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telefon: 660 0277

Toimetus:

Eerika Bekker – toimetuse sekretär
Karin Eek
Donatas Narmont

Kaasautorid:

Ootame endiselt Teie arvamusi ja
ettepanekuid ajakirja kohta, kirjutage,
helistage või kasvõi joonistage, kui leidub hea idee ajakirja jaoks. Tulevikus
hakkame üha rohkem ka Tallinnast
väljaspoole vaatama, selles numbris on
näiteks lugu Tartu tenniseelust.
Tennise toimetusel on nüüd ka väärikas kolleegium, kes ühiselt teeb kõik
selleks, et ajakirja arendada.
Suur tänu kõigile autoritele, reklaamiandjatele, klubile XO ja Coral Clubile,

Ajakirja Tennis poolt andis Donatas Narmont Eesti
Meistrivõistluste ajal jutuvõistluse võitjale Kelly
Toodele üle 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi.

samuti Eesti Tennise Liidule ja lihtsalt
sõpradele-tuttavatele, kes kokku saades
pole pidanud paljuks meie tööd tunnustada ja paar head sõna öelda.
Üheskoos edasi, head tennisesõbrad!
Donatas Narmont
ajakirja Tennis toimetuse nimel
Foto: Scanpix.

Gerli Ramler
Maarja Värv
Ants Põldoja
Jaan Jürine
Kalle Muuli
Toomas Kuum
Kaidu Meitern
Sven Tamming
Jaak Ulman
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Foto: Lembit Peegel
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eie ajakirja kolmas number
on valmis ning sellega oleme
oma tänavuses avanumbris
antud lubaduse täitnud. Ka käesolev
number tuli nagu teinegi planeeritust
mahukam, head materjali Eesti ja rahvusvahelise tennise kohta on lihtsalt
niivõrd palju.

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

Tellimine:

tennis@tennis.ee

Eesti MV (fotol hetk võistluseelselt pressikonverentsilt) sai tõeks kaua oodatu Eesti tennises – Kaia Kanepi ja
Maret Ani vastasseis naiste üksikmängu finaalis. Aga see on alles algus, lubab Eesti Tennise Liidu uus president
Urmas Sõõrumaa.

Esikaanel Roger Federer. Foto: Scanpix.

Väljaandmist toetab:

TENNIS 3/2007

Ajakirja Tennis toimetuse kolleegium
Piret Ilves
Reet Hääl
Tiina Post
Karin Eek
Ain Suurthal
Erkki Torn

Kalle Muuli
Rene Busch
Toomas Kuum
Urmas Sõõrumaa
Villu Vares
Donatas Narmont
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Selles numbris
Ajakirja lugejale
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Donatas Narmont annab
ülevaate väljaande tulevikuplaanidest. Valitud on oma ala
spetsialistidest koosnev ajakirja
toimetuse kolleegium, kelle
kaasabil loodame ajakirja
veelgi sisukamaks muuta.

Vahur Kraft ja Tartu ettevõtlikud naised räägivad
oma mõtetest ja ideedest
tennise kui spordiala
arendamisel. Kuid olulisem
rääkimisest on see, et
midagi ka ära tehakse.
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Eesti Tennise Liit
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Meistriklass

Visioonist tegudeni

Eesti Tennise Liit on alustanud
põhjalikke ümberkorraldusi.
Kõrgendatud tähelepanu all
on tippspordiga seotud
küsimused. Lisaks on võetud
luubi alla mitmed ala arengut
pidurdavad tegurid.

37
47

Eesti Liigatennis

24

25

Vihmane varasügis on
venitanud harrastusliigade
parimatele mängijatele
korraldatava Mastersi turniiri
tavatult pikaks. Siiski on juba
üht-teist selgunud. Teise ja
kolmanda liiga esikohad olid
selged juba enne finaalmänge.

Tennise Eesti MV

9
10

Meeleolukas tagasivaade
Eesti täiskasvanute ja
noorte tennise meistrivõistlustele.

Tipptase
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27

32
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Minipostritega leheküljed Eesti
parimatest tennisistidest Margit
Rüütlist ja Jaak Põldmast.
Lisaks lugu noorest andekast
noormehest Daniil Proskurast,
kellel on kindel eesmärk
täiskasvanute seas läbi lüüa.

Tennismängu üks eeliseid on
see, et tennis kuulub
madala vigastusteriskiga
spordialade hulka.
Dr. Kaidu Meitern annab
nõu, milline peaks olema
esmaabi tenniseväljakul.
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65
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>18 a. keelatud

Samsung Euronics Cup on
muutunud üheks
tennise tippsündmuseks.
Osavõtjate arv ületas tänavu
kõik ootused ja Pärnusse
kogunes rekordiline
80 paari ehk 160 osavõtjat.
Võsul toimus aga
ärimees Robert Antropovi
eestvedamisel teist aastat
järjest Võsu Cup 2007.

66
67

Reketlon

40

Suvi möödus meie neljareketisportlatele tegusalt: lisaks
mitmele edukale välisvõistlusele valiti alaliidule ka
uus president.

Suur slämm

48

Serbiat võib praegu julgelt
nimetada tenniseriigiks,
sest maailma esikuuikusse
kuuluvad naistest Jelena
Jankovic ja Ana Ivanovic
ning meestest Novak Djokovic.

52

Maailmalinn New York nägi
viimasel suure slämmi turniiril
soosikute võitu. Esireketid
Justine Henin ja Roger
Federer said võidu tennise
kuningapaarile kohase
endastmõistetavusega.
Megastaarid särasid, nagu
olid seda teinud kogu
tenniseaasta vältel.

76
Ärge üle pingutage!
Kas tulemas on mäng liiga
parima mängijaga? Mängija,
kes teid alati võidab, isegi kui
alustate suurelt eduseisult?

Terved mõtted

60
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73

75

TC Reval Ladies tähistas oma
kümnendat tegutsemisaastat.
Aastapäeva tippsündmuseks
kujunes mahuka ja uhke
juubelialbumi esmesitlus
sünnipäevavastuvõtul.

Tänavune Angerjaturniir –
Manutent Cup püstitas ilmselt
ühe Eesti harrastusturniiride
rekordi osavõtjate arvu poolest.
Nelja päeva jooksul käis platsil
kokku 124 mängijat: 36 naist ja
88 meest.

Numbris lisaks
Ajakirjas on huvitav ristsõna
(lk 78), mille õigesti lahendamise
korral on võimalus võita väärtuslik
auhind Sportlandist.

Üsna varsti võivad
"tennist mängivad emad"
professionaalide ringkondades
taas vähem tavatuks muutuda.
Sybille Bammer on siin üheks
teerajajaks koos viieaastase
tütre ja tema isaga, kes loobus
naise toetamise nimel tööst.
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Täname kõiki, kes saatsid
meile oma fotod. Parimad
pildid on avaldatud selles
numbris ja võitjatega on võetud
ühendust. Jätkame konkurssi
samal teemal: "Tennis".
Ootame siis jälle uusi pilte!

Klubitennis

Seltskond

Intellektuaalne kassihiiremäng ehk vastase
psühholoogiliselt nõrkade
külgede ärakasutamine.
Vastase füüsilisi tugevusi
ja nõrkusi teatakse
tavaliselt väga hästi, kuid
psühholoogilisi?

Väljaspool väljakut

54
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Nii ongi! See rubriik on mõeldud
just neile, kellel on aastaid
alla 18. Teises numbris välja
kuulutatud jutuvõistluse võitjad
on selgunud! Uues numbris
pakume välja uue teema:
"Miks mulle meeldib tennis".
Auhindadeks taas kinkekaardid Sportlandist.

Fotokonkurss
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Alustame uut artikliseeriat
Eesti tennise ajaloost sõjaeelsel perioodil. Avaldame
kuus kirjutist erinevatest
tennisekeskustest ja nende
arengust.

Serbia tennis

56
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Turniir & traditsioon

Ekspert soovitab

Ajalugu

26

Seekord on rubriigis serblased:
meeste esinumber Novak
Djokovic ja naistest Jelena
Jankovic, kes ei oleks ilmselt
nii kõrgel edetabelikohal, kui
Kim Clijsters poleks loobunud,
kui õed Williamsid mängiksid
sagedamini, kui Mauresmo
poleks vigastada saanud ....
Lisaks suured postrid.

Treeni terviseks

Ajakirja viimastel lehekülgedel on
ülevaade Eesti tenniseväljakutest
ja -keskustest.
Suur tänu kõigile, kes saatsid
meile oma märkused. Ootame
Teid taas aktiivselt osalema nende
lehekülgede (80 ja 82) täitmisel!
TENNIS 3/2007
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EESTITennise Liit

Eesti tenniseelu edendamine

toetada, see võimaldaks leida optimaalseid tehnilisi lahendusi ning paremaid

”Härjal on võetud sarvist”

rahastamisskeeme. XO tenniseklubi
suure tennisebaasi (7 sise- ja 7 välis-

Ajakirja Tennis üks funktsioone on lugejate valgustamine Eesti Tennise Liidu
juhatuse tegemistest. Juhatuse uue koosseisu arvult juba
kolmas koosolek toimus 13. augustil.
Järgmine juhatuse koosistumine leiab aset 16. oktoobril.

väljakut) rajamine koos majutuskohtadega käib juba täie hooga.

Positiivset proffidelt
Juhatuse liikmete sõnavõttudele
lisaks tegi koosolekul ettekande ka

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

P

aari kuu jooksul on ETL-i toimkonnad käinud aktiivselt koos,
kõige suurem koormus on
langenud tippspordi toimkonnale, mis
on ka loogiline, sest eri tasemega riigisisesed ja välisvõistlused koputavad
pidevalt uksele, siin aeg armu ei anna.
Samuti on teravalt päevakorras uute ja
tõhusamate treenimisvõimaluste loomine. Selleks on käidud lähemalt tutvumas
teiste riikide tegemistega. Lisaks Taani
Tenniseföderatsiooni külastamisele viibisid ETL-i president Urmas Sõõrumaa,

osa juhatuse strateegiast.
Juulikuu algul peetud Eesti täiskasvanute MV hinnati igati kordaläinuks.
Väiksematele korralduslikele puudujääkidele vaatamata tuleb nentida, et
EMV kunagist prestiiži on õnnestunud
taastada. Vanemal põlvkonnal on tänini
meeles ažiotaaž tennise ümber kuldsetel kuuekümnendatel. Lähemalt saavad
lugejad tutvuda EMV-l toimunuga selles ajakirjanumbris.

Võimaluste loomine
võistlusspordis
Ühe põhiteemana käsitleti Eesti koondiste edasist käekäiku ja töö reorganiseerimist. Plaanide kohaselt on meeste
tennisekoondiste struktuur järgmine:
meeste koondise ja meeste järelkasvu
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reener Ain Suurthal, kes keskendus

koondise eest vastutab koostöölepingu
kohaselt Peeter Lamp. Endine Eesti ja
N Liidu tippmängija treenib meeskonda kohapeal ja otsib parimatele koondise liikmetele võimalusi välismaal harjutamiseks. Samad ülesanded on Rene
Buschil naistekoondisega. Mõlemal tuleb kooskõlastada koos noortekoondiste
treeneritega parimate noormängijate
treeningu- ja võistluskavad.

peamiselt matšile Taani vastu. Kuigi
matš II tsooni püsimajäämise pärast
kaotati 0:3, oli ka mitmeid positiivseid
momente. Eriti südilt võitles esimeses kohtumises Jaak Põldma kogenud
Alaliidu juhtkonna üheks tähtsamaks tööks on toetajate leidmine. Iga uus koostööleping
on tennise arengu seisukohalt väga oluline, sest ligi pool vajalikust rahast peab tulema
erasektorist. Pildil surub ETL-i president Urmas Sõõrumaa Manutent OÜ omaniku
Märt Vooglaidi kätt sponsorlepingu sõlmimisel.

ahenemist ja paljude kohalike klubide
vähest aktiivsust, eelkõige osavõtjate
ringi laiendamise osas.

16–18-aastaste koondis (8 mängijat)
treenib Audenteses Ain Suurthali ja
Tanel Luka juhendamisel, 12–15-aas-

Kõige suurem koormus on langenud tippspordi
toimkonnale, mis on ka loogiline, sest eri
tasemega riigisisesed ja välisvõistlused koputavad
pidevalt uksele, siin aeg armu ei anna.
asepresident Reet Hääl ja peasekretär
Ilona Poljakova Tšehhimaal Praha tenniseakadeemias. Suve keskel külastas
hr Sõõrumaa ka ITF-i aastakoosolekut
Marokos. Aktiivne välissuhtlus ja kogemuste hankimine mujalt on üks oluline

Eesti Davis Cupi meeskonna peat-

taste koondis (10 mängijat) sellest aastast alates samuti Audenteses Märten
Tamla ja esialgu ka Peeter Lambi (kuni
välistreeneri saabumiseni) käe all.

Seenioride turniirid
Seenioride turniiridest ettekande
teinud Heino Raiveti sõnul paranes
sel aastal küll turniiride kvaliteet, ent
on veel kõvasti arenguruumi. Näiteks
Eesti MV-l alates vanuseklassist 45+
Pärnus võiks osavõtjate arv suurem olla, prestiižne peaks olema osavõtt ise,

Meeste koondise ja meeste järelkasvu
koondise eest vastutab koostöölepingu
kohaselt Peeter Lamp. Endine Eesti ja
N Liidu tippmängija treenib meeskonda
kohapeal ja otsib parimatele koondise
liikmetele võimalusi välismaal
harjutamiseks.

korraldataval ITF-i turniiril osales 102
mängijat. T. Kuuma sõnul oli vanuseklassi 35+ EMV toomine Rakverest
Tallinna igati õigustatud, sest siin valitsevad paremad mängutingimused.
Erinevalt viimastest aastatest, kui
EMV-l oli sageli alla 10 osavõtja, tuli
nüüd kohale 24 mängijat. Ka paarismängus oli paare tavapärasest kaks
korda enam – 12.

Aktiivsed
harrastustennisistid

Oodata on
harrastajate arvu
kiiret kasvu
Mis puudutab tennise harrastamist

omakorda pärsib soovi õppida ja arene-

esimeses setis oli Jaagul mitu settpalli
kasutada. Mängu käigus andis Jaagul
paraku tunda vigastus, mis ei võimaldanud enamat. Tahet meie noormees-

da treenerina. Ühiskonnas peaks hea

tel jätkus, kuid vastaste mänguklass oli

treeneri staatus olema kõrge.

seekord lihtsalt kõrgem.

Praegu kuulub treenerite registris-

Kahjuks langes sel aastal Saaremaa

se 98 inimest, kellest 78 on litsentsee-

Openi toimumise aeg vahetult enne

ritud. Kõrgeima ehk viienda kategoo-

matši Taaniga, mistõttu koondislased

riaga treenereid on Eestis neli (Ain

ei saanud seal osaleda. Järgmisel hoo-

üldisemalt, siis ETL-i presidendi hinnangul võiks 5–7 aasta pärast olla ca
4000 tenniseharrastaja asemel Eestis
neid juba üle 10 000. Siin on muidugi
otsene seos tennisebaaside rajamisega
üle Eesti ja treenerite suundumisega
regioonidesse, tegemist võiks olla riikliku programmiga, mis kasvataks ala
populaarsust ning looks kasvupinna ka
tippsportlaste sünniks. Näiteks Eesti
suuruselt teises linnas Tartus on Taivo

Eesti Tennise Liidu presidendi Urmas Sõõrumaa hinnangul
võiks 5–7 aasta pärast olla ligikaudu 4000 tenniseharrastaja
asemel Eestis neid juba üle 10 000.
Suurthal, Toomas Leius, Aita Põldma
ja Harri Neppi). Treeneritele koostatakse küsimustik, mis võimaldab paremini kaardistada kogu olukorda ja
treenerite meelsust.

ajal seda probleemi ei tule, sest Davis
a
Cup toimub muul ajal.

Kokkuvõtteks
Urmas Sõõrumaa sõnul on ETL-i
kui spordiorganisatsiooni eripäraks

Tähe sõnul vaid kolm arvestatavat

Mängutingimuste
areng

Treenerite rahaline seis võrreldes “ettelööjate” omaga
pole võrreldav, see
omakorda pärsib soovi
õppida ja areneda treenerina.
Ühiskonnas peaks hea
treeneri staatus olema kõrge.

Enn Kunila juhitava tennisebaaside
toimkonna esialgsete andmete põhjal
peab tõdema, et Eesti põhiprobleemiks on mängutingimused regioonides,
sisehallide vähesus ning vajaliku infrastruktuuri puudumine baaside juures.
Mitmes baasis puuduvad korralikud
riietusruumid, pesemisvõimalustest
rääkimata.

olema täidetud. See suurendab muidu-

peasekretäri konkursiga.

mitte ainult auhinnaline koht. Seetõttu

Harrastusliigades oli augustikuu

jätavad eeldatavad autsaiderid sageli

keskpaigaks peetud eri tugevusgrup-

kohale tulemata, kuigi seenioride tipp-

pides ja mänguliikides nii meestele kui

võistlused Eestis on ajastatud niiviisi,

ka naistele kokku 60 turniiri ligemale

et nad ei kattu muude üritustega.

350 mängija osavõtul. Aktiivsemaid,

ETL-i toetussumma kasvas, see võimaldas korraldada meeldiva turniiri
lõpuõhtu Pärnu Kuursaalis. Samas on
positiivne fakt, et Eesti korraldab 2 ITF
4. kategooria seenioride turniiri, näi-

kes vähemalt kolmel-neljal turniiril
Plussidena võib välja tuua turniiride

treenerit. Siinkohal jõuame treenerite

arvukust ja keskmise mängutaseme

toimkonna juhtide Vahur Krafti ja Märt

kiiret tõusu ning suhteliselt hästitoimi-

Vooglaiu sõnul järgmise tõsise problee-

teks Soomes ei toimu sedalaadi turniire

vat rankingusüsteemi. Probleemidena

mini: treenerite rahaline seis võrreldes

Päevakorras on uute tennisebaaside
(sh siseväljakute) rajamine Tartusse,
Tartumaale, Pärnusse ja Rakverre.
Siinkohal saab ETL kohalikke initsia-

üldse. Juuli lõpus Kalevi Tenniseklubi

võiks esile tuua turniiride geograafia

“ettelööjate” omaga pole võrreldav, see

tiivgruppe eelkõige nõu ja sidemetega

osalenud, kogunes ligemale 200 inimest.
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Kenneth Carlseni vastu, kusjuures

TENNIS 3/2007

(lähtudes muude alaliitude ja üldisest
praktikast) eelarve katmine 50% ulatuses erasektorist ja 50% osas avalikust
sektorist.
Palgalisi kohti peaks olema vähemalt
alljärgnevalt: peasekretär, tippspordi
juht, juuniori(tipp)spordi koordinaator,
seeniorspordi koordinaator ja treenerite/baaside koordinaator. Mitme aasta
jooksul peaks minimaalselt 5–6 kohta
gi administratsioonikulusid, ent ainult
ühiskondlikel alustel alaliidu tegevust juhtida poleks võimalik. Alustati
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EESTImeistrivõistlused

Meistrid selgusid
meistrite vääriliselt
suvised Eesti meistrivõistlused tennises olid aasta tippsündmuseks

Pööraselt
ilus intress!
Nordea Reservhoiuse intress on nüüd kuni
Samuti on Lastehoiuse intress

4,75% aastas!

Üle pika aja krooniti Eesti tennisekuningas ja -kuninganna nende vääriliselt.
Mida vähemat saabki tahta nii prestiižsel alal nagu tennis.
Artikli koostas Eesti Tennise Fan-Clubi asepresident Sven Tamming. Fotod: Lembit Peegel, Tiit Tilk, Aivar Ojaste ja Scanpix.

J

älgides tänavu tribüünil lõputseremooniat, olin esimest korda elus (võib-olla pole see olnud
küll piisavalt pikk) uhke selle üle, et olin
hea tuttav neile, kes sel hetkel tähetolmu nautisid. Isegi kui mu sõnad kipuvad
olema tundepuhangus ülepaisutatud,
kinnitavad need tõsiasja, et naiste üksikmängu finaali jälgis ka Eesti presidendipaar.
Kuid ärgem tormakem sündmuste
käigust ette, vaid võtkem samm korraga – tark ju ei torma. Mul on öelda
palju positiivset ja pisut mitte nii positiivset. Alustame viimasest. Palju on
spekuleeritud selle üle, kas kogu üritus
oli seda raha väärt, mis sinna investeeriti. Väldin targu libedale teele sattumist (kui jutt liigub sellisele delikaatsele teemale nagu raha, tõmban küüru
selga nagu härg punast rätikut nähes).
Arvan siiski, et pärast aastaid kestnud
vindumist olukorras, kus ETL-i nime
kuuldes tõmbusid paljudel suud muigele ja pilgud pöördusid kõrvale (nii mõnigi ETL-i võtmeisikul olnuks targem
katta silmad võimalikult tumedate päikeseprillidega), on president Sõõrumaa
ja tema meeskonna selline suure pauguga “turule” tulek igati õigustatud.

Meeste üksikmängu emotsionaalne ja
dramaatiline finaal oli see, mis pani publiku
elama nig säilitas põnevuse meistrivõistluste
viimase päevani.

Ala, millel nimeks tennis, väärib mitte
head, vaid ainult parimat.

Eesmärk pühendab
abinõu
Üks peamisi eesmärke, miks Eesti
meistrivõistlusi nii suurejooneliselt
korraldada, on kindlasti ala populariseerimine Eestis. Sellega tuldi suurepäraselt toime. Siinkohal ei tahaks kuidagi alahinnata Kanepi, Rüütli ja Ani
panust Eesti tennisemeistrivõistlustesse. Tõid ju nad oma osavõtuga kohale
täismaja. Kanal 2 otseülekanne naiste
üksikmängu finaalist oli tõeline dessert
tennisegurmaanidele. Pärast seda, kui
meie Kaia, Maret ja Margit ennast tippu murdsid, pole me ju oma tüdrukuid
kodus mängimas näinudki. Samuti oli
meeste üksikmängu finaal igati vääriline ning tasavägine heitlus naelutas
publiku mängu lõpuni tribüünidele.
Järgmisel aastal, kui mitu spordikanalit
juba täistuuridel töötab, on ülekandeks
head materjali tulemas, selles võib kindel olla.

Pärast seda kui Kaia Kanepi, Maret Ani
ja Margit Rüütel ennast rahvusvahelises
konkurentsis tõestasid ei ole me ju neid
kodus mängimas näinudki. See oli kindlasti
üks põhjustest, mis garanteeris publikuhuvi.

Niisiis sai väikestest mosaiigitükikestest kokku ilus tervikpilt, mis pakkus

nii mõnusat seltskondlikku äraolemist
kui ka silmailu väljakutel. Tegemist ei
olnud pelgalt tennisevõistluse, vaid suure kogu pere sündmusega, kus iga väiksemgi detail oli läbi mõeldud. Põnevust
jätkus nii suurtele tennisefännidele tribüünidel kui ka nende väikestele järeltulijatele, kellele oli samuti mõeldud.
Loomulikult ei korraldata nii suuri üritusi üksi, vaid see on alati meeskonnatöö tulemus. Kogu selle suurejoonelise
show taga seisid hallid kardinalid, kes
seda keerulist masinavärki töös hoidsid.
Ma ei hakka siinkohal palju nimesid nimetama, kuid Urmas Sõõrumaa ürituse eestvedajana, Riho Kallus turniiri
Järgneb lk 10

Naiste üksikmängu parimate auhinnatseremoonial astus tribüünilt publiku ette
maestro Eri Klas ja dirigeeris võitjate auks
esitatud Eesti hümni ettekannet.

Eesti parimate tennisistide tiitlimängud täitsid
Kadrioru tenniseväljakute tribüünid. Kanepi ja
Ani finaalmatš kanti üle televisioonis ja seda
jälgis meie presidendipaar.

Tennis,
kuid mitte ainult

Lisainfo: www.nordea.ee või infotelefon 1772
TENNIS 3/2007
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EESTImeistrivõistlused
Algus lk 9
direktorina, ning Villu Vares, Sven
Eving, Allar Hint, Madis Tarum, Ilona
Poljakova ja Donatas Narmont on auga ära teeninud suurimad tänusõnad ja
valju aplausi kõigi poolt, kellele Eesti
tennis vähegi korda läheb. Kindlasti oli
neid veel, kes andsid oma panuse 2007.
a Eesti meistrivõistluste edukaks läbiviimiseks – teiste seas sponsorid, ilma
kelleta see üritus sellisel kujul kindlasti poleks toimunud. Tänud neilegi.
Ning loomulikult ei tohi me unustada
mängijaid – eriti noormängijaid, kellele
korraldatud noorte EMV polnud vähem
läbimõeldud.
Vaatame lootusrikkalt tulevikku ning
usume, et värsked tuuled toovad uut
hingamist, sest tenniseperet vaevab
juba pikemat aega krooniline hapnikupuudus. Suurt laeva saadab tihti
kajakate kisa, kuid äsja dokist tulnud
tenniselaeva dekil on kapten koos oma
meeskonnaga tüüri kindlalt kätte haaranud ning kursi avamerele võtnud, et
avastada uusi mandreid, vaadata üle
oma vanu valdusi ja hoiduda karide
eest, mis laeva kõikjal ohustavad.

Noorte EMV
Mitte vähem edukalt korraldati noorte EMV 18.–26. augustil Kadrioru tennisekeskuses. Ning samuti nagu ka täis-



kasvanute esindusvõistlustel oli peadirigendiks Riho Kallus, kelle taktikepi
all sujus kogu “kontsert” veatult nagu
klassikule kohane. Kontsertmeistriks
härra president koos oma meeskonnaga ning tribüünidelt ei puudunud ka
entusiastlik publik.
Lisaks suurepärasele korraldusele soosis kogu ettevõtmist ilmataat.
Tänulik võis olla ka toetajatele ja entusiastidele, tänu kellele jätkus osalistel tegevust ka väljaspool väljakuid.
Pinget jätkus noortel nii arvutimänge
mängides kui ka tenniseteemalisest
mälumängust osa võttes. Siinkohal tuleks tänada teiste seas Allar Levandit,
kelle nutikad ideed andsid kogu üritusele vürtsi juurde.

Duo Allar Levandi – Margit Rüütel üritasid
seotud käetega mängida üle noori tennisiste
teisel pool võrku. Lisaks pealtvaatajatele oli
see naljakas ka osavõtjatele endile.



Uue aasta plaanid
Järgmisel aastal on plaanis viia täiskasvanute ja noorte EMV-d kokku,
et sünniks üks kahenädalane tennise
suursündmus. Ideel on jumet – annab
see ju noortele võimaluse jälgida täiskasvanute mängu ning saada sellest
innustust. Usun, et selline suurüritus
annab volüümi kogu Eesti tennisele
tervikuna.
Loomulikult ei saa igaühest Leiust
või Kanepit – maailmaklassi jõudmine
ei pea ju olema eraldi eesmärk – kuid
panus meistrivõistluste korraldamisse
ei tohiks sellest oleneda. Olukorras, kus
Eesti tennisel üldiselt läheb päris hästi
ning ootused noorte suhtes kõrged, olid
selleaastased noorte esivõistlused igati
tasemel. Jääb üle vaid loota, et noored
oskavad seda hinnata ning annavad
endast maksimumi, õigustamaks oma
poolehoidjate, toetajate, vanemate ning
treenerite usku nendesse.

Need piiratud maailmavaatega mehed
(Rene Busch ja Sepo Seeman) üritasid
paarismängus vastu hakata meie noortele
tennisistidele. Ja seda oli lõbus vaadata.

Noorte MV võitjaid autasustasid: (vasakult)
ETL-i president Urmas Sõõrumaa, peasekretär
Ilona Poljakova, peasponsor Kia Motorsi esindaja
Enn Kunila ja peakorraldaja Riho Kallus.


    

Anett Schutting ja Markus Pops said võistluste
peasponsorilt 5000-kroonised KIA stipendiumid.
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Noored medalistid. Vaadates neid rõõmsaid entusiastlikke nägusid, ei tohiks küll Eesti tennis
järelkasvu puudumise üle kurta.
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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.
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Margit Rüütel
tenniseneiu, keda paeluvad tennis ja numbrid

Kuueaastaselt tennisetreeningutega algust teinud Margit Rüütel
jõudis augusti keskel karjääri säravaima tulemuseni,
võites Bangkoki suveuniversiaadil hõbemedali.
Margit Rüütlist kirjutab Postimehe ajakirjanik Maarja Värv.

A

rvan, et universiaad jääb mulle
eredalt meelde,” sõnas Rüütel.
Seda ei “saa võrrelda mingi
turniirivõiduga, pigem näitab see, et
suudan hästi tennist mängida ja samal
ajal edukalt õppida.”
“

Esimest korda universiaadil võistelnud Rüütel kaalus enne pikalt, kas
sõita Ameerika Ühendriikidesse ja
proovida pääseda USA lahtiste meistrivõistluste kvalifikatsiooni või osaleda
suveuniversiaadil. Kaalukauss kaldus
viimase kasuks. “USA-sse minek oleks
olnud ehku peale, aga universiaadilt
sain kogemuse võrra rikkamaks,” ei
kahetse Rüütel oma otsust hetkekski.
“See andis mulle emotsionaalselt palju
juurde, lisaks sain uusi sõpru ja miljöö
oli hoopis teine.”
“Seal oli väga vinge, ma ei oska seda
isegi kirjeldada,” jätkas Rüütel õhinal.
“Kõik mis seal oli – see oli nagu väike
olümpiatunne. Ma ei mänginud mitte
enda, vaid Eesti eest.”

Reket nurka
Tennisetrenni läks Rüütel isa käe kõrval. “Kuna isa tegeles kümnevõistlusega, tahtis ta, et ka mina teeksin sporti,”
selgitas septembri algul 24. sünnipäeva
tähistanud Rüütel. “Kuidas talle tennis silma jäi, seda ma täpselt ei teagi.
Igatahes oli see esimene trenn, kuhu ma
läksin. Ja jäingi pidama.”
Rüütel meenutas, et vanemad ei ole
teda kunagi sundinud trenni minema.
“Mulle meeldis, seal oli palju inimesi ja
alguses olid grupitreeningud, nii põnev
oli teistega toksida,” naeris ta.
Et aga elu pole alati lilleline, on ka
Rüütel omal käel tunda saanud. Kaotusi
raskelt üle elav piiga on nii mõnigi kord
mõelnud reketi nurka visata. “Siis tekivad tõesti sellised mõtted, kui mõne
valusa kaotuse saan,” tunnistas ta. “Aga
tänu vanemate, sõprade ja treenerite
toetusele olen sellest alati üle saanud.
Siis mõistan, et tasub ikka edasi teha.”
Ka muusika aitab Rüütlil mõtteid mu-
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jale viia. “Kuulan muusikat ja lähen loodusesse – see rahustab ja paneb mõtlema, et asi ei olegi nii hull,” lisas Rüütel.
Pärast Bangkokis hõbemedali võitmist lubas Rüütel endale ligi nädalase
puhkepausi. Neiu tunnistas, et platsilt
eemal olek andis tunda. “Käed juba sügelevad, toksiks palli kas või vastu maja
seina,” muigas Rüütel.
Varem Eestis Tiit Kivistiku käe all
harjutanud Rüütel sai endale tänavu suvel uue treeneri. “Föderatsiooni karikasarja mängudel jäi kapten Rene Busch
mulle silma, hakkasime juttu ajama,”
meenutas Audentese ülikoolis finantsjuhtimist tudeeriv Rüütel. “French
Openi ajal oli ka Rene Pariisis ja kuna
ma olin seal enam-vähem üksinda, siis
ta abistas mind ja koostöö läks hästi.”
“Ühel hetkel Rene pakkus, et võiksime pikemat koostööd proovida ja ma
olin nõus,” sõnas Rüütel. “Olime suvel
kuu aega turniiridel koos, ma polegi
nii pikalt treeneriga olnud. Kogu aeg
oli tugi olemas, ta süstis minusse palju
energiat.”

Sporti niigi palju
Keskkoolis reaalainetes tugev olnud
Rüütel möönis, et finantsalale minek
tundus loogiline. “Matemaatika ja numbrid meeldivad mulle väga, sealt kuidagi
läkski finantsi peale,” meenutas ta. “Ei
osanud muud valida, sporti ma ka ei
tahtnud, seda on niigi palju!”
Tegelikult paelub Rüütlit finantsjuhtimisest enam pangandus. “Turniiridel
arvutan oma kulusid, olen enda raamatupidaja,” hakkas Rüütel naerma.
“Tegelikult mõtlesin, et võtan pangandust ka. Lõpetan finantsi ära ja siis võtan kursusi juurde.”
Buschi hoolealune avaldas, et kooli
tõttu on selle hooaja edasine graafik hõredamaks jäänud, kuid neiu loodab aasta
lõpuks oma edetabelikohta parandada.
“Tahaksin aasta 200 seas lõpetada,” kinnitas Rüütel. “Mõningaid punkte on vaja
kaitsta ja juurde oleks ka vaja saada.”

Naljapäeva
turniirivõit
Kuna Margit Rüütli ema on venelane,
on Eesti naiste tennise praegune
kolmas number üsnagi emotsionaalne.
“Ema geenide tõttu olen küllaltki
temperamentne,” itsitas Rüütel. “Muidu
olen ma rahulik, aga väljakul muutun
väga emotsionaalseks.”
Eredaima mälestusena püsib Rüütlil
meeles karjääri esimene turniirivõit. “Olin
17-aastaselt üksinda Itaalias ja võitsin
turniiri,” meenutas Rüütel. “See oli täiesti
uskumatu! Kõigele lisaks oli finaal
1. aprillil.”
Toona Ain Suurthali käe all harjutanud
Rüütel otsustas ka Itaalias teiste
õpilastega laagris viibinud Suurthali
võidust teavitada. “Helistasin talle, et
võitsin turniiri ära,” rääkis karjääri jooksul
viis ITF-sarja üksikmängu turniiri võitnud
Rüütel. “Ain õnnitles mind, aga natukese
aja pärast helistas tagasi ja küsis, kas
see on ikka tõsi või tegin nalja!”
Rüütel tunnistas, et toonane esikoht
on suuresti aidanud tal tennises aina
kõrgemate tippude poole rühkida. “See
võit süstis minusse kõvasti eneseusku,
see oli lausa hädavajalik,” sõnas ta.

Margit Rüütel

CV

Sündinud: 4. septembril 1983
Pikkus: 177 cm
Kaal: 70 kg
Treener: Rene Busch
Perekond: ema Rita ja isa Arnold
Saavutused: võitis Tais Bangkokis
suveuniversiaadil hõbemedali, võitnud
viis ITF-sarja üksikmängu- ja kuus
paarismänguturniiri, tulnud üksikmängus
neljal korral Eesti meistriks.
Karjääri kõrgeim edetabelikoht: 181.
(31. juuli 2006)
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Jaak Põldma
räägib tennisest ja tulevikuplaanidest

Juulis peetud Eesti meistrivõistlustel tennises pakkusid meie kaks noort
meestennisisti – Jürgen Zopp ja Jaak Põldma – finaalis kõigile kohaletulnuile
tõelise elamuse, võitjana väljus sellest duellist viimane.
Jaak Põldmad intervjueeris ETL juhatuse liige Toomas Kuum.
Värske Eesti meistrina tõestasid, et
viimasel ajal kimbutavatest vigastustest
hoolimata oled sitke võitleja, suutsid võita
tiitli “taas ausse tõstetud” EMV-l? Mis tunne on ja kas ihaldad saavutust korrata?
“Eks turniir ole ju sama mis varem,
kuid osaleda sedavõrd vingelt korraldatud võistlusel ning anda endast kõik
mitmesajalise pealtvaatajaskonna ees on
tõesti nauditav. Tahan osaleda ka järgmisel aastal. Kahjuks vigastasin puuduliku
ettevalmistuse tõttu (vigastused ja haigused talve-kevadperioodil) end kohe pärast
väsitavaid MV-sid Davis Cupil mängus
Taani vastu.”
Igasugune tippsport eeldab väga head
psühholoogilist ettevalmistust, sama
reegel kehtib harrastussportlaste puhul.
Mida soovitad silmas pidada noortel ja
harrastajatel, kes soovivad aktiivselt
võistelda? Kus liigub piir vastase eetilise
ja ebasportliku n-ö psühholoogilise töötlemise vahel?
“Eeldades, et see küsimus on esitatud
minu kaheldava käitumismaneeri tõttu finaalmängus, siis parim nõuanne on: andke
endast maksimum! Kuigi see näib kulunud
klišeena, soovitaks mängijatel õppida tennist nautima igas olukorras ning ka kõige
närvesöövamatel momentidel tuletama
meelde, miks me ikkagi tennist mängime.
Eetiline oleks ilmselgelt oma mängu mängimine ning selle kohandamine vastase
tegevusele. Kahjuks eetilisusel tänapäeva
tennises olulist kohta pole. Ütleme nii, et
kõik, mis ei lähe reeglitega vastuollu, on
okei, kuigi isiklikult on mulle vastumeelt
need taktikalised “arstipausid”.
Mida on sulle andnud vanaisa, Eesti tennise grand old man Evald Kree? Eelkõige
emotsionaalselt poolelt, sest tema aurat
on Eesti tennises praegugi väga selgelt
tunda.
“Esiteks tuleb pähe ikka ema! Kuna mul
vanaisast palju mälestusi pole, võib siiski
kindlalt öelda, et tänu vanaisale on meie
peres tugev tennisetraditsioon.”
Paljud tennisehuvilised on seoses sinu
vahepealse võistluspausiga ehk unustanud, et eelmine aasta mängisid noorteklassis rahvusvahelisel areenil väga
edukalt, sealhulgas nn suure slämmi turniiridel. Kas võiksid olulisemaid saavutusi
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lühidalt kommenteerida? Mis tunne valdas Wimbledoni väljakutele tulles?
“Jah, ärge mu noormängija karjääri
niipea meelest laske! Kuid noorteklassi
saavutuste laeks jäi Canadian Open’i võitmine, kus ma alistasin kolm TOP-10-sse
kuuluvat mängijat ning finaalis võitsin
Peter Polanskyt, kes on nüüd ATP 300
seas. Seejärel finaal Itaalias, kus võitsin
samuti kaks TOP-10 mängijat, kaotades
finaalis maailma nr 1 Thiemo de Bakkerile
napilt 6 : 7, 6 : 7. Kolmandana tooksin esile
jõudmise Australian Open’i veerandfinaali. Samuti meenub eredalt US Open’i poolfinaal paarismängus. See oli mäng, mille
oleksime pidanud võitma, aga kahjuks läks
teisiti. Wimbledon iseenesest kõige meeliülendavam koht polnud. Minu jaoks oli
kõige mõnusam ja hubasem hoopis Queens
Clubi turniir, kus me nädal varem osalesime. Seal olid ka kõige ideaalsemad ja
rohelisemad muruväljakud ning parim
teenindus noormängijatele.”
Aprillis Eesti-Sloveenia Davis Cup’i
matšil ei õnnestunud sul osaleda, Taanis
said aga teiste seas mõõtu võtta pikka aega maailma esisajasse kuulunud Kenneth
Carlseniga? Oled varem veel mõne maailma ATP-esi- või kahesajasse kuuluva
tennisistiga kohtunud?
“Jah, nii ta oli. Mäng Carlseniga oli
tasavägine, kuid kahjuks ei suutnud kuidagi esimest setti võita, kuigi omasin 5
settpalli! Edasi oli juba raskem, kuigi näiteks teises setis oli ainult üks servimurre.
Lõpp oli juba päris piinarikas, sest vastane
hakkas paremini mängima ning mu esimeses setis saadud vigastus aina süvenes.
Lisaks Carlsenile olen mänginud ka Lukas
Kubotiga (Poola), ta oli tol hetkel ligikaudu
190. ATP-edetabelis. See oli mu debüütmäng Davis Cup’il. Toona oli tasemevahe
suurem ning olin õnnelik, et päris nulliga
ei kaotanud.”
Millised on su lähiaastate plaanid nii
tennises kui ka isiklikus elus? Õpingud
välismaal? Oled öelnud, et peamine energia on suunatud tippspordile ja täiskasvanute klassis läbilöömisele.
“Plaanis on veelgi rohkem siduda end
tennisega ehk siis hakata profiks. Lähen
aastaks USA-sse ülikooli, University of
Southern California e USC-sse, kus lisaks
õpingutele on suur rõhk pandud tennise-

treeningutele. Püstitatud eesmärgid jäävad, kuniks tennis naudingut pakub.”
Räägi palun lähemalt ülikoolist, kuhu
varsti lähed. Miks just see valik ja millal
see mõte küpses? Meie andmetel on tegemist ülikooliga, kus tennisel on väga kõrge
positsioon, seal on head treenerid ja sealt
on välja kasvanud mitmed maailma tippmängijad.
“USC on California paremaid ülikoole
nii tennise kui ka õppetöö korralduse poolest. Ülikool asub Los Angeleses. Eks see
oli ühe võimalusena juba ammu päevakorras, kuid tõsisemalt kaalusin seda varianti
eelmine aasta pärast US Openit. Peamine
põhjus, miks ma sinna praegu otsustasin
minna, on toimiv ja end tõestanud süsteem, head sparringupartnerid ning võimalus luua endale korralik füüsiline põhi,
et tulevikus saaks vigastustest hoiduda,
mis viimasel ajal on kerged tulema. Kõige
kuulsam USC kasvandik on kunagine (70ndatel) maailma esireket Stan Smith.”
Milliseid mänguelemente pead enda
tugevaimateks ja millised vajavad veel
tõsist lihvimist?
“Oma plussideks loen võimsat ja mitmekülgset eeskäelööki, teist servi, võitlusvaimu ja võib öelda ka, et väljakutaju. Kohad,
mis enam nõuavad arendamist: esimese
servi õnnestumisprotsent, tagakäsi ja füüsiline ettevalmistus (see on pigem selline
hetkeline probleem, tingituna mind kimbutanud vigastustest ja haigustest).

Jaak Põldma

CV

Pikkus: 180 cm
Kaal: 75 kg
Treener USA-s: Peter Simth
Haridus: keskharidus, alustab õpinguid
University of Southern California-s
Karjääri kõrgeim edetabelikoht: 14.
Noorte ITF maailma edetabel 2006. a.
Parimad saavutused: noorteklassis
Canadian Open’i võit, finaal Itaalias,
Australian Open’i veerandfinaal,
US Open’i poolfinaal paarismängus.
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Daniil Proskura
tahab meeste seas tippu jõuda

Erinevalt tavalistest koolilastest pole Daniil Proskura septembri algusest koolipinki
nühkinud, vaid rühkis hoopis tenniseväljakuil Hispaanias.
Daniil Proskurast tegi loo Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Foto: erakogu.

O

Tänavu on Proskura Euroopas ka ühe
turniirivõidu teeninud, kui ta Armeenias
toimunud võistlusel alistas finaalivastase kindlalt 6 : 2, 6 : 2. “Kokkuvõttes on
Euroopas juba päris hästi läinud,” arvas
ta. “Olen ju üksikmängus kokku kaks turniiri võitnud, paarismängus umbes viis
või kuus. Paarismäng on kuidagi paremini
välja tulnud.” Värskeim tulemus pärineb
14. septembrist, kui Proskura ja Oleksei
Odazny võitsid Barcelonas ETA U16 turniiril paarismängu, alistades finaalis noored Tšiili tennisistid.

“

len jah septembri algusest
Hispaanias võistlemas, kokku
kolm nädalat,” rääkis juulikuus
15. sünnipäeva tähistanud Proskura.
Kümnendas klassis õppiv Proskura teistest mahajäämise pärast muremõtteid ei
mõlguta. “Mul on õpetajatega kõik kokku
lepitud, saan oma asjad järele teha, kui tagasi olen.”
Proskura tunnistab, et võistluste ja laagrite tõttu on puudumisi ikka omajagu ette
tulnud. Kuidas ta kõige selle kõrvalt siis
üheksanda klassi lõpetas? “Eksamid läksid
üsna hästi, sain läbi,” naeris Proskura.
Eesti tennise ühe tulevikulootuse tee
armastatud alani oli proosaline – väikese
poisina jälgis ta tenniseklubis poolteist
aastat vanemat venda mängimas ning seejärel tärkas temas soov ka ise proovida.
“7,5-aastaselt läksin trenni ja hakkas kohe
meeldima,” meenutas Proskura. “Vanem
vend enam tennist ei mängi, talle see eriti
ei istunud. Aga mina tahan ikka professionaalseks tennisemängijaks saada!”
Kuigi paljud temaealised kaugele tulevikku vaadata ei julge, on Proskural siht
selge. “Praegu on loomulikult tähtis juunioride klassis hästi mängida, aga ma mõtlen
ka tuleviku peale,” tunnistas ta. “Tahaksin
meeste seas ikka päris tippu jõuda.”

Sundima ei pea
Siiani pole tal võimalust meestega mängida tekkinud. “Vahepeal mängisin endast aasta vanematega, nüüd hakkan jälle
omaealistega võistlema,” sõnas Proskura.
“Meestega pole ma veel jõudu proovinud,
arvan, et pean ikka esmajoones juunioride
klassile pühenduma.”
Kuna sihid on noormehel kõrged, tuleb sellele vastavalt ka palju trenni teha.
“Esmaspäevast laupäevani mängin iga
päev umbes kaks tundi tennist,” tutvustas
Proskura oma treeninguplaane. “Vahepeal
teen ka füüsilist trenni.”
Pool oma elust tennisega tegelenud
Proskura tunnistas, et aeg-ajalt on ette
tulnud päevi, mil ta ei taha tennist mängida. “Kui on halb mäng olnud, siis ei taha
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Proskural, kes käib üha rohkem Euroopas
võistlemas, puudub siiani koduste meistrivõistluste kuldmedal. “Tahaksin öelda, et
olen omavanuste seas Eesti parim, aga kuna ma pole Eesti meistrivõistlustel kordagi
võitnud, vaid viis korda teine olnud, ei saa
ma seda öelda,” tõdes ta. “Vähemalt ei saa
selle üle kurta, et konkurente on vähe.”
mitu päeva reketit kätte võtta, aga päris nii
ka ei mõtle, et viskaks üldse nurka,” avaldas ta. “Paar päeva puhkan, siis hakkavad
käed juba sügelema ja lähen jälle trenni.
Sundima mind küll ei pea.”
Proskura tunnistas, et sõpradega kohtumiseks eriti palju aega ei jää, aga ega
ta sellest puudust tunnegi. “Vahel pühapäeviti käin vennaga väljas,” rääkis ta.
“Mul polegi tegelikult eriti võimalust
kuskil käia – esmaspäevast reedeni on
kool, trenn, trenn.”
“Aga ma ei saa öelda, et kahetseksin, et
eriti vaba aega ei jää,” jätkas ta. “Mulle
meeldib see, kuidas ma praegu elan. Tippu
jõudmiseks peab vaeva nägema.”
Rene Buschi käe all tennisetreeningutega algust teinud Proskura on eelmise aasta septembrist treeninud Ain
Suurthali juures.

Lemmikud Zopp ja
Põldma
“Ega ma Suurthalist enne suurt midagi
teadnudki, aga kuna vahetasin klubi ja läksin Evald Kree Spordimaailma, siis sattusin tema juurde,” rääkis Proskura. “Nüüd
olen umbes aasta tema käe all treeninud ja
olen väga rahul.”

Kaks korda French Openil ning korra
Wimbledonis tippude mänge oma silmaga
vaatamas käinud Proskura loodab ka ise
saada kunagi nii kaugele. “Põhieesmärk
on ikka meeste klassis suurele slämmile
jõuda, aga kui võimalik, mängiksin noorte
klassis ka,” sõnas ta.
Sarnaselt paljudega on ka Proskura suur
lemmik maailma esireket Roger Federer.
“Tema mängu vaatan hea meelega ja
püüan temalt ka natuke õppida,” teatas
ta. “Naiste mänge olen vaadanud küll, aga
suurt lemmikut ei ole. Kui, siis samuti esireket, Justine Henin.”
Oma lemmikud on noormehel ka Eestis.
“Jürgen Zopp ja Jaak Põldma mängivad
hästi,” arvas ta. “Kui nad tänavu Eesti
meistrivõistlustel finaalis mängisid, siis ei
osanud ma kummalegi pöialt hoida, nautisin lihtsalt head mängu.”

Daniil Proskura

CV

Sündinud: 5. juulil 1992
Kool: Tallinna 53. keskkool, 10. klass
Treener: Ain Suurthal
Eelmine treener: Rene Busch
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Mait Künnap
loodab uue treeneri ja toetustiimi abil kõrgele jõuda

Eesti praegu parimalt meestennisistilt Mait Künnapilt on tulevikus oodata veelgi
suuremaid võite, sest tublid Eesti äriinimesed on sportlase aitamiseks loonud
toetustiimi ning uuest aastast saab ta endale uue personaaltreeneri.
Mait Künnapi ja tema toetustiimiga vestles BNS-i ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Scanpix.

O
“

leme võtnud endale kaheaastase sihi toetada Maitu

30 nädala peale, millest paarkümmend

“Treeneriga teeme lepingu esialgu

tenniseturniiridel ning pal-

hõlmab turniire. Püüame olla paindli-

kame talle Soomest personaaltreeneri

kud, sest Henrik elab ju Soomes ja Mait

Henrik Johanseni,” räägib toetustiimi

Eestis. Aga treener on oma huvi Maidu

liige Sven Mansberg. “Treenerit otsi-

treenimise vastu kinnitanud,” kõneleb

sime pikalt, eesmärk oli leida treener,

Sven.

kes on viinud kedagi meeste saja parema hulka”.
Mait ise lisab, et treeneri valikul oli
väga oluline, et koos ei oldaks ainult
väljakul, vaid treener aitaks ja oleks
sõbra eest ka muul ajal. Kuigi lepingut
veel allkirjastatud pole, sest Henrik
Johansen on seotud oma eelmiste pro-

Henrik Johansen on 15 aastat olnud
professionaalsete sportlaste treener,
tema käe all jõudis näiteks Ville Liukko
maailmas 130. kohale ning praegu maailma 20. Jarkko Nieminen 50 parema
hulka.

Mait ja tema toetustiim

jektidega, on ta juba käinud Maidu

Mait ja tema toetustiim, kuhu lisaks

mänge vaatamas ning esimesed tren-

Sven Mansbergile kuuluvad Kaire
Kopli, Raivo Remmelgas ja Indrek

nidki on koos peetud.

Prants, sõlmivad esialgse lepingu kahe aasta peale ehk aastani 2010. “2009.
aasta lõpuks loodame, et olen maailmas
200.–300. kohal – see on miinimumeesmärk,” ütleb Mait. Praegu on kaheksaaastaseks saamisest peale tennist mänginud Maidu positsioon maailmas 822.
Toetustiimi liikmed on muidugi ka ise
kõik tennisehuvilised, mängides harrastaja tasemel professionaalselt, iga
päev harjutades. “Käime Maiduga turniiridel, oleme alas sees. Kui meie programm õnnestub, oleme väga rahul,”
ütleb Sven. “Mait pole nii palju rahvusvahelistel turniiridel osalenudki kui sel
suvel ja ees on veel palju mänge.”
Lisaks toetustiimile on Maitu palju
aidanud ka Allar Mihkelson ja Mari
Tiidre Le Coq sportifist, Priit Tasane
Wilsonist ja Ago Altjõe AS-ist Suve
Auto.

Treener: Maidus on
palju potentsiaali
Henrik Johanseni sõnul on Mait väga tubli ja harjutab ääretult palju. “Ta
pole lihtsalt saanud eriti end väljaspool
Eestit näidata, aga minu meelest on ta
väga hea mängija, kel on võimalus palju ja kaugele areneda,” räägib ta põhjustest, miks nõustus Maitu treenima.
Lisaks on noormees treeneri hinnangul parajalt auahne – tahab palju, aga
samas kuulab ja mängib hästi kaasa
ning teeb tuima rutiinset trenni nurinata. “Tahaksin Maitu järgneva paari
aasta sees aidata, korraldada mänge tugevate vastastega, anda talle võimalusi end teostada. Maailmas on tohutult
häid mängijaid, kes lihtsalt pole saanud
võimalust end näidata – Mait on üks
sellistest,” kõneleb Henrik Johansen.
“Olen veendunud, et Maidust saab minu käe all veel parem mängija.”
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Eesti on asunud
noorte tennist elavdama

valdkonna kuvandit ja populaarsust.”

Nordea on tennist toetanud juba aastaid, olles Stockholmis
toimuva turniiri Nordic Light Openi peasponsor.
Selle aasta algusest on Nordea Eesti asunud elavdama ka siinset tenniseelu,
toetades kuni 14-aastaste Ida-Euroopa meistrivõistlusi ning Eesti meistrivõistlusi.

vel sisetingimustes, samuti erinevate

Nordea Eesti juhi Vahur Kraftiga vestles BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Nordea Eesti ja ajakiri Tennis.

N

ordic Light Open on naistenni-

Kaia Kanepi, mullu Maret Ani. Augustis

Nordea Eesti projekti kaasatusest põ-

sistidele suunatud turniir, mil-

peetud turniiril rääkis Nordea esindus

himõtteliselt huvitatud,” nendib Vahur

le idee on toetada ja kasvatada

võistluste organiseerijatega pikemalt

Kraft.

nii-öelda homseid tähti ehk anda noor-

võimalikust koostööst Eesti tennisistide

“

tele võimalus osaleda võistlustel ja saada kogemusi,” räägib Nordea Eesti juht,
Eesti Tennise Liidu asepresident Vahur
Kraft. “Lisaks on moodustatud Nordea
tiim Soome ja Rootsi tütarlastest, keda Nordea toetab rahaliselt ning kes
saavad treenida tipptreeneri käe all.
Praegu käib töö selle nimel, et kaasata
tiimi ka Eesti andekaid tennisiste ning
laiendada võistlust Baltimaadesse.”
Eestlased on Nordic Light Openist
osa võtnud ka
seni – sel
aastal

Just noortennisistide
toetamine on Nordeale
eriti südamelähedane,
sest haakub panga väärtuste
ja põhimõtetega panna õlg
alla jätkusuutlikele ja
arenevatele tegevustele.
ja treeneritega ning Nordea Eesti osalemisest turniiri organisatoorses töös.
“Lähikuudel arutame täpsemalt,
kuidas koostööga edasi
minna, sest nii
meie kui ka
korraldajad
o n

Tennisemängu teeb põnevaks ka võimaluste mitmekesisus, sest tennist saab
mängida suvel õues värskes õhus ja talkatetega väljakutel.

Meie praegused tipud on
päris kindlasti iidolid,
kes mõjutavad
valdkonna kuvandit ja
populaarsust.

Vahur Kraft. “Ka tennisehuvi on meie maja
töötajatel täiesti
olemas, oleme varem korraldanud
tenniseteemalisi
kliendipäevi, kus
professionaalsed
tennisistid mängisid
paaris harrastajatega.”

Eesti Tennise Liit püüab pidevalt

Tennis on võluv
spordiala

tennisemängimist populariseerida,
mida rohkem mängitakse, seda rohkem

Vahur Kraft on ka ise suur tennisesõ-

vajatakse väljakuid, seda enam on ini-

ber. “Varem olin pühendunud korvpal-

mestel võimalusi mängimiseks ja seda

lile, kuid nüüd olen juba mitu aastat

enam saab areneda tippsport. Ehk mida

võlutud tennisest. See on mitmekülgne

laiem on püramiidi alus, seda rohkem

mäng, kus on vaja nii võhma, oskusi,

inimesi võib jõuda ka selle tippu, rää-

täpsust kui ka kiirust. Mulle meeldib

gib liidu asepresident.

koos reketi ja palliga olla väljas iseenda
eest, ise vastutada,” räägib ta. “Suvel
mängisin tennist vähemalt kord nädalas, kuid sügisel loodan jätkata aktiivsemate trennidega.”

Sportlik Nordea
Lisaks spordi toetamisele väljaspool
organisatsiooni mõtleb Nordea Eesti
ka oma töötajate sportlikkusele ja tervisele.

Pangajuht lisab, et tennis on esteetiline ja paindlik mäng, mida saab võtta
nii rahulikult kui ka intensiivselt, sõltuvalt iseenda ja vastase oskustest ja
kogemustest.

Augustis moodustati pangas mittetulundusühing Nordea Spordiklubi, mille initsiatiivgrupp organiseerib klubi
liikmetele sportimisvõimalusi, mille
maksumusest pank suure osa hüvitab.

"Tennis on esteetiline
ja paindlik mäng, mida saab
võtta nii rahulikult kui
ka intensiivselt,
sõltuvalt iseenda ja vastase
oskustest ja kogemustest."
“Tennisemäng võlub inimesi, sest
seda ala saab teha oma taseme kohaselt ning pidevalt areneda. Ei pea üle

Praegu saab külastada soodsalt erinevaid spordiklubisid, käia näiteks ujumas ning korvpalli mängimas.
“Väga hea on, et initsiatiiv on
tulnud just altpoolt, mitte juhatuse tasandilt – see näitab, et inimesed tahavad teha sporti ja
olla terved,”
märgib

pingutama ja end oimetuks mängima.
Mäng nõuab lisaks füüsisele ka mõtle-

“Tennisemäng võlub inimesi, sest
seda ala saab teha oma taseme
kohaselt ning pidevalt areneda.
Ei pea üle pingutama ja end
oimetuks mängima. Mäng nõuab
lisaks füüsisele ka mõtlemist,”
seletab Vahur Kraft.

mist,” seletab Vahur Kraft. “Tihti algab huvi tennise vastu eeskujust – meil
on heal tasemel naistennisistid ning ka
noormehed on näidanud end väga tugevast küljest. Meie praegused tipud on
päris kindlasti iidolid, kes mõjutavad

20

TENNIS 3/2007

TENNIS 3/2007

21

VISIOONISTtegudeni

VISIOONISTtegudeni
Kaks naist võitlemas

Tartu tennisemülka
kuulsusest pääsemise eest

Kunstmuru kattega Tamme tenniseväljakud

Forseliuse Tenniseklubi väljakud

Biomeedikumi väljakud

Tartu ainuke siseväljak Visa hallis

Kaks aktiivset sportlikku naist võtsid endale südameasjaks suurendada
tennisemängu populaarsust Lõuna-Eestis. Nii loodi hiliskevadel MTÜ Tennis House,
et puhuda elu sisse Tartu ja Lõuna-Eesti tenniseelule,
jagada infot ning korraldada turniire kõikidele huvirühmadele.
Tartus käis BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Tennis House.

T

artu on Eesti suurematest linnadest ainus, kus pole korralikku
tennisehalli. Kohalikud treenerid
ja tenniseentusiastid on selle probleemiga tegelenud tulutult juba üle kahekümne aasta. Nende tublide tartlaste
tööd tuleks jätkata. Kas või lugupidamisest legendaarse treeneri Rein Sanderi
vastu, kes 1980-ndatel panustas tohutult
Tartu tenniseelusse. Siin töötavate treenerite sõnul ei saa korralik baas olla ainult treenerite ja lapsevanemate isiklik
asi. Vaja on linna ja riigi toetust. Keegi
peab olema eestvedaja.

Tennisepoodinfokeskus
Suheldes endiste ja praeguste treenerite, planeerijate, ehitajate ja mängijatega, sündis otsus alustada tennisepoest-infokeskusest. See koondaks tennisesõbrad, et realiseerida ühine unistus
aasta läbi Tartus tennist mängida. Poe
tegevus toetaks turniiride korraldamist
ja infokeskuse tööd.
“Meil pole lihtsalt pood, vaid LõunaEesti tenniseklubide, -väljakute ja
-võistluste kohta informatsiooni jagav
keskus,” ütlevad selle vedajad Merike
Ploom-Lindmaa ja Eva Peedimaa.
“Tartus on juba üle 100 000 elaniku ja

Algus oli raske

Tennis House pakub esinduslikku reketivalikut nii tennisistidele kui ka sulgpalluritele. Poest on
võimalik võtta ka tasuta testreket, et teha endale sobiv valik.

lisaks palju tudengeid, õppejõude – ka
välismaalasi –, kelle seas on tennis väga
populaarne. Inimesed on hädas, sest ei
leia Tartust tennisemänguks sobivat inventari ning ei tea, kus asuvad väljakud
ja mis tingimustel seal mängida saab.”
“Meil on kahe peale viis last, kes kõik
lisaks meile endile tegelevad tennisemänguga. Neile sobiva varustuse hankimiseks tuli siiani käia Tallinnas, Pärnus
või Riias,” räägivad Merike ja Eva.
“Tennis House'i poes on tähtis klientidega suhtlemine ning nende abistamine.
Meie müüjad – tennistreeneriks õppiv
Karina ja profivõrkpallur Rait – suudavad jagada häid soovitusi ja nõustada
kliente, et ostja leiaks kindlasti just talle
sobiva rõiva või varustuse ning spordiks

rõõmuga. Üllatusena tennisesõbrale on
poes tasuta testreketid, et klient saaks
platsil proovida ja teha talle sobiva valiku.”
Proshopile omaselt on valik suur –
Wilson, Head, Babolat, Prince, Dunlop,
Wölkl, Slazenger, Yonex, RSL. Lisaks
saab osta kogu vajaliku tennise- või sulgpallivarustuse ketsidest riieteni, keelestada reketeid, leida sobiv treener või
vaba plats.
Muide, Tennis House’ist ei pea alati
midagi ostma – siin võib käia televiisorist spordiülekandeid vaatamas, juua
kohvi ja kakaod, lapata värskeid tenniseajakirju (ajakiri Tennis!) ning lihtsalt
vestelda. Treenerid saavad koos lastega
vaadata trennide salvestusi.

“Skeptikuid oli palju, et kaks naist
hakkavad nüüd Tartu tenniseelu arendama ja reketipoodi pidama,” meenutab
Merike. “Aga nüüd hakatakse meiega
harjuma ning koostööpartnerid suhtuvad meisse järjest tõsisemalt. Nüüd on
poes olemas kõik vajalik ka sulgpallimängijatele. Idee andjaks oli tartlasest
rahvusvahelise kategooria sulgpallikohtunik Tarmo Marandi. Sulgpall on
Tartus ülipopulaarne ja seda tänu Kati
Tolmoffi tähelennule. Kuna talvel on
võimalused tennist mängida piiratud,
tegelevad paljud külmal ajal sulgpalli
ning reketloniga.”

Tennis House'i suurimaks
eesmärgiks on see, et
Tartu linn saaks vähemalt
8 väljakuga aasta ringi
kasutatava tennisekompleksi.
Tennis House on võtnud nõuks ise teha ja aidata korraldada tenniseturniire.
“Anna Sanderi initsiatiivil taaselustasime naiste Suvekübaraturniiri, korraldasime suveturniiri Lõuna-Eesti lastele
ning kõige suurejoonelisema üritusena
on suvehooaja lõpetamiseks planeeritud
Tennis House Pereturniir 2007 Toome
tenniseväljakutel,” räägib Merike. “See
on paarismänguturniir, kus mängivad
isad ja pojad, emad ja tütred ning õed
ja vennad, lisaks on kõige pisematele
mõeldud minitennise- ja täpsusviskevõistlused. Abistavad Tähtvere klubi
treener Martin Karis ja Tartu selleaastane meister Indrek Lepner. Üritust
toetab Tartu linnavalitsus ja loodame
selle muuta traditsiooniliseks.”

Proshopile omaselt on Tennis House'i poes kaubavalik suur. Müüjad – tennisetreeneriks õppiv Karina ja profivõrkpallur Rait – suudavad jagada
häid soovitusi ja nõustada kliente, et ostja leiaks kindlasti just talle sobiva rõiva või varustuse ning spordiks rõõmuga.

Kuna naistel on käsil tenniseelu elavdamine, lõid nad harrastajatest Tartu
koduperenaiste tennisepüramiidi. “Poes
on meil andmebaas, mille alusel osalejad lepivad kokku, millal keegi kellega-
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gi mängib ja iga kuu lõpus teeme kokkuvõtted seisust ning riputame värske
püramiidi seinale,” selgitab kolm aastat
tennist mänginud Eva. “Ja kui te küsite,
kuidas meil Tennis House’is läheb, siis
vastus on, et lõbusalt, hästi ja mis peamine – lootusrikkalt."

Tartu tennisemängijad
on vaeslapse osas
Juba aastaid on Tartu tenniseelu olnud
väljasuremisohus, kuna terve linna peale on talviseks tennisemänguks vaid üks
siseväljak VISA hallis ning kaks uue
kunstmurukattega väljakut Tamme staadionil, millele lume tulekul kuppel peale
tõmmatakse. Suvel on olukord parem,
sest siis saab mängida Biomeedikumi,
Forseliuse Tenniseklubi, Tähtvere ning
Toome tenniseväljakutel.
“Piiratud võimaluste pärast pole
Tartus ühtegi suurt tenniseklubi ja ega
treenereidki palju ole. Pensionieas Rein
Sander, harrastajatega tegelevad vennad Polakesed ning tõsisemalt treenivad lapsi Martin Karis, Margus Kartau
ja Andres Kuhi,” kõneleb Merike.
“Loomulikult on see kõik uuele tenniseliidu juhatusele teada ning Tartu loodab
põhjapanevaid muudatusi.”
“Tahame, et Tartu tennisemülka
mainest pääseks, praegu peame vedama oma lapsi treenima ja võistlustele
Tallinna, Pärnusse või Viljandisse – ja
mitmed treenerid teevadki nii. See on
peredele kulukas nii aja kui ka raha
mõttes. Me ei ole nõus arvamusega, et
tennis on vaid rikaste spordiala,” lisab
Eva. “Anna Sanderi sõnul on tennis ka
teraapia, mis pakub pinget lapsest saadik kuni kõrge vanaduseni – mäng igale
eale ja igale inimesele.”
“Mõistame, et mehed on väsinud tennisehalli teemat linnaga ajamast, aga
ehk naised suudavad seda? Ala on ju
prestiižne ja Eesti naised on tennises
maailmas väga kaugele jõudnud – see

Toome tenniseväljakud

innustab,” mõtiskleb Merike. “Muidugi
motiveerib meid see, et oma lapsed on
veel tennisest vaimustatud ja valmis
vormistama tulemusi. Aga kui seitse
kuud aastas pole võimalik korralikult
treenida, siis ongi tekkinud olukord, kus
üle 12-aastasi mängijaid enam Tartust
ei leia – lastel kaob motivatsioon, sest
kohapeal pole võistlusi, partnereid ega
treeningutingimusi.”

Tartu
tenniseelust
Priit Polakene
tennisetreener

Tartu tenniseelu edendamiseks on siia
hädasti vaja korralikku sisehalli. Aga ma
tunnen, et ei jaksa enam peaga vastu
seina joosta. Salamisi loodan Tähtvere
spordiklubi ja Mati Ivaski peale, kuid linn
peab sel juhul ehitajale vastu tulema.

Martin Karis
tennisetreener
Minul kui treeneril on kahju Tartu lastest,
kes peavad treenima nii ebavõrdsetes
tingimustes teiste suuremate linnade
lastega. Nad harjutavad ju sama palju
ja ennastsalgavalt nagu teisedki, kuid
talvel pole lihtsalt võimalik kusagil
tennist mängida. Siis tassin neid kui
kass oma poegi teistesse linnadesse
treenima ja võistlema, kuid see on
aeganõudev, ohtlik ja kurnav.

Margus Kartau
tennisetreener
Mingil tasemel tippsporti saab ka
kehvades tingimustes teha, kuid sel
juhul on perekonna panus ülioluline
ja need on üksikud erandid. Andekaid
lapsi on meil aga rohkem. Baas pole
ainult treenerite asi, vaid linn/riik peaks
ka toetama.
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Meeste liigamängud
Veiko Karp parim teises liigas, Ilja Poljašov kolmandas liigas
Ajakirja Tennis sügisnumbri ilmumise ajaks oli Eesti tennise harrastusliigade
2007. a hooaeg veel enamikus mänguklassides pooleli.
Selgunud on meeste teise ja kolmanda liiga üksikmängu parimad.
Artikli koostas Eesti liigatennise eestvedaja ja Eesti Tennise Liidu liige Toomas Kuum. Pildid: Scanpix ja erakogu.

Kolmas liiga
üksikmäng,
esikümme:

Liigatennis on "päris tennis". Mänguoskus
ei ole muidugi see, mis proffidel, aga kõik
muu on sama: reeglid, emotsioonid ...
Harrastusturniiril on lõpetanud oma
mängud nii mõnigi reket, sest
siin mängitakse kire ja
võidutahtega.

1. Poljašov

2696 punkti

2. Issajev

2502 punkti,

3. Kasera

2393 punkti

4. Narmont

2339 punkti

5. O. Vanaselja

2194 punkti

6. J. Ivanov

1980 punkti

7. Udras

1968 punkti

8. Predko

1968 punkti

9. R. Saare

1626 punkti

10. M. Lembra

1624 punkti

Esikohad selged enne
finaalmänge
Teise liiga üksikmängus sai Poljašoviga analoogse trikiga hakkama Veiko
Karp (Tondiraba TK, Tallinn), kes enne tennisele pühendumist mängis muuhulgas squash’i ja rannajalgpalli. Kuigi
kehvade ilmastikuolude tõttu on mõne
välisturniiri finaalid veel pidamata,
kuulub 2007. a hooaja esikoht kindlalt
Karbile, kelle kontos ilutseb 4 turniirivõitu + 2 pidamata finaali. Kolme
aastaga on Karp saavutanud nii hea
mängutaseme, et järgmisest hooajast
võistleb ta juba ainult esiliigas! Teise

K

olmandas liigas toimus 21
etappi + Masters (finaalturniir 16 paremale jooksva edetabeli põhjal), kokku osales turniiridel
136 tennisisti. Peamiselt olid esindatud
kolme linna harrastajad: Tallinn, Tartu
ja Pärnu. Mastersil jõudsid finaali kaks
edetabelijuhti: Ilja Poljašov ja Vladimir
Issajev (mõlemad Coral Club, Tallinn).
Liidrite omavahelises heitluses jäi peale Poljašov 4 : 6, 6 : 4, 6 : 2. Poljašov
osutuski kõikide näitajate poolest
edukaimaks 2007. aastal, sealhulgas
sai viis turniirivõitu, kusjuures tuleb
arvestada fakti, et suveperioodil keskendus kiirelt arenenud tennisist teise
liiga turniiridele, kus ta veidi üllatuslikult samuti Mastersile jõudis. Seega
võinuks turniirivõite koguneda enamgi
ja päris puhas töö jäi tegemata! Kolm
turniirivõitu saavutasid Issajev, Alvar
Kasera ja Donatas Narmont, kaks Ott
Vanaselja, ühe korra võidutsesid Aare
Udras, Sergei Predko. Martin Lembra,
Andres Pinka ja Madis Tammemägi.
Neist Ott Vanaselja on varasemast ajast
tuntud mitmekordse Eesti meistrina
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mootorispordis ja Narmont arvestatava
pikamaajooksjana.

Liikumine kõrgemasse
liigasse
Enamik eelnimetatud harrastustennisiste suundub 2008. a hooajast teise
liigasse, mis usutavasti tihendab seal
konkurentsi veelgi. 2007. a puhul võibki
täheldada, et päris mitmed harrastajad
on lühikese aja jooksul suutnud tõsta
oma taset sedavõrd, et nende üleviimine kõrgemasse tugevusgruppi oli päevakorras juba hooaja keskel. Liigade
senist traditsiooni arvestades antakse
mängijatele üldjuhul võimalus oma
tugevusgrupis hooaja lõpuni osaleda.
Erandeid on muidugi ette tulnud, ent
selle tingib tavaliselt vale eksperthinnang mängija liigasse määramisel või
tema tegeliku taseme mittevastavus
konkreetsele liigale. Positiivne ongi
see, et paljud harrastajad soovivad tõsta
oma taset, mängida endast tugevamatega ning liikuda n-ö ülespoole. Mõne
harrastaja treeningumahud on lähedased tegevmängijate omaga, arendatakse konkreetseid mänguelemente profes-

sionaalsete treenerite juhendamisel ja
pole harv juhus, kui päevas peetakse
koguni kaks treeningut. Seoses tennise kallidusega on selline pühendumine
võimalik vaid suhteliselt heal järjel olevatele inimestele, ent see ei taga veel
automaatselt edu võistlustel.

Kolmanda liiga võitja Ilja Poljašov (vasakul)
koos oma konkurendi ja treeningupartneri
Vladimir Issajeviga.
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koha on endale kindlustanud Toomas
Kuum (Tallinna Kalev ja XO klubi).
Üldarvestuse kolmanda koha eest rebivad Aleksandr Popkov ja tuntud
ajakirjanik, mullu kolmanda liiga võitnud Kalle Muuli (mõlemad XO klubi).
Kokku peeti teises liigas 14 üksikmängu etappi + Masters, osalejaid oli 121.

Liigaturniiride info ajavahemikus oktoober – detsember 2007 ja
kevad 2008 leiate alates 25. septembrist kodulehekülgedel www.
tennis.ee või www.tennis.live.ee.

AJALUGU&etikett

AJALUGU&etikett
Eesti tennise lätted

Tennise algusaastad
Virumaal
Sellest numbrist alustame artikliseeriat Eesti tennise ajaloost sõjaeelsel perioodil.
Avaldame kuus kirjutist erinevatest tennisekeskustest ja nende arengust.
Loo ajakirjale koostas Jaak Ulman. Pildid: reprod perioodikast ja Jaak Ulmani kogust.

L

isaks põnevatele faktidele, mida
võiks teada, annab artikliseeria
ülevaate teguritest, mis mõjutasid
ala arengut eri piirkondades. Huvitavat
lugemist leiab nii tenniseharrastajate kui
ka tolle aja silmapaistvamate mängijate
kohta. Toredat äratundmisrõõmu võib
kogeda mängijate nimedes, sest tennis
on sageli saatnud tervet suguvõsa mitme
põlvkonna vältel ja nii võib leida neist
artiklitest praegu mängivate tennisistide
esivanemate ära märkimist.

Esimesed tenniselöögid
Hungerburgis
Esimesed tenniseväljakud rajati Eestis
juba aastatel 1885–1887, s.t vähem kui
kümme aastat pärast esimest Wimbledoni
turniiri – kaasaegse võistlustennise
sünnipäeva. See fakt iseenesest, et üks
sportmäng jõudis tol ajal Inglismaalt nii
kiiresti Tsaari-Venemaa kubermangu,
räägib sotsiaalsest nõudlusest, mis
valitses selle uudse, tehniliselt keerulise mängu järele. Venemaale tõid
tennisemängu inglased, kes 19. sajandi
lõpus Peterburis äri ajasid. Varsti jõudis
mäng ka tsaari õukonda – tennist mängiti
keiserlikus Tauria aias, spordiseltsis
“Peterburi Sportlaste Ring”. Eestisse
tõid tenniseseemne arvatavasti need
baltisaksa aadelkonna esindajad, kellel
oli tihedam läbikäimine õukonnaga, ja
ärimehed, kes tol ajal Peterburis äri
ajasid. Ajaloolistest materjalidest on teada,
et eespool nimetatud aastatel ilmusid
tenniseväljakud Narva-Jõesuu (sel ajal
Hungerburgi) suvilate juurde, Avanduse,
Kumna ja veel mõne mõisa pargis.
Kõige hoogsamalt arenes tennise-elu
Hungerburgis. 1909. a, kui loodi Hungerburgi Lawn-Tenniseklubi (esimene
Eesti territooriumil), oli Ülevenemaalise
Lawn-Tennise Liidu aastaraamatu andmetel Narva-Jõesuus daatšade juures 10
väljakut. 1914. a oli klubil 4 paarismänguja 1 üksikmänguväljak ning liikmeid üle
50. Klubi liikmeskond oli kirju nii rahvuste
kui ka seisuste järgi: Iznarid, Stoljarovid,
parun Tiesenhausen, Jones, Goldarbeiter,
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venda Stoljarovi, Kotchakidze, Durdina,
Ponifidina ja Ovsjannikov.

Esimese Narva-Jõesuu tenniseklubi
asutajaliige ja president Georgi Javelin.

parun Dellinghausen, Ponifidina, vürst
Kotchakidze, Nõmtak. Viimane võis nime
järgi olla isegi maarahva esindaja. Esimese
tenniseklubi asutajaliikmeteks olid selle
esimene president Georgi Javelin, Josif
Goldarbeiter, Ljudmilla, Vadim ja Nikolai
Iznar jt. Õde-vennad Iznarid olid ka klubi
parimad mängijad. Ljudmilla juhtis
mitmel aastal Venemaa naiste edetabelit.
Ta oli 1913. aastal Venemaa meister nii
üksikmängus kui ka koos Venemaa meeste
esireketi, Stockholmi olümpiamängude
tenniseturniiril kolmandasse ringi jõudnud Mihhail Sumarokov-Elston’ga, ka

Sajandivahetuse poliitilises
tohuvabohus lahkusid
kõik need mängijad
Venemaalt ja ka iseseisvunud
Eesti Vabariiki ei jäänud
neist keegi.
segapaarismängus. Noor krahv Sumarokov-Elston puhkas tihti Narva-Jõesuus
ja osales klubi meistrivõistlustel,
samuti nagu teised piiterlased Aleksandr
Alenitsõn, Ambrosius Petrokokino,
inglastest ärimehed George ja William
Bray, Arthur ja Robert McPherson ning
Moskva Kunstiteatri näitleja Vsevolod
Verbitski. See teatrimees, hilisem VNFSV
teeneline kunstnik, oli noorena tõeline
tennisegeenius, kuid loomult boheemlasena ei viitsinud ta suurt treenida. Lisaks
Iznaridele olid Narva-Jõesuu mängijatest
Venemaa tennise edetabelite esisajas kaks

Sajandivahetuse poliitilises tohuvabohus lahkusid kõik need mängijad
Venemaalt ja ka iseseisvunud Eesti
Vabariiki ei jäänud neist keegi, kuigi
mitmed Venemaa tennisistid leidsid
bolševike eest varjupaiga Eestis ja 1920ndatel olid meie juhtivad mängijad.
Sellele vaatamata on Eesti tennise arengu
seisukohalt tolleaegsete Hungerburgi
tennisistide tegutsemistel suur tähtsus
– kohalikud tennisehuvilised noored

uisutamiseks ja jääpalli mänguks,
kinnistus klubi liikmeskond, kellel oli
klubi juures peaaegu aasta ringi tegevust.
Tennist mängiti ka “Võitlejas” ja 1928.
aastal loodud Kreenholmi Spordiklubis
(1930-ndatel need kaks spordiseltsi
ühendati). Viimast juhtis presidendina
Christian Becker. Narva tenniseseltskond
oli äärmiselt internatsionaalne – siin
mängis eestlasi, venelasi, sakslasi,
rootslasi, juute jt. Narva tennis oli
vabariigi karikavõistlustel esindatud
mitme võistkonnaga. Narvast on sirgunud
kaks Eesti meistrit ja kolm noorte meistrit.
Kõige tuntumaks Narva tennisistiks oli
Elisabeth Bagh – Narva Kalevivabriku
rootslasest direktori vanem tütar. Ta tuli
kahel korral Eesti üksik- ja ühel korral
segapaarismängu meistriks ja võitis
veel kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit.

Kõige tuntumaks Narva tennisistiks oli
Elisabeth Bagh (pildil paremal).

Vennad Arthur ja Robert McPherson puhkasid
tihti Narva-Jõesuus ja osalesid koos teiste
inglise ärimeestega klubi meistrivõistlustel.

said nende mängust innustust ja õppust.
Seda tõestab ka asjaolu, et esimese iseseisvusaja aastatel kujunes just Narvast
üks Eesti peamisi tennisekeskusi (Tallinna ja Tartu kõrval).

Tennise sünd Narvas
Esimene tenniseväljak ehitati Narvas
1911. aastal karskusseltsi “Võitleja”
eestvedamisel, kuid see ei leidnud erilist
kasutamist ja peagi rohtus. Ilmselt käidi
rohkem tennist mängimas Narva-Jõesuus,
kus käis sel ajal vilgas tenniseelu ja
ega üksik tenniseväljak kollektiivsel
kasutamisel ole kusagil ega kunagi täit
elujõudu sisse saanud. Tennisemänguga
käib alati kaasas teatud klubiline tegevus
ja üksiku väljaku puhul sellist õhkkonda
ja melu ei teki. Tõeline tenniseelu algas
Narvas pärast Vabadussõja lõppu, kui
1921. aastal loodi Narva Tennise- ja
Hokiklubi ning Joaorgu ehitati mitu
väljakut. Talvel valati väljakutele liuväli
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Esimese tiitli võitis ta 1929. a, 18-aastasena ja see oli suur üllatus publikule
ning šokk Tallinna naismängijatele. Eesti
Spordilehe ajakirjanikku inspireeris see
sündmus isegi luuletust kirjutama:
Oo, daamid, prouad Paulson, Hesse
Ja Nõmmik, Venger südamesse
Te ärge võtke viha, jah
Mind vabandage – Liisa Bagh.
Veel kirjutab spordileht: “Prl. Bagh
omab suurelt mehelikku mängu ja võib
aja jooksul veelgi paraneda. Forehand
tuleb tal välja meisterlikult ja ta harrastab
vastase “ajamist” mööda tenniseplatsi.”
Elisabeth Bagh, kes pärast abiellumist
kandis perekonnanime Malvet, võidutses
ka Läti meistrivõistlustel, kuulus riigi
koondisse ja oli mitmekordne Narva
lahtiste tšempion nii üksikmängus kui ka
koos J. Siemensoniga segapaarismängus.
Elukutselt oli ta õppinud tekstiilikunstnik
ja vahetult enne sõda lõpetas Tartu Ülikooli. Sõja eest põgenes ta Rootsi ja sealt
Kanadasse, kus nende perekond pidas
farmi.
Tugev mängija oli ka noorem Baghi
tütar Antonina. Ka tema tuli 1937. a Eesti
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meistriks ning võitis veel mitu hõbe- ja
pronksmedalit. Tema kohta kirjutas
1929. a Eesti Spordileht järgmist: “Edu
on märgata prl. A. Bagh’i juures. Ta
valmistas tuska pr. Paulsonile ja müüs
oma naha kallilt.”
Narva meesmängijatest oli nimekaim
Jakob Siemenson, Eesti noortemeister.
Siemenson võidutses korduvalt Narva
lahtistel meistrivõistlustel ja 1940. a tuli
koos E. Baghiga maa meistrivõistlustel
segapaarismängus teiseks. Sõja eest
põgenes ta esiisade maale – Rootsi.
Sõjaeelsel perioodil paistsid Narva
meesmängijatest silma veel P. Bagh
(arvatavasti Elisabethi ja Antonina
vend) ja K. Hoffmann, N. Grünthal,
E. Towler, T. Coulson, P. Mahlstein ning
naismängijatest H. Klan, A. Neelus,
Leida Krieger ja Anna Gruno. Aktiivsed
naismängijad olid ka inglasest töösturi
Towleri tütred Erna ja Annie. Leida
Krieger oli tennise algõpetuse saanud
gümnaasiumiõpilasena Viljandis.
Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist kehakultuuriteaduskonna I lennus asus ta
võimlemisõpetajana tööle Narva ja kuulus
1930-ndatel Eesti edetabelis 10 parema
hulka. P. Bagh oli Eesti edetabelis TOP15 mängija 1920-ndate lõpus ja H. Klan
ning J. Siemenson 1930-ndate lõpus.

Rakvere tennise algus
Ka Rakveres tehti esimesed tenniselöögid varsti pärast Vabadussõja lõppu.
Algul oli tenniseväljak Tammikus asunud
jalgratta ringtee keskel. 1923. aastaks
oli huviliste ring sedavõrd laienenud,
et loodi Rakvere Muru-Tenniseklubi ja
ehitati oma väljak Haridusseltsi aeda
(praeguse Rakvere teatri taga pargis),
kus asuvad ka nüüd Rakvere klubi väljakud. Selle klubi asutajaliikmeteks olid
advokaadid Eduard Paul Hasselblatt,
Jaak Triefeld, riigiametnik Nikolai
Tenneberg ja August Kümmel. Hiljem
kuulusid juhatusse ka Hans Hoffmann,
Johan Schnering, August Kuusik ja Otto
Pallas. Vandeadvokaat E. Hasselblatt
oli tuntud baltisaksa perekonna liige,
kes igapäevase juristitöö kõrval uuris
õigusteadust ja osales ka noore Eesti
Vabariigi seadusloome protsessis. 1939.
a lahkus ta koos rootslannast abikaasa
Carmeniga Saksamaale ja nad elasid
Lübeckis. Mulgimaalt pärit Jaak Triefeld
töötas Rakveres vandeadvokaat Palu abina
ja hiljem ka vandeadvokaadina. 1940. a
mobiliseeriti ta Venemaale tööpataljoni,
kuid põgenes sealt ja jõudis imekombel
Eestisse tagasi. 1944. a lahkus Triefeld
Austria kaudu Kanadasse, kus töötas
samuti edukalt vandeadvokaadina ja

mängis veel aastaid tennist Toronto Kalevi
Tenniseklubis. Samas klubis mängisid
tennist ka tema poeg Jaak Triefeld juunior
ja kunstnikust pojapoeg Rein. Teistest
Rakvere tennisepioneeridest on teada,
et N. Tenneberg arreteeriti ja ta lõpetas
oma elupäevad Solikamski vangilaagris
21.01.1942. a. O. Pallas oli Puhk & Pojad
ärijuht ja mängis tennist mitme klubi
värvides, kus ta Puhkide ärisid juhtis
– Tallinna Kalevis, Põltsamaal.
1920-ndatel mängiti Rakveres peamiselt
seltskondlikku klubitennist, viidi läbi igaaastast tenniseüritust “Wesenbergi valge
nädal”. 1930-ndatel aga ilmusid Rakverest
esimesed turniirimängijad ja klubi
meeskond osales Eesti karikavõistluste
B-grupis. 1931. a klubi meistrivõitluste
finaalis võitis Nude Schneringut 8/6; 6/3
ja naistest Läte Petersoni 5/7; 6/2; 6/1.
Aastatel 1932–1936 oli klubi esimängija
Rakvere Ühisgümnaasiumi ja Tartu
Ülikooli lõpetanud Verner Lukmann.
1936. a tenniseliidule esitatud edetabelis
seisid parimate meesmängijatena:
1. V. Lukmann, 2. U. Kruusimägi, 3.
J. Schnering, 4.V. Põiklik, 5. O. Pallas ja
naistest: 1. Õunmann, 2. Läte, 3. Peterson.
1930-ndate teisel poolel tõuseb klubi
esimängijaks Uku Kruusimägi, kes
mängis 1942. a ka Eesti koondises Läti
vastu ja asus riigi tennise edetabelis
esikümne piiril. U. Kruusimägi lõpetas
samuti Ühisgümnaasiumi ja Tartu
Ülikooli. 1944. a lahkus ta USA-sse, kus
temast sai õigusteadlane ja aktiivne
ühiskonnategelane. 1950-ndatel lõi
ta USA-s Eesti rahvusest üliõpilaste
toetusfondi ja oli ise selle suurimaid
rahastajaid. Ta suri kõrges eas 1999. a.

Tennis teistes Virumaa
linnades
Sõjaeelsel perioodil loodi tenniseklubid
ka kaevurite linnades Jõhvis ja Kiviõlis.
Mõlema klubi võistkonnad olid 1930ndatel esindatud maa karikavõistlustel Bgrupis. Peeti ka matškohtumisi Rakvere,
Põltsamaa ja Viljandi klubidega. Jõhvi
klubist ei ole mängijate ja organisaatorite
kohta kahjuks mingeid andmeid säilinud.
Kiviõli klubi tööd vedasid neil aastatel
Eduard Sihver, Viktor Maasing ja
Armanda Tamverk. Klubi parimate
mängijatena võib tolleaegsetest Eesti
edetabelitest leida järgmised nimed:
Treier, Paju, Talviste, Oravas ja Millert.
Virumaa oli seega enne Teist maailmasõda kõige pikema ajalooga ja laiema
levikuga tennisepiirkond Eestis üldse.

Artikliseeria Eesti tennise algusaastatest
jätkub järgmises numbris.
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XII Euroopa
p Maccabi
sportmängud
Maccabi on ülemaailmne juudi spordiorganisatsioon, mis tegutseb viiel kontinendil
50 riigis ja millel on enam kui 400 000 liiget.
Loo ajakirjale koostas Eesti Maccabi võistkonna kapten Avi Dobrõš. Foto: erakogu.

M

itmed Maccabi klubid töötavad multifunktsionaalsete
keskustena, mis pakuvad lisaks spordiharidusele ka sotsiaalset
ja kultuurilist tegevust. Näiteks Itaalia
Maccabi Föderatsioon reklaamib sporti kui elustiili, mis on noorte hariduse
aluseks.
Maccabi mängud peetakse iga nelja
aasta järel Iisraelis ja see on Maccabi
Maailma Liidu organiseeritud tähtsaim
spordisündmus. Sarnaselt olümpiamängudega kogunevad Maccabi Iisraeli
mängudele sportlased üle maailma.

Eesti Maccabi sportlased Roomas

Eesti Maccabi koondis osales Rooma Maccabi
spordiseltside XXII Euroopa spordimängudel
arvukama esindusega kui kunagi varem.

Koondislastel oli ilus rahvusvärvides
esindusdress, mida kanti uhkusega nii
avadefileel kui ka võistlustel.

Tennisekoondis: (vasakult) koondise kapten ja
seenior tennismängija Avi Dobrõš, Nadia Šein,
Vivian Levin ja Mark Kofman.

Nadežda Šein (paremal) paarismängu partneri
prantslanna Liza Bensimoniga.

vastasseis oli tegelikult finaali vääriline. Kaks kuldmedalit tõi meile Tallinna
Juudi Kooli õpilane Semjon Brener,
kes võitis üksikmängus ja paarismängus leedulasega kuldmedali.

kaotsi potentsiaalne medal. Meeste üksikmängus kaotas Mark Kofman tulevasele võitjale, Venemaalt pärit Andrey
Merinovile, kes on noorena ka Tallinnas
mänginud. Segapaarismänguks oli
Eesti koondisest üles antud paar Nadia
Šein – Mark Kofman, kuid millegipärast jäeti see mänguliik ära. Veteranide
seas kaotas Avi Dobrõš paarkümmend
aastat nooremale austerlasele Peter
Rosenbergile.

4.–12. juulil 2007. a toimusid Roomas
Maccabi spordiseltside XII Euroopa
spordimängud, millest võttis osa 2000
sportlast 37 riigist. Peale Euroopa riikide osalesid ka USA, Kanada, Brasiilia
ja muidugi Iisraeli sportlased.
Eestis loodi Maccabi spordiselts juba
1920. aastal, kuid nii arvuka delegatsiooniga ei ole Eesti kunagi nendest mängudest osa võtnud. Meilt oli 9 sportlast
neljal alal: tennis, lauatennis, male ja
sulgpall. Mängude avamine toimus
Rooma olümpiastaadionil ligikaudu
70 000 pealtvaataja ees. Meie sportlased sammusid staadionile, Eesti lipp
ees, ja igaühel väike Eesti lipp käes.
Vastuvõtt oli väga soe ja tormiline, kuna teatati, et esmakordselt on ka Eesti
sportlased kohal. Tunne, mis meid valdas, on kirjeldamatu.

Eesti sportlaste väärikas esinemine
Eesti koondis tõi koju kolm kuldmedalit: üks neist tennises, mille võitis
Nadežda Šein paarismängus prantslanna Liza Bensimoniga. Viimane võitis ka üksikmängu kulla. Õnnetuseks
viis üksikmängus loos esimeses ringis
kokku just need kaks sportlast ja nende
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Kuueteistkümne hulgas mängis 15aastane Vivian Levin, kes kaotas oma
paarismängu partnerile prantslanna
Elsa Attyas’ele. Vivianile tehti Eesti
võistkonna kapteni Avi Dobrõši sõnul
korraldajate poolt liiga. Nimelt enne
paarismängu poolfinaali prantslanna
osavõtt tühistati, sest ta sai eelmisel
päeval 17-aastaseks, mis ei vastanud
võistlusjuhendile. Eesti koondisele läks

Seega oli Eesti koondise debüüt igati
õnnestunud. Järgmised mängud, mis
on juba ülemaailmsed, toimuvad 2009.
a Iisraelis.
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Väike tennisestaar
Viieaastane tennise imelaps Jan Kristian Silva on juba veidi üle aasta elanud ja
treeninud Prantsusmaal Mouratoglou tenniseakadeemias, mille omanik Patrick
Mouratoglou kulutab tema peale ligikaudu 140 000 dollarit aastas.
Loo ajakirjale koostas Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Pilt repro internetist.

M

ouratoglou usub, et Jan Silva on
teistest omaealistest erilisem
ning kutsus ta seetõttu eelmise
aasta augustist enda juurde harjutama,
lubades katta kogu pere kulutused.
Jani vanemad, Soome
päritolu
ema Mari
MaattanenSilva ning afroameeriklasest isa
Scott Silva müüsid oma Californias
Sacramento lähistel asunud maja koos
kõige seal sees olnuga, lisaks müüsid
mõlemad oma auto ning jätsid töökohad.
Ja seda kõike selleks, et perekond saaks
Janiga koos Prantsusmaale sõita, kirjutas ajaleht USA Today.
Jani vanemad on veendunud, et nende
pojast saab tõeline tennisestaar ning nad
olid selle nimel valmis riskima märksa
rohkemaga kui enamik peresid.
“Müüsime kogu kupatuse maha,” rääkis Scott Silva, 38-aastane sotsiaaltöötaja, kes mängis ülikooli ajal aktiivselt
korvpalli. “Valmistame Jani ette suureks
tulevikuks.”

Jan armastab tennist
Imepoisi ema, Mari Maattanen-Silva
on endine Soome profitennisist, kelle käe
all Jan Silva tennist mängima hakkaski
ning kellega ta siiani treenib. MaattanenSilva möönis, et kuigi see võib tunduda
imelik, et nad oma viieaastasest pojast
tipptennisisti kasvatavad, ei ole nad
poega kunagi sundinud. “Kõik arvavad, et me oleme hullud, aga kui meie
treeninguid vaatama tullakse, ütlevad
inimesed pärast ise, et see paistab kaugele, kui väga Jan tennist armastab,” selgitas Maattanen-Silva, kes töötab nüüd
Mouratoglou akadeemias treenerina.
“Me ei pea teda üldse sundima.”
Mingit kindlat valemit tennisetšempioni
vormimiseks ei ole, kuid üldjuhul peab
laps oskama reketit käsitleda enne, kui
ta suudab lugeda või kirjutada. Sageli
viiakse oma võsukesed suurtesse aka-
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deemiatesse, kuid harva nii noorelt kui
Jan Silva.
Üks tuntumaid lugusid tenniseajaloos
on kunagise tippmängija Andre Agassi
algustee – Agassi isa kõigutas tennisepalli poja hälli kohal, et treenida tema koordinatsioonivõimeid. Kuueaastaselt andis
Agassi juba intervjuusid ja
osales näidismatšidel.
Karjääri jooksul võitis
Agassi
kaheksa
suure slämmi turniiri.
Silvadel
on lisaks
Janile veel
kaks last –
11-aastane
poeg Kadyn
ning kolmeaastane tütar Jasmin.
Mõlemad
mängivad
tennist,
Kadyn harjutab samuti
Mouratoglou
akadeemias.
Ema ja isa usuvad, et
Jan on tulevikus tõeline tšempion. “Parimal
juhul võidavad nii Jan
kui ka Kadyn suure slämmi turniire,” arutles Scott
Silva. “Mõlemad on väga atleetlikud, usun, et nad võivad t e n n i s e s
teha, mida iganes soovivad.”

Loobib reketeid
“Halvimal juhul võidab Jan hunniku
suure slämmi turniire, Kadynist saab
küll professionaalne tennisist, kuid mitte nii edukas, kui ta sooviks,” lisas poiste
ema.
Silvad rääkisid, et poja eriline anne
ilmnes juba varakult. Vaevalt aastasena

nõudis Jan pidevalt, et talle näidataks
videot tema lemmiktennisisti, James
Blake’i mänguga. Varsti pärast seda sai
tema lemmikmänguasjaks tennisepall.
Jani avastas 2006. aasta Austraalia lahtistel meistrivõistlustel teise koha saanud
Küprose tennisist Marcos Baghdatis, kes
on samuti Mouratoglou akadeemias õppinud.
Baghdatis nägi Jani ühel noorteturniiril mängimas ja võttis kohe ühendust
Mouratoglouga, kes lennutas perekonna Prantsusmaale, et poissi oma silmaga näha. Hiljem aga
helistas ja kutsus neid tagasi, et
jääda.
Mouratoglou akadeemia hoolitseb
Silvade perekonna võimalike väljaminekute eest, makstes kinni nende pisikese
korteri üüri, söögi, treeningud, väljakurendi ning Jani riietuse ja varustuse.
Ja seda on rohkem kui tarvis – nagu
lasteaialaps ikka, on ka Jan aeg-ajalt
temperamentne, loobib reketeid ja tusatseb, kui vigu teeb. “Meid hoiatati, et
reketeid kulub tal kõvasti,” naeris poisi
isa.
Patrick Mouratoglou on oma investeeringuga rahul. “Jan armastab võistelda,”
rääkis ta. “Ta tahab alati võita, ta on uskumatult andekas. Teda vaadates näed
kohe, et ta on eriline. Tal on tulevase
staari tunnused.”
Kas väikesest Jan Silvast ka tegelikult suur tennisestaar saab, näitab aeg.
Igatahes tasub see nimi meelde jätta.

Jan Kristian Silva CV
Sündinud: 17. novembril 2001
Sacramentos
Pikkus: 110 cm
Kaal: 25 kg
Treener: Mari Maattanen-Silva
Perekond: ema Mari, isa Scott, 11-aastane
vend Kadyn ja 3-aastane õde Jasmin
Lemmiktennisistid: Roger Federer, James
Blake ja Maria Šarapova
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Serbia tennise tõus
süsteemiväline nähtus

Serbiat võib praegu julgelt nimetada tenniseriigiks, sest maailma esikuuikusse
kuuluvad naistest Jelena Jankovic ja Ana Ivanovic ning meestest Novak Djokovic.
Kui aga vaadata tagalat või ajalugu, siis Serbia tennisel
midagi suurt ette näidata pole.
Loo ajakirjale koostas SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

M

ida numbrid näitavad? Meestest on Djokovici selja taga
üks tugev keskmik – Janko
Tipsarevic asub maailma edetabelis 53.
kohal. Kokku kuulub 500 parema sekka

ma USA ja Jelena Dokic Austraalia eest.
Tõsi, Dokici isa läks tülli Austraalia tennisejuhtidega ning tõi hiljem tütre Serbia
(tollal veel Jugoslaavia) lipu alla tagasi.

vaid kuus serblast. Noormeeste ITF-i
edetabelis asub parim serblane 87. kohal.

Serbias pole riik tennise
arengule kuidagi kaasa
aidanud.

Naiste osas valitseb Jankovici ja
Ivanovici taga täielik tühjus, paremuselt järgmine serblanna Vojislava
Lukic on edetabelis 232. kohal, kokku
500 seas kaheksa Serbia naist. Neidudest
parimana on Bojana Jovanovski 11., ent
teisi esisajas pole.

Serbia on rohkem
pallimängude maa
Tegelikult ongi üldpilt loogilisem kui tippude ootamatu edu. Sest
Serbias pole riik tennise arengule
kuidagi kaasa aidanud. Djokovic pidi
12-aastaselt lahkuma Münchenisse,
et harjutada Niki Pilici käe all,
Jankovic kolis USA-sse Nick Bolletieri
Tenniseakadeemiasse.

Ka Jugoslaavia aegadel pole serblastest tennisistidel edu olnud – vaid mõni
horvaat on ajuti silma paistnud.
Kui vaadata Serbia sporti üldse, siis
põhiliselt panustatakse kollektiivsetele pallimängualadele. Korvpall, võrkpall, jalgpall, veepall, käsipall – peaaegu kõigil aladel võib Serbiat tegijaks
nimetada. Ka kahe viimase olümpiamängude tulemused näitavad – kui
pallimängude medaleid mitte arvestada –, et Serbia on saanud individuaalaladel nii Ateenas kui ka
Sydneys vaid ühe
hõbeda.

Siiski pole keegi neist vahetanud
kodakondsust, nagu tegid eelmised kaks Serbia tennisetalenti.
Monica Seles hakkas esine-

Björn Borg kerkis
samuti tühjalt kohalt
Kui Björn Borg 1970. aastate algul
esile kerkis, tuli ta samuti tühjast kohast – Rootsi tennisest polnud varem
keegi midagi kuulnud.
Kümme aastat hiljem hakkasid
üksteise järel paremikku kerkima
Anders Järryd, Henrik Sundström,
Stefan Edberg, Mats Wilander, Jonas
Björkman, Magnus Norman, Thomas
Johansson jne. Siin oli tegemist juba
süsteemiga – Borgi edu paistel tundsid
poisid ala vastu huvi, klubid reageerisid
väljakute ehitamisega, riik rajas Båstadi
tennisekeskuse. Jätk oli loogiline.

Tänavu on Serbias juba kõik
tennisetunnid eelolevaks
talveks välja müüdud.
Esialgu kas või sellepärast,
et väljakuid napib.
Samas pole ühe mehe esilekerkimine tühjalt kohalt ka suur üllatus
– aeg-ajalt spordis seda ikka sünnib. Et aga Serbiast kerkis kõigi
raskuste kiuste kolm tipptennisisti korraga, ei allu küll ühelegi tõenäosusele.
Nüüd on riigis olukord kiiresti muutunud. Tipsarevic andis
French Openi ajal lühiintervjuu
Eesti Raadiole ning mainis, et tänavu
on juba kõik tennisetunnid eelolevaks
talveks välja müüdud. Esialgu kas või
sellepärast, et väljakuid napib. Kuid
buum teeb oma töö ning varsti peavad
ka riik ning ettevõtjad käe alla panema, et huvile kiiresti reageerida.

Ivanovic harjutas
basseini põhjas
Et samas ajakirjas on juba kahes loos
juttu Djokovicist ja Jankovicist, teeme
lõpetuseks põgusa ülevaate 19-aastase Ivanovici senisest eduteest. Tüdruk
hakkas juba viieaastaselt tennist mängima, kui tema iidoliks oli tollal absoluutsesse tippu kuulunud Seles.

Meestest on Djokovici selja
taga üks tugev keskmik – Janko
Tipsarevic asub maailma
edetabelis 53. kohal.
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Häid tingimusi sõjast laastatud Serbias ta ei leidnud. Belgradi spordiklubi, kelle egiidi all ta harjutas, tahtis enda kompleksi ehitada täismõõtmetega
ujulat, kuid raha ei leidunud. Basseini
Järgneb lk 34
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põhja pandi vaip maha ning rajati hoopis tenniseväljak. Just sellel harjutas
Ivanovic noorena suure osa ajast.
Juunioride klassis tegi ta läbimurde
2004. aasta suvel, kui jõudis Wimbledoni
noorteturniiril finaali. Omapärane,
et samal aastal võitis täiskasvanute
Wimbledoni Ivanoviciga samal aastal,
kuid seitse kuud varem sündinud Maria
Šarapova, kellest serblanna nüüd edetabelis vaid kaks kohta tagapool asub.

Basseini põhja pandi vaip
maha ning rajati hoopis
tenniseväljak. Just sellel
harjutas Ivanovic noorena
suure osa ajast.
2004. aasta lõpuks oli Ivanovic võitnud ka neli täiskasvanute Challengerturniiri ning kerkinud maailma edetabelis napilt saja sekka – 97. kohale.
Aasta hiljem asus ta juba 16. positsioonil ning pärast lühikest seisakut
hakkas tänavu taas jõudsalt kerkima.

Brittide hinnangul
kauneim tennisist
Ivanovici saavutustest 2007. aastal
tõusevad esile 1,34 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga turniiri võit Berliinis
ja finaalipääs French Openil. Augustis
võitis ta Los Angelese turniiri. Ivanovic
on teeninud karjääri jooksul 2 754 152
dollarit, millest üle poole on ta kogunud
tänavu kaheksa ja poole kuuga.
Ivanovic on laineid löönud ka välimusega. Brittide The Suni lugejahääletusel valiti ta kauneimaks tennisistiks.
Tumedapäine iludus oli lükanud tagaplaanile isegi pikajalgse Šarapova.
US Openi ajal sahistati Ivanovici ja
hispaanlase Tommy Robredo suhetest.
Serbia tabloid Svet viitas, et nüüd harjutavad mõlemad mängijad Barcelonas
ning see polevat sugugi juhus.
Armulugu saanud alguse tänavu
Australian Openil, ent algul ei võtnud
Ivanovic Robredo külgelöömist tõsiselt, sest hispaanlast tunti seltskondade pullivennana. Ent US Openi ajal olevat Ivanovic mõistnud, et Robredo on
temasse tõeliselt armunud. Võimalik
muidugi, et tabloid on uudisega üle
pingutanud.
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Djokovic hakkab
eralduma peagrupist
Tänavu 22. mail 20-aastaseks saanud Serbia tennisist Novak Djokovic on kuidagi
märkamatult tõusnud maailma edetabelis kaheksa kuuga 16. kohalt kolmandale.
Kuigi kõik räägivad Roger Federerist ja Rafael Nadalist,
on ka Djokovic tänavu kõvasti silma paistnud.
Loo on kirja pannud SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

K

ui võrrelda viimase kahe-kolme
aasta liikumist meeste tennises
jalgratturite grupisõiduga, siis
võib märgata, kuidas grupist eralduvad
jooksikud.





          
        
      





Tal on potentsiaali tõusta
maailma esireketiks.

Pärast Pete Samprase ja Andre Agassi
ajastu lõppu jäi liidrikoht vakantseks, kuni peagrupist rebis lahti Federer. Mullu
kevadel algas Euroopa liivaväljakutel
Nadali tähetund ja hispaanlane pedaalis Federeri jälitama. Ning nüüd hakkab
peagrupist eralduma Djokovic, kes on
selgelt tempot tõstnud. Federeri kõrval on
Djokovic ainus meesmängija, kes tänavu
vähemalt kolmel suure slämmi turniiril
poolfinaali jõudnud.

Seega on Djokovic universaal nagu
ka Federer. Nadal on veidi ühekülgsem, kuid
maailma parima liikuja ning tagajoonemängijana suudab
tihti trumbi lauale
lüüa. Ka meeste vanust arvestades võib
praegune esikolmik veel
mitu aastat jooksikutena grupi ees sõita.

Ka Djokovic ise tõi äsja US Openi ühes
intervjuus rattasõiduga sarnase võrdluse,
kui temalt küsiti võimaluse kohta püüda
Federeri ja Nadali. “Tennis vajab nende kahe rivaliteeti. Ent teisest küljest ei
panda piisavalt tähele teisi mängijaid. Nii
võiks öelda, et mina üritan ette rebida, et
kaheliikmeline juhtgrupp täieneks,” ütles
Djokovic.

Uhke kodumaa üle,
kes pole teda aidanud
Kui Djokovic võitis Miami suurturniiri, kandis ta lippu, kuhu oli kirjutatud
“Novak, made in Serbia”. Olles uhke
oma kodumaa üle, pole Djokovic tegelikult riigi toetust kunagi tundnud. Ometi
ta Serbiat mingil juhul ei hülga.

Märtsist alates on serblase “teenistusleht” muljetavaldav. Kõigepealt kaks turniiri USA-s, mida suure slämmi võistluste järel peetakse kõige kõrgetasemelisemaks – finaalipääs Indian Wellsis ja
esikoht Miamis.
Seejärel liivaväljakud: võit Estorilis,
poolfinaalikoht French Openil. Ka Wimbledoni murul poolfinaal, siis sõit USA-sse ja
esikoht Montrealis 7:6, 2:6, 7:6 finaalivõiduga Federeri üle. Ja lõpuks US Open, kus
serblane jõudis taaskord finaali, kuid pidi
sedapuhku tunnistama dramaatilises mängus Federeri 7:6(4), 7:6(2), 6:4 paremust.

Universaalne mängija
nagu Federer



suured tšempionid oskavad kõige paremini mängida raskes olukorras. Tal on
potentsiaali tõusta maailma esireketiks,”
kestis Moya kiidukõne üsna pikalt.

Djokovici lemmikväljakukate on hardcourt ehk selline pinnas, millel mängitakse USA-s ja Austraalias. Kuid serblane
peab ennast mängijana universaaliks ja
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Oma pikkuse kohta liigub Novak Djokovic
väljakul uskumatu graatsia ja kiirusega.

ilmselt on säärane hinnang õigustatud, kui
eespool toodud teenistuslehte vaadata.
Nii arvavad ka teised, näitena võiks siinkohal tuua Djokovicile US Openi veerandfinaalis kaotanud Carlos Moya laused. “Ta
suudab kõike. Tal on hea serv, suurepärane vastuvõtt. Ta võib nii rünnata kui kaitsta. Ja kõige parem on ta siis, kui peab oma
mängu uuele tasemele tõstma.

“Paljud inimesed USA-s pole meie
maast üldse kuulnud ja nüüd tegin
Serbia omamoodi tuntuks,” pajatas
Djokovic aprillikuus antud intervjuus. “Kuigi meil polnud tennisetraditsioone ja pidin 12-aastaselt
Saksamaale harjutama sõitma, püüan
ikkagi positiivsel viisil kodumaad näidata. Igaüks peab olema uhke koha üle, kus
ta on sündinud.”
Djokovic jõudis Münchenisse Niki
Pilici juurde. Pilic on Saksamaa kodakondsusega horvaat, kel on serblannast
naine. “Ta oli särav ja hea löögiga mängija, kuid juba 13-aastasena eristas teda
teistest see, et ta teadis, mida tahab saavutada,” on Pilic öelnud.
Praegu juhendab Djokovici slovakk
Marian Vajda, Pilic aga aitab tipu poo-
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le rühkida lätlasel Ernests Gulbisel.
Treenerite palkamisel Djokovic raha kokku ei hoia – ehkki tal on Vajda ja kehalise
ettevalmistuse treener, palkas ta mõneks
ajaks ka tuntud Austraalia paarismänguspetsialisti Mark Woodforde’i, et too
parandaks serblase võrgumängu.

Kuid võit laulmises edetabelipunkte siiski ei anna. Djokovici nimest on tuletatud
hüüdnimi Djoker või Joker ehk eesti keeli jokker, mis tähendab teadupärast narri
või naljameest.
Djokovic on ka helde südamega. Äsja
oli tal kodulinnas Belgradis juhtum, kus
ta jäi autoga punase tule taha seisma ning
neli mustlast anusid talt raha. Djokovic

Sportlik pere, kes
austab vanaisa

maksis kõigile. “Nad etendasid oma rolli
nii ilusalt, et pidin raha andma,” põhjendas Djokovic.
Eelmise aasta lõpul õnnitles isa Srdjan
poega, kui too lõpetas aasta maailma TOP
20 seas, täpsemalt 16. kohal. “Kas ma olen
27. või 87., sellel pole vahet. Õnnitle mind
siis, kui olen esimene,” jahutas Novak isa
rõõmu.

Juba Djokovici esimene treener Jelena
Gencic, kes juhendas praegust maailma
kolmandat mängijat 12. eluaastani, soovitas tal kodumaa tolmu võimalikult kiiresti
jalgelt pühkida. “Jah, mind toetasid tollal
ainult vanemad ja treener. Vanemate abita poleks ma kuhugi jõudnud ning treener
hoolitses kõige eest – ta tundis iga päev
huvi mu koolihinnete vastu ja uuris, millist toitu ma söön,” meenutas Djokovic.
Gencici arvates aitasid kogu Djokovici
perel spordis edasi jõuda patriarhaalsed
tavad. Nimelt ei alustatud kunagi enne
lõunasööki, kui laua taha istus ka vanaisa
ning keegi ei tõusnud enne püsti, kui vanaisa oli söömise lõpetanud. “Vanaisa oli
kindlasti üks minu innustajaid. Ta tahtis,
et ma jõuaks tippu, aga nüüd on pisut pahane, et näeb mind kodus nii harva. Pean
veel harjuma professionaali eluga, et kodu enam niivõrd esile ei pääse,” rääkis
Djokovic.
Novaki isa Srdjan ja ema Dijana peavad
pitsa- ja pannkoogirestorani ühes Serbia
mägises piirkonnas. Isa tegeles nii mäesuusatamise kui jalgpalliga, samuti olid
Novaki tädi ja onu head suusatajad. Isa
tahtis, et vanem poeg valiks ühe tema kahest alast, aga leppis ka tennisega.

Mullu levisid jutud,
et Djokovicile pakuti Briti
kodakondsust, kuid ta jäi
Serbiale truuks.
Nüüd mängivad tennist ka Novaki nooremad vennad. 16-aastane Marko on oma
vanuseklassis Serbia meister, kuid rahvusvahelisel tasemel pole veel edu saavutanud. Ent Novakiga vähemalt sama andekas pidavat olema 12-aastane Djordje.
“Djokovicide pere rong liigub suurel kiirusel ning ei kavatsegi peatuda,” kirjutas
Novak oma interneti koduleheküljel.
Mullu levisid jutud, et Djokovicile pakuti Briti kodakondsust, kuid ta jäi Serbiale
truuks. “Kohtusime Glasgow’s Davise karika matšis Suurbritanniaga ja inglased
olid mu mängust vaimustuses. Siis nad
võistlusjärgsel õhtusöögil naljatasid, et
võiksid vahetada kodakondsust. See oli ai-
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Jah, Federerist on Djokovic kuus aastat noorem. Seega on serblasel veel aega
esimeseks tõusta. Kuid auahne mehena
ei lepi Djokovic kindlasti sellega, et võiks
saada esimeseks siis, kui Federer tagasi
tõmbub. Ta tahab ise tippu murda. Aeg
näitab, kas Djokovicil selleks võimeid
jätkub.

Novak Djokovic

Djokovic leiab, et võidutahet ei asenda miski. Raha ja materiaalsed asjad on küll olulised, ent
mitte ükski neist pole nii tähtis, kui tunda end võitjana.

nult üks lühike jutt, aga ajakirjanikud tegid
sellest suure asja. Pidin kaks kuud vastama küsimustele, kas ikka võtan Briti kodakondsuse vastu,” meenutas Djokovic.
Serblane lisas, et ei kavatse mingil juhul
teise riigi lipu alla minna, ehkki serblasena on tal rivaalidest tihti raskem – kõikidesse tennise suurriikidesse sõitmine
nõuab viisat. “Ma ei muretse, praegu on
viisa hankimine lihtsam, kui olen tuntud
sportlane,” ütles Djokovic.

Samprase võidutahe
avaldas muljet
Kuigi Djokovic tunnustab kõrgelt
Federeri mängu, on serblase suurim eeskuju siiski Pete Sampras.
“Mul on kahju, et ei õnnestunud Samprasega väljakul kohtuda. Aga ta lahkus
kui kuningas, olles võitnud US Openi ja
öelnud: nüüd aitab. Sampras avaldas mulle erakordset mõju, kui ta ühes intervjuus
ütles, et võidutahet ei asenda miski. Jah,
raha ning materiaalsed asjad on olulised,
ent mitte ükski neist pole nii tähtis, kui
tunda end võitjana. See on spordis edasiviiv jõud,” leidis Djokovic.
Federeri jälgib Djokovic hoolega, et kunagi tema kohale tõusta. “Minu eesmärk
on saada number üheks ning selleks pean
teadma, kuidas ta mängib, et oskaks teda
võita,” selgitas Djokovic.
Ajakirjanikud pidasid Djokovici ülbeks, kui ta tänavuse Australian Openi
kaheksandikfinaali eel ütles, et mängib
Federeri vastu võidule. “Tahtsin lihtsalt
mõista anda, et ma veel sellepärast ei

alistu, et tema on parim,” tõrjus Djokovic
süüdistuse.

Federeri jälgib Djokovic
hoolega, et kunagi tema
kohale tõusta.
Kaotanud Federerile viis mängu järjest, sai Djokovic kuuendas võidu, kui
alistas esireketi Montrealis. Temast sai
ka esimene tennisist, kes võitnud Nadali
(poolfinaalis) ja Federeri samal turniiril.
“Ta areneb mitte kuude, vaid päevadega,” iseloomustas Federer Djokovici.

Sündinud: 22. mai 1987
Pikkus ja kaal: 190 cm, 80 kilo
Alustas tennisega: 4-aastaselt

“See oli mu karjääri parim turniir,” ütles Djokovic. “Sain tasu ränga töö eest.
Olen nii õnnelik, et ei oska seda sõnades
väljendada.”

Treener: Marian Vajda
Riietus: Adidas
Reket: Wilson

Nalja- ja laulumees
Kuigi Djokovic tundub väljakul tõsine, on ta tegelikult hea näitleja ja naljamees. Internetis levivad lustakad sketšid,
kus Djokovic etendab Nadali ja Maria
Šarapovat, jäljendades nende kombeid
ja mängustiili.

ATP turniirivõite: 6

Auahne mehena ei lepi Djokovic kindlasti sellega, et võiks saada esimeseks siis, kui Federer
tagasi tõmbub. Ta tahab ise tippu murda.

Karjääri auhinnaraha (enne
US Openit): 3 248 000 USA dollarit

Tenniseajakirja väljaandmist toetab:

Kui äsja palus väljaku kommentaator
Djokovicil US Openi veerandfinaali järel
sama teha, etendas serblane taas Nadali
ja Šarapovat ning kutsus esile rahva naeru ja poolehoiu. “Ta teeb seda väga andekalt. Kui tal poleks edu tennises, võinuks temast näitleja saada,” arvas show’d
pealt vaadanud Moya.

BARRINGTON
ja harrastustennisist

hr. Veiko Tishler

Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste
järgsel karaokepeol sai Djokovic esikoha.
Nadal oli teine ja Federer alles kaheksas.
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REKETITEmängud

Raketlonistide tegus suvi
Suvi möödus meie neljareketisportlastele tegusalt: lisaks mitmele edukale
välisvõistlusele valiti alaliidule ka uus president.
Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Foto: erakogu.

A

ugusti lõpus valis Eesti
Racketloni Liit uue presidendi: Matts-Erik Lindqvist jätkab oma eelkäija Riho Sillaotsa tööd.
Reketloniharrastajate hulk Eestis ei
ole just suur, kuid seda enam teeb heameelt, et nende seast on esile tõusnud
maailmatasemel sportlasi. Suvehooaja
lõppedes hoiab nüüd meie edukaim
raketlonist Ken-Kristjan Toomjõe
maailma edetabelis 36. positsiooni.
Kuni 21-aastaste noormeeste seas on
Ken-Kristjan aga punktitabelis juhtpositsioonil.

pani ahhetama nii mõnegi reketlonisti. Võidult võidule sammudes alistas
ta näiteks kaheksandikfinaalis rootsi
lauatennisemängija Daniel Majetici
lausa 21 : 9. Rootslane vangutas pärast
mängu pead ja tõdes, et see oli tema jaoks reketloni arvestuses esimene kaotus trumpalal.

Suvised välisvõistlused
Suve alguse reketloni MK-etapp peeti 15.–17. juunil Espoos Esport Centeris
ja kandis nime Finnish Racketlon Open
2007. Eesti reketlonimängijaid osales
naaberriigis koguni 14. Särava etteaste pakkus saarlane Taavi Himmist,
kel õnnestus saada esikoht meeste Cklassis. Lisaks kuulus Himmistile U-21
klassis kolmas koht.
P ä r n u n o o r m e e s K e n - K r i s tj a n
Toomjõe saavutas lisaks tublile U-21
teisele kohale neljanda tulemuse tugevas B-grupis.
Järjekordne MK (World Tour) etapp
toimus 17.–19. augustil Inglismaal
Londonis. Ka sellel etapil oli eestlastel
väljas soliidne kaheksaliikmeline esindus.
Kokkuvõttes võib võistlust pidada
kordaläinuks. Ehkki mitmed mängijad,
teiste seas FIR-i president Marcel
Weigel, heitis korraldajatele üht-teist
ette, oli sportlikust seisukohast väga
suur pluss see, et kõik said piisavalt
mängida. Näiteks C-grupis mängiti
kõik kohad välja, A-grupis said kõik
vähemalt 4 mängu.
Juunioride klassis astus võistlustulle kolm meie mängijat: Taavi Himmist
ning Ken-Kristjan ja Andre-Kristopher
Toomjõe.
Kõige paremini läks Taavil, kes küll
ei saanud veel jagu saksa 19-aastasest
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Ken Kristjan Toomjõe ja Roger Federer
Wimbledonis.

Juunioride
paremusjärjestus:
1. Paul Sach (Saksamaa)
2. Taavi Himmist
3. Ken-Kristjan Toomjõe
4. Andre-Kristopher Toomjõe

tõusvast tähest Paul Sachist, ent suutis
võtta revanši Kristjanilt tulemusega
9 : 21, 17 : 21, 21 : 9 ja 21 : 9. Võib öelda,
et määravaks sai squash, kuna viimati
oli Taavi kaotanud Kristjanile squash’is
lausa 8 : 21!
Vendade omavahelises mängus jäi
(seekord veel) peale Kristjan.
Seenioride (45+) vanuseklassis esindas Eestit Matts-Erik Lindqvist, kes
pidi 2. ringis alla vanduma kohalikule
Graham Nortonile tulemusega 21 : 15,
2 : 21, 5 : 21. Lindqvistile selles vanuseklassis kokkuvõttes igati väärikas
15.–16. koht.

Kokkuvõttes saavutas Viigimets Cklassis 2. koha. Kaotus tuli võtta vastu
alles finaalis teiselt rootsi mängijalt
Andreas Eidelt. Finaal oli ääretult tasavägine ja meie reketlonist jäi finaalis
alla vaid ühe punktiga, kusjuures tal oli
kasutada kaks matšpalli. Arvestades,
et Viigimetsa jaoks oli see alles teine
välisvõistlus reketlonis, võib 2. kohta
pidada kindlasti kordaminekuks.
Teistest Eesti mängijatest saavutas
Silver Karjus 5., Rauno Tiesel 9., MattsErik Lindqvist 11. ja Andre-Kristopher
Toomjõe 25. koha.

Sügisesed
tähtsündmused
Rahvusvahelistest jõukatsumistest
toimub järgmine suurem MK-etapp
(pluss paarismängu MM) novembri
lõpus Austrias Viinis ning pärast seda
juba detsembri viimasel nädalal maailmameistrivõistlused Hollandis. P-16
klassis läheb Eesti mõlemale võistlusele favoriidina ja lootusega tuua Eestile
tiitleid juurde.
Septembrikuu viimastel päevadel
toimub Pärnus Eesti reketloni karikavõistluste neljas etapp ning novembrikuu esimesel nädalavahetusel kodune
tähtsaim mõõduvõtt – Eesti meistrivõistlused. Aasta viimane võistlus
– Jõuluturniir – toimub aga nimele kohaselt detsembris.

C-klassis astus võistlustulle viis
meie mängijat: Peeter Viigimets,
Silver Karjus, Rauno Tiesel, MattsErik Lindqvist ja Andre-Kristopher
Toomjõe.
Kõige paremini läks Viigimetsal,
kes oma imelise lauatennisemänguga

www.racketlon.ee
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Jelena Jankovic
armastab naeratusi ja kauneid rõivaid

Ilmselt poleks serblanna Jelena Jankovic tõusnud maailma edetabelis kolmandaks,
kui Kim Clijsters poleks loobunud, kui õed Williamsid mängiksid sagedamini ning
kui Amelie Mauresmo poleks vigastada saanud. Kuid oleksid spordis ei maksa
– vargsi on Jankovic tõusnud maailma tippmängijate sekka.
Loo Serena Williamsist kirjutas ajakirjale SL Õhtulehe spordiajakirjanik Ants Põldoja. Fotod: Scanpix.

K

ui siinsamas ajakirjas on juttu
Jankovici kaasmaalasest Novak
Djokovicist, siis viimati mainitu jõudis esikümnesse kaks aastat
nooremana. Kui lisaks arvestada, et
naiste tippaeg algab tavaliselt varem
– esile tõustakse 17–18-aastaselt –, on
Jankovic murdnud paremikku tavatult
hilja. Tänavu 28. veebruaril sai ta juba
22-aastaseks.

Mängib turniiridel
tihedamalt kui teised
tipud
Paralleele võib leida Jankovici ja
meie Kaia Kanepi eluloos. Nimelt võitis
Jankovic 2001. aastal Australian Openi
noorteturniiri – kuu aega enne 16-aastaseks saamist. Sama hooaja juunis võitis Kanepi French Openi – päev enne
16-aastaseks saamist. Mõlemad neiud
jõudsid juhtida ka maailma juunioride
edetabelit.
Veel 2003. aastal polnud Jankovic
Kanepist edetabelis kuigi palju ees, ent
aasta hiljem tõusis serblanna maailma
50 parema hulka, kuhu Kanepi jõudis
alles tänavu.

“Kui kaotan, siis mitte
kehva füüsilise seisundi
tõttu, vaid põhjusel,
et vastane mängis hästi või
mängisin ise kehvasti või
valisin vale taktika.”
Jankovic, kelle karjääri pole vigastused oluliselt mõjutanud, mängib
aastas rohkem turniire kui teised tippnaised. Lihtne võrdlus: kui äsja lõppenud US Open oli Jankovicile aasta
20. turniir, siis teda veerandfinaalis
võitnud Venus Williamsile 10. turniir,
maailma 2. reketile Maria Šarapovale
11. turniir jne.
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Tihe mängimine tähendas seda, et
Jankovic jõudis hooaja 50. võiduni varem, kui keegi on seda suutnud pärast
Chris Evertit. “Mul on olnud õnne, et
olen pääsenud vigastusest, kuid olen
ka selle nimel tööd teinud,” rääkis
Jankovic, kes sagedasest mängimisest
ei väsi. “Kui kaotan, siis mitte kehva
füüsilise seisundi tõttu, vaid põhjusel,
et vastane mängis hästi või mängisin
ise kehvasti või valisin vale taktika.”

Naeratab isegi
vastasele, kes teda
võidab
US Openil teenis
Jankovic pealtvaatajate
poolehoiu
sellega, et
isegi raskes
ja hiljem Williamsile
napilt kaotatud matšis
suutis sageli naeratada
ja vastase heade löökide peale tunnustavalt
plaksutada. “Mõnikord
peab sul olema lõbus.
Ei usu, et tuleks järgida
mängijaid, kes kogu aeg
on platsil tõsised. Tahan
nautida mängu,” ütles
Jankovic tookord pressikonverentsil.
“Kui vastane teeb suurepärase löögi, siis pole midagi
halba selles, et ma naeratan.
Mida saaksin teha, kui serv
on nii tugev, et pole võimalik tõrjuda? Lihtsalt
tunnustada vastast
ja öelda: “Hästi,
Venus!”,” rää-
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kis Jankovic. “Mulle meeldib, kui on
palju pealtvaatajaid, kes näivad ütlevat:
“Jelena, me armastame su naeratust.”
Jah, aga kahjuks see ei aita mul vastase
servi tõrjuda.”
Kunagi, ühes paari aasta taguses intervjuus, kui Jankovic alles õppis tundma naiste profitennise köögipoolt, kurtis
ta mängijate kehvade suhete üle. “Naiste
tuur erineb meeste tuurist selle poolest,
et kui sa kedagi võidad, siis ta terve nädala sulle tere ei ütle. Mehed võivad pika heitluse pidada ja siis koos einestada.
Tüdrukud on teistsugused,” tahtnuks
Jankovic näha lahedamat õhkkonda.

Romaan Murrayga
pakkus kõneainet Briti
kõmuajakirjandusele
Pressikonverentsidel ei hoidu Jankovic avameelitsemast. Tema käitumine ja jutt Wimbledoni turniiril panid kihama Briti kõmuajakirjanikud
– Jankovic ja tema segapaarismängupartner Jamie Murray, kellega koos
võideti esikoht, olevat armunud.
Mida ütles siis Jelena? Et olevat lubanud Murrayle hulgaliselt suudlusi,

kui too geimpallil vastase servi tõrjumisega hakkama saab. (“Kahjuks see
palju ei aidanud,” oli Jankovici kommentaar). Et pärast mängu oli Jamie
küsinud, millist kleiti ta ballil kannab.
(“Valmistasin talle pettumuse, kui ütlesin, et see on pikk kleit.”)
Tänu Jankovicile said britid rõõmustada esimese Wimbledoni tiitli üle pärast 20-aastast vaheaega – mis siis, et
see tuli vähem tähtsas mänguliigis.

Ilmselt aitas finaalivõidule
kaasa ka paari vahel
valitsenud keemia – noored
tundusid sobivat kokku.
Igal juhul kutsus Murray
Jankovici Šotimaale
jõulupühi tähistama.

mistada elegantseid kleite,” rääkis
Jankovic ühes intervjuus.
Turniiri puhkepäevadel on šoppamine
Jankovici lemmiktegevus. “Vaatan
oma ajakava üle ja siis tean, millal saan
poodi minna. Mulle meeldib naiselik
välja näha. Võin
päeval kanda
ka teksasid,
aga armastan kõrgeid
kontsi.
Kohe
kui

Sünnikoht: Belgrad
Praegune elukoht: Bradenton, Florida

Jankovici tee on läinud vääramatult ülesmäge. Nüüd, pärast US Openit, tuli üle pika aja väike
kukkumine – serblanna langes edetabeli kolmandalt kohalt neljandale.

mäng saab läbi, tahaksin kõrge kontsaga kingad jalga panna, kuigi paljud
ütlevad, et ma ei oska nendega käia,
pidavat olema selline mulje, et kohe
komistan ja kukun,” naeris Jankovic.

Jankovic rõõmustas, et saatus viis teda Murrayga kokku. Kuid ta ei öelnud,
kas suhete või võidu pärast. “Esmalt
käis tema agent minu juures uurimas,
kas tahan segapaari mängida. Mõtlesin,
et olen üksikmängust väsinud ning ei
andnud kindlat vastust. Siin aga sattusin ühel hommikul hotellist väljakule
sõitma Jamiega samas autos ning siis ta
küsis ise: kas mängin temaga? Ütlesin
mõtlemata, et pane meid tabelisse kirja. Tegin hea otsuse,” pajatas Jankovic
Wimbledonis.

Serblanna ütles, et hooajavahelist
puhkust tahaks ta veeta eksootilises
paigas, kus keegi teda ei tunneks.
“Läheksin kellegagi, keda tõeliselt armastan ja siis naudiksin seda aega,”
avameelitses Jankovic.

Usin õppur nii koolis
kui ka väljakul
Jelena on pärit perest, kus pigem
on tähtsamaks peetud õppimist ja üldse teadmiste omandamist kui sporti.
Nii Jankovici isa Veselin kui ka ema
Snežana on majandusteadlased.
Ent nagu Djokovici puhul, polnud
ka Jankovicil võimalust Serbias tippmängijaks tõusta riigi olematu toetuse
tõttu. 12-aastaselt siirdus Jankovic õppima sinna, kuhu paljud tippmängijad
enne teda – Floridasse Nick Bolletieri
Tenniseakadeemiasse. “Algul olin
paar kuud katseajaga, siis anti mulle
stipendium ja sõlmiti IMG-ga sponsorleping,” meenutas Jankovic vastuvõttu
akadeemiasse.

Turniiri puhkepäevadel
käib šoppamas
Kui vaadata Jankovici fotosid tema
interneti koduleheküljel, jääb mulje,
et ta püüab esile tuua võimalikult palju tennisevälist. Piltidel on Jankovic
nagu modell eri riietuses ja erinevates
poosides.
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Sündinud: 28. veebruaril 1985

Pikkus ja kaal: 177 cm, 59 kilo

Sealjuures oli Jankovic turniiri algul
öelnud, et Murray tegi kehva valiku – ta
polevat paarismängus kaugeltki nii tugev kui üksikmängus. Ent ilmselt aitas
kaasa ka paari vahel valitsenud keemia
– noored tundusid sobivat kokku. Igal
juhul kutsus Murray Jankovici enda
juurde Šotimaale jõulupühi tähistama.

Jelena olevat lubanud Wimbledonis
segapaarismängu finaalis partner Murrayle
hulgaliselt suudlusi, kui too geimpallil
vastase servi tõrjumisega hakkama saab.

Jelena Jankovic

Serblannal oli raske, sest ta ei osanud
inglise keelt. “Natuke oli abi prantsuse
keelest, mida olin õppinud Belgradis
diplomaatilises koolis,” rääkis Jankovic.
Kuid ta sai Ameerikaski hästi hakkama: “Igal pool olen

Mood on Jankovicile tähtis, tal on koguni omanimeline JJ rõivaste kollektsioon, mida müüakse ainult Serbias.
Erinevalt õdede Williamsite moest pole Jankovic veel sel alal rahvusvahelist
tuntust otsinud. “Teen ise jooniseid ja
ema annab kõrvalt nõu. Püüame val-
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Reket: Prince
Riietus: Reebok

olnud klassi parim õpilane – nii serbia,
prantsuse kui ka ameerika koolis.”

Treener: praegu puudub

Jankovic üritab profitennise kõrvalt saada kõrgharidust interneti teel.
Kui harva kodusesse Belgradi jõuab,
teeb eksameid. Ent Jankovici alaliseks
elukohaks on märgitud Bradenton,
Florida – sama paik, mis paljudel tipptennisistidel.

Karjääri auhinnaraha:
3 140 525 USA dollarit

Ema Snežana käib tütrega tippturniiridel tihti kaasas, kuid elab raskelt
üle pingelisi mänge. Kui Jankovic
ja tšehhitar Lucie Safarova pidasid
Wimbledonis ülipõneva kolmesetilise
heitluse, lahkus serblanna ema tribüünilt, sest tundis südames pisteid.
“Tennis on ainult mäng ning ema tervis on mulle olulisem. Seepärast tahaksin võita ainult
kahes setis,” rääkis Jankovic.
“Talle pole
hea minu
mängude
vaatamine,
ent samas on
tore teda
loožis näha
ja toetust
tunda.”

Turniirivõite: 5

Eeskuju tennises: Monica Seles
Lemmiksportlased: Dejan Bodiroga,
Michael Jordan ja Pete Sampras
Lemmiknäitleja: Brad Pitt
Lemmiktoit: šokolaad

Stabiilsus aitab
sillutada teed tippu
Jankovici tee on läinud vääramatult
ülesmäge. Nüüd, pärast US Openit, tuli
üle pika aja väike kukkumine – serblanna langes edetabeli kolmandalt kohalt neljandale.
Kuid üldiselt on ta slämmiturniiridelgi arenenud järjekindlalt: 2005.
aastani ei pääsenud kolmandast ringist
kaugemale, mullu mängis korra kaheksandikfinaalis ja US Openil poolfinaalis, tänavu kahel turniiril kaheksandikfinaalis, US Openil veerandfinaalis ja
French Openil poolfinaalis. Stabiilsus
on Jankovici tänavune märksõna – vähemalt poolfinaali on ta seni jõudnud
13 turniiril 20st.
“Kui saan oma mängu käima,
võin võita igaüht,” on Jankovici
tunnuslause. Eks varsti näeme,
mida ta suudab.
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Favoriidid Henin ja
j Federer
vallutasid Suure Õuna

Maailmalinn New York, ameerikalikus kõnepruugis Big Apple, nägi aasta viimasel
suure slämmi turniiril soosikute võitu. Esireketid Justine Henin Belgiast ja šveitslane
Roger Federer said võidu tennise kuningapaarile kohase endastmõistetavusega.
Megastaarid särasid, nagu olid seda teinud kogu tenniseaasta vältel.
Loo ajakirjale koostas Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Fotod: Scanpix.

T

ennis meeldib ameeriklastele endiselt. US Openi finaalipäevadel oli 24 000 vaatajat
mahutav Flushing Meadow’ tennisekