandsid kolme mängupäeva jooksul varahommikust hilisõhtuni nii osavõtjaile kui
ka pealtvaatajaile otse tribüünile jooke
ja sööke menüü järgi, mis andis silmad
ette keskmisele kohvikule. Pärast mängu
oli võistlejail võimalik turgutada lihaseid
massaažiga ning mängupäevade õhtuid
kaunistasid oivalised peod Wesseti villas,
Ammende villa aias ja ööklubis Sunset.
Kui seda kõike on võimalik hea tahtmise ja kopsaka rahakoti toel ehk isegi
järele teha, siis see, millise harukordselt
ilusa ja janutekitava ilma on Enn Kunila
suutnud juba kolmandat aastat järjest
Cooler Cupile Pärnusse tellida, jääb ilmselt ületamatuks saavutuseks.

Viru Valge
Cooler Cup
2007
tulemused
Naiste paarismäng
1. Polonski-Suits
2. Eek-Sündema
3. Ojuland-Tull
4. Alt-Kaleta

Jaan Troost (vasakul) ja Mart Seer tõestasid
taas kord oma paremust paarismängus.

Heino Raivet
(vasakul) ja
turniirikorraldaja Enn
Kunila – võistlusklassi
mehed 55+
paarismängu võitjad
peakohtuniku
Sven Evinguga
(keskel).

Meeste üksikmäng 30+
1. Gunnar Ervin
2. Donatas Narmont
3. Ago Altjõe
Teet Kallasvee
Meeste üksikmäng 45+
1. Kalle Muuli
2. Enn Rohula
3. Mati Tänav
Raivo Sündema
Meeste üksikmäng 55+
1. Jaan Troost
2. Mart Liigand
3. Heino Raivet
Fjodor Berman
Meeste paarismäng 30+
1. Sumberg-Mansberg
2. Värk-Luuk
3. Sõõrumaa-Vares
Antropov-Antropov
Meeste paarismäng 45+
1. Seer-Troost
2. Tull-Sündema
3. Randpere-Rohula
Tänav-Tälli

2007. aasta Cooler Cupi
uuendusena oli kavas ka
naiste paarismäng, mille
võitsid Eva Suits (vasakul)
ja Inga-Kai Polonski..

Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Villem
Lapimaa
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Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Arno Mägi

Meeste paarismäng 55+
1. Kunila-Raivet
2. Meitern-Berman
3. Loik-Mägi
Eriauhinnad:
Aare Kilp – üllataja
Allar Levandi – üllataja
Tarmo Sumberg/Sven Mansberg –
üllatajad
Mati Tänav/Jaak Tälli –
“mehed (Nõmme) metsast”
Kalle Muuli – “aasta areneja”
Enn Tull – fair play
Sumberg/Mansberg Fan Club –
arvukaim toetajaskond
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Nii sünnivad traditsioonid

XO vs Kalev

19. mail toimus Eesti ühe vanima ja rikkaliku ajalooga tenniseklubi Kalev
kohtumine ärimeeste tenniseklubiga XO. Mitmed mängijad kuuluvad ühtaegu
mõlemasse klubisse, ent pigem tuli see idee elluviimisele kasuks.
Ürituse õnnestumine pani aluse uue traditsiooni sünnile.
Teksti ajakirjale koostas Toomas Kuum, ETL juhatuse liige. Fotod: erakogu.

P

eeti 20 üksikmängu ja 10 paarismängu. Veidi üllatuslikult suutis XO üksikmängudega juhtima minna 11:9.
Paarismängudes suutsid kalevlased oma suurema kogemuse maksma panna ja 8:2 edu selles mänguliigis tagas ka

Võistkondade kaptenid (vasakul)
Kalevi tenniseklubi president Valdo Kütt ja
XO klubi president Härmo Värk vahetasid
vastastikku meeneid ning näitasid
rändkarikat, mille nimel turniiril mänge peeti
ja võisteldi.
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üldvõidu Kalevile 17:13. Võistkondade kapteniteks olid Kalevi
klubi president Valdo Kütt ja XO klubi president Härmo Värk.
Vastastikku vahetati meeneid ja suur rändkarikas jäi Kalevi
TK-sse ootama järgmise aasta matškohtumist.

Ülemisel pildil poseerivad sõbralikult Kalevi
klubi juhatuse liige Rein Iila koos
seekord XO-d esindanud ETL-i
juhatuse liikme Toomas Kuumaga.
Alumisel pildil toimub mängude
meeleolukas kokkuvõte ja analüüs.
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Fotokonkurss
Esimeses ajakirja numbris kuulutasime välja fotokonkursi.
Parku jäi saatmisaeg lühikeseks ja võistlustöid tuli oodatust vähem.
Toimetuse pildid nendele lehekülgedele on valitud Scanpixist.

S

elles numbris avaldame toimetuse valikul pariamaks
hinnatud pildi. Kuna enamus
fotosid ei vastanud väljakuulutatud
teemale, siis otsustasime edaspidi ranged piirid seadmata jätta.

Kokkuvõte ja parimate tööde hindamine toimub enne järgmise numbri
koostamist. Ootame uusi pilte 15. augustini 2007. a. (k.a.).
Järgmises numbris avaldame parimad fotod ja kuulutame välja võitjad.

Uuele konkursile ootame pilte, mille teemaks on: "Tennis". Nüüd võid
kõhklemata teele panna valiku oma
fotodest, mis näitavad tennise emotsionaalsust ja mängulisust.

Fotokonkursi parimatele on auhinnad välja pannud Euronics kauplustekett (vt. lisaks interneti koduleheküljelt: www.euronics.ee)

Konkursifotosid võtame vastu ainult
paberkandjatel või toimetuse postiaadressile toodud elektroonilistel andmekandjatel (CD või DVD).

Euronicsil on kõikidele fotohuvilistele hea uudis: nüüd on võimalik Euronicsi kauplustes panna oma digipildid
soodsalt paberile.

Fotokonkursi auhinnad:
I koht – 500 digipilti paberile
II koht – 300 digipilti paberile
III koht – 200 digipilti paberile.
Postita või too oma võistlustöö(d)
siis enne 15. augustit 2007. a toimetuse
aadressile: ajakiri Tennis, Coral Club,
Haabersti 5, Tallinn 13516. Lisa kindlasti oma nimi ja kontakttelefon.
Toimetusel on õigus avaldada konkursile saadetud pildid ajakirjas Tennis.

Head pildijahti!

Parim saadetud pilt!
Seni saadetud pildid osalevad uuel fotokonkursil "Tennis",
mille kokkuvõtted tehakse 15. augustil 2007.

Fotograaf Tiit Tilk jäädvustas eelmise aasta Saaremaa Openil Andrei Luzgini
vastu võitleva Elmar Gurbanovi. Pildi saatis võistluse korraldaja Riho Kallus:
"Mees, kes võitles nii kõvasti, et müts lendas pea kohal".

Pildijahtijatele jagab auhinnad:

www.euronics.ee

74

TENNIS 2/2007

TURNIIR&traditsioon

SPORTLANDIristsõna

Euronics Cup
Euronics Cupi tenniseturniir toimub selle aasta augusti viimasel
nädalavahetusel, 24.–26.08.07. Üldse peetakse võistlust neljandat korda ja
toimumise koht on traditsiooniliselt Pärnu tennisehall.
Euronics Cup
2006 tulemused
Eelmise aasta võitjad olid:

euroliiga
EURONICS CUP 2007

Korraldaja

Pärnu Tennisehall

+ liiga

Koht

Pärnu Tennisehall,
A.H.Tammsaare 39 Pärnu 80010

Võistluse aeg

24. – 26. august 2007

võitjad
finalistid
III koht

Võistluse algus
Võistluse avamine

laupäeval, 25.augustil kell 10.00

Ülesandmine

kuni kolmapäev, 22.08.07. kell 14.00

Võistlusklassid
Osalejad

+ liiga paarismäng
euroliiga paarismäng
võistlema pääsevad kõik tennisistid-entusiastid
(mehed naised) alates 18.eluaastast.

Kõrg (Eesti MV, GP turniirid), I , II ja III liiga all mõistetakse vastavat taset
Eesti meeste liigatennises.
Sega- ja naispaaride kuuluvuse võistlusklassi määrab kohtunike kogu.
+ liiga
kõrgliiga + II liiga
kõrgliiga + III liiga
I + I, II või III liiga

Lahenda ristsõna ja võida Sportlandi 1000-kroonine kinkekaart!

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. september 2007. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmises numbris ilmunud ristsõna õige lahendus oli: Ettevalmistus Wimbledoniks. Sportlandi kinkekaardi võitis Vilma Paju. Palju õnne!

Esimene voor alagruppides, alagruppide parimad
selgitavad võitjad, mitteedasipääsenutele
lohutusturniir

Info

tabelid ja ajakava saadaval alates
23.08.2006 kell 18.00, tel 44 27 246

Peakohtunik

Peeter Allas tel 52 155 24

Kohtunike kogu

Toomas Kuum
Tiina Post
Sepo Seeman

Osavõtutasu

500 EEK võistleja
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Väljakud

6 saviliivaväljakut
Roland Garros Racing

Puhkeõhtu

pärast laupäevast võistluspäeva tennisehallis

Autasustamine

kõikidele võistlejatele tennisesärk
I koht
LCD-telerid Samsung
II koht
Kodukinosüsteemid Samsung
III koht DVD-mängija Samsung
Lohutusturniiri võitjatele auhinnad, eriauhinnad.
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Eelmisel aastal oli osalejaid euroliigas
32 ja + liigas 24 paari. Sellel aastal
plaanime võistluse korraldada mõlemas liigas 32 paarile. Heameel on
osalenud paaride üle, kes mängisid ja
võistlesid ennastunustavalt ning pakkusid suurt naudingut pealtvaatajaile.
Väga põnevad ja tasavägised paarid
olid + liigas. Äärmiselt populaarseks
osutus sportlaste puhkeõhtu tennisehallis.

56 488 444
56 53 694
51 03 999

Pallid

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

Mark Luts – Redt Reimal
Üllar Õun – Mihkel Koppel
Kristjan Pakk – Veiko Karp

euroliiga
II + II liiga
II + III liiga
III + III liiga

Võistlussüsteem

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

Raivo Parts – Paul Järve
Taivo Täht – Margus Kask
Villu Vares – Indrek Soom

reedel, 24.augustil, kell 16.00

tel 44 27 246, e-post info@tennisehall.ee



võitjad
finalistid
III koht
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Tennisereis

1

2

3

4

nädal tihedat mängu lisab indu

Mai lõpus Rhodosel tennisepuhkusel käinud naiste tenniseklubi Reval Ladies Club
liikmed Susanna Kütt ja Kairi Kuuse on reisist ka nädalaid hiljem veel vaimustuses
ning lubavad järgmisel puhkusel jälle kaasa lüüa.
Reval Ladies tenniseklubi liikmete Kairi Kuuse ja Susanna Kütiga vestles BNSi ajakirjanik Gerli Ramler.
“

K

ui tavaliselt mängime Eestis
olles töö kõrvalt kaks korda nädalas paar tundi, siis Rhodosel
sai harjutatud iga päev tunde ning isu ei
saanud ikka täis,” räägib Susanna Kütt.
“Reis andis hoopis energiat juurde ning
tagasi tulles oli veel suurem tahtmine
trenni minna.”
Päevaplaan nägi ette, et juba kell
10 hommikul oli tennisereisil osalejate kogunemine ja siis panid treenerid

li jälgima ning tegi mängu üllatuslikult
põnevaks.
“Väga hea, et treenerid olid kõrval
jälgimas ja vajadusel sai neilt õpetussõnu ning kõike muud küsida,” räägib
Kairi Kuuse. “Mõlemad treenerid on
väga head tegijad, mõnusa vaba suhtlemisega ning said kõigiga hästi läbi.
Treeneritega sai muidugi personaaltunde kokku leppida, kui keegi tahtis
oma tehnikat parandada. Ja kui oli huvi

Muruväljak oli kohati nagu kortsus vaip ja pall lendas
suhteliselt ebatäpselt, kuid see sundis väga hoolikalt palli
jälgima ning tegi mängu üllatuslikult põnevaks.
Julika Leik ja Piret Ilves paika paarid,
kes omavahel mängivad. “Kokku osales tennisepuhkusel paarkümmend inimest, kes olid väga erineva tasemega.
Aga see tegigi asja huvitavaks, et sai
kõigiga mängida,” kõneleb Kairi Kuuse.
“Tugevamad aitasid nõrgemaid ja nõrgemad said hea mängukogemuse.”

võõrastega mängida, siis hotelli juures
oli kohalik tenniseklubi, kust sai vastase kutsuda.”

Ideaalne sihtkoht
Lisaks mängimisele oldi loomulikult
koos ka muul ajal – ühised õhtusöögid,
vaatamisväärsuste külastamine, tant-

simine. Ühtsustunne oli tugev. “Jäime
väga rahule ja Rhodosele läheks iga
kell uuesti tennisepuhkusele, muide,
sealsed rolleri- ja autorendid on äärmiselt odavad. Samas võib-olla mõnele
tundus olustik igav, sest saar on pisike ja kõik asjad käe-jala juures,” ütleb
Susanna Kütt. “Ametlik hooaja avamine oli Rhodosel 26. mail, mis tähendas,
et meie sealolemise ajal suuri turistimasse veel ringi ei liikunud ning tenniseväljakud olid pidevalt vabad. Hea
rahulik oli.”
Aldemari keti hotell Paradise Royal
Mare saab reisijatelt vaid kiidusõnu.
Hotell oli väga hea, töötajad viisakad
ja korrektsed. Korraldati põnevaid õhtuid näiteks prantsuse, itaalia, hiina,
kreeka stiilis.
Hotelli ala on suur ja mahutab lisaks
tenniseväljakutele minigolfiraja, basseine ja jõusaali. Lisaks sai harrastada
piljardit, veepalli, vesiaeroobikat, noole- ja lauamänge.

Rohkem
kui reisikaaslased
Kõik 19.–26. maini toimunud Rhodose
reisist osa võtnud olid tennisehuvilised.
Varem on ette tulnud, et reisil on kaasas pereliikmed või sõbrad, kes polnud
tennisest eriti huvitatud, märgib kolmandat korda tennisepuhkusel osalenud Susanna Kütt. On ju tore, kui sõprusringkond ühise hobi tõttu laieneb.
Seltskond jagunes laias laastus kaheks – kes tahtis mängida asfalt- ja
kes murukattega väljakul. Kokku oli
väljakuid neli. Asfaltkattega platsilt
põrkas pall küll täpsemalt, kuid oli libe. Muruväljak oli kohati nagu kortsus
vaip ja pall lendas suhteliselt ebatäpselt, kuid see sundis väga hoolikalt pal-
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Osa reisiseltskonnast oli kohe valmis oma esimeseks treeningmänguks. Paljud olid omavahel
juba tuttavad, kuid ka uued tutvused sõlmiti tänu ühisele hobile kiiresti ja ladusalt.
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1 – Rhodosel on näha veel iidseid Kreeka ehitisi, mis teevad saare eriti maaliliseks.
2 – Reisiseltskonna peatuspaik: Aldemari keti hotell Paradise Royal Mare
3 – Iga puhkaja tõeline unistus: sügavsinine meri, mis pakub jahutust kuumal päeval
4 – Eksinud eesel, kes ilmselt ei suuda nautida kaunist loodust, tennisest rääkimata.

“Alati on puhkuselt tulles tunne, et
paar päeva oleks võinud veel olla ja nii
ka seekord,” naerab Susanna Kütt.
Rhodos on saar, kus saab nautida ehedat Kreekat, sest saare lõunaosa on
turistide poolt veel “vallutamata” ja

säilitanud oma traditsioonilise ilme
– väiksed valged majad mäenõlvadel,
külatavern plataanipuude varjus, kuhu kohalikud kogunevad uudiseid vahetama, oliivisalud ja võrratud vaated.
Loomulikult käib Rhodosega kaasas

Pildile on jäänud Susanna Kütt, kes
ilmselgelt nautis tennisemängu, aga mitte
ainult – lummaval Rhodose loodusel ja heal
seltskonnal oli oma osa.

lummav kreeka muusika, mõnusad veinid, maitsvad road ja lõbus suhtlemine.
Rhodosel on mõnusaid randu, lahedaid
laevasõite, vee- ja lõbustuspark ning
muuseume.

TURNIIR&traditsioon

VÄLJAKUD&keskused

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.

Saaremaa suvi – suitsulest ja tasemel turniir

Saaremaa Open
Ühe suurepärase Saaremaa suve juurde kuulub kindlasti suitsulest ja koduõlu.
Kuid 2002. aastast alates käib ühe korraliku tennisesõbra suvesse lisaks eespool
nimetatule ka Saaremaa Openi tenniseturniir.
Loo pani kirja Sven Tamming. Foto: erakogu.

Tallinn ja
lähiümbrus
Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn. 11
Tallinn
üldtelefon: 600 2915
E – P 8.00–22.00
4 kunstmuru, 3 vaipkattega väljakut
www.tennisekool.ee
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
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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
Spordiklubi Dvigatel
Peterburi tee 15
Tallinn
üldtelefon: 638 1078
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
Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9
Maardu
Harjumaa
telefon: 623 2081

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

S

eda tänu Riho Kallusele, kellel
tekkis viis aastat tagasi idee korraldada Saaremaal üks suuremat sorti suvine tenniseüritus. Erinevalt
paljudest headest mõtetest, mis vaid
paberile või ajukurdude vahele jäävad,
viis Riho oma idee ka ellu. Tänavu toimub Saaremaa Open juba viiendat aastat
– võib öelda, et esimene väike juubel.
Nagu öeldud, saab tenniseturniiri isaks
nimetada Riho Kallust. Tema ideega tuli kõigepealt kaasa Saaremaa ärimees ja
tennisemetseen Priit Sannik, kellega koos
üritustesarjale alus pandi. Riho on põhjused, miks seda üritust üldse korraldama
hakati, sõnastanud järgmiselt: “Et aidata
kaasa Eesti meeste tennise arengule – tol
ajal kui alustasime, oli ju Mait Künnap
praktiliselt ainus, kes siin profitennisega
tegeles ja meie soov oli tuua mõni huvitav
välismängija talle konkurentsi pakkuma.
Samuti tahtsime näidata kohalikele tenniseklubi liikmetele ja noormängijatele
koduväljakutel vähemalt kord aastas
heatasemelist tennist.”
Kuigi juubilar on vanuselt alles lapseeas, on ta ”kehaehituselt” vähemalt
teismeline kui mitte väike täiskasvanu.
Tenniseürituse korraldajatele on väga
tähtis, et Saaremaa Open poleks lihtsalt
turniir, vaid mitmepäevane suursündmus, kus tenniselahingute kõrval oleks
mängijatel ka mõnus puhata – nautida
Saaremaa suve ja maitsta suitsulesta.
Nüüdseks on Saaremaa Open oma
esimestest ”kingadest” juba välja kas-
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vanud, hulgaliselt on lisandunud juba
tavaks saanud ettevõtmisi, kus osalejad
pärast pingelisi heitlusi kaasa löövad.
Traditsiooniks on kujunenud turniiri
ametlik avaüritus Veskis, kus peetakse
avakõne ning vaadatakse suurelt ekraanilt päeva jooksul turniirist tehtud fotosid. Nimetamist väärivad veel ööjalgpall
ja tänavu programmi lisandunud pokkeriturniir kõigile osavõtjaile. Tähtis on
mainida, et tegu on hoolikalt läbi mõeldud ja väga hästi korrraldatud tervikliku
tennisesündmusega, mida juba varasuvest alates pikisilmi oodatakse. Millega
muidu seletada tõsiasja, et 32-ne turniiritabel on alati täis ja harvad pole olnud
juhused, kus põhiturniirile pääsemiseks
on tulnud korraldada kvalifikatsiooniturniir. Saaremaa Openist on aastate jooksul osa võtnud Läti, Soome ja Venemaa
tennisiste. Tuntumatest nimedest mainiksin Janne Ojalat ja Tapio Nurmineni,

kes parimatel päevadel kaasa teinud ka
Grand Slami põhiturniiril. Just tema ja
Mait Künnapi finaalist aastal 2005 kujunes tõeline titaanide heitlus, millest
meie mees auga võitjana väljus. Mait ongi
Saaremaa Openi võitnud kolmel korral,
vaid aastal 2004 õnnestus Janne Ojalal
meie meesesitennisisti selg liivaseks teha. Saaremaa tenniseürituse korraldajatel on sageli varuks ka üllatusi. Eelmisel
aastal oli turniiri magnetiks Eesti tennise
esireket Kaia Kanepi, kes meestele väärilist konkurentsi osutas. Kaial õnnestus
jõuda veerandfinaali, alistades nii mõnegi
minevikukuulsuse.
Ürituse suurt populaarsust arvestades on järgmisest aastast plaanis muuta Saaremaa Openi turniir Futuresiks.
Elame-näeme, kõik tingimused selleks
on loodud.
Kohtumiseni juba sel suvel Saaremaa
Open 2007-l!

Saaremaa Open 2007

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

Traditsioonilised Saaremaa Openi kapad.

12.–15. juuli 2007

Tenniseklubi Sinnet, Staadioni 1, Kuressaare

Üksik- ja paarismäng meestele.
Auhinnafond koos eriauhinnaga: 60 000 krooni (üksikmängu esimene koht : 20 000.-; paarismängus: 10 000.- paarile)
Info ja registreerimine: Riho Kallus, tel +372 50 52 978, riho.kallus@gmail.com
www.saaremaatennis.ee
Toetajad: Raadio Kuku, Wilson, Saaremaa Tenniseklubi Sinnet ja Eesti Kultuurkapital.
TENNIS 2/2007
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VÄLJAKUD&keskused
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
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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
Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1
Kuressaare
telefon: 45 20 375
või suvel (52 47 673)
4 savi-liiva väljakut, 3 siseväljakut
E–R 11.00–21.00, L 12.00 –19 00
Kuressaare Spordikeskus
Valllimaa 16a
Kuressaare
telefon: 45 20 375
2 siseväljakut
E–R 8.00–22.00, L–P 12.00 –19 00
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
Rakvere Tenniseklubi
Näituse 2
Rakvere
telefon: 55 80 101
3 savi-liiva väljakut
tennysclub@hot.ee
Täname kõiki, kes ei pidanud
paljuks täpsustada ja lisada andmeid!
Ootame seda ka edaspidi!

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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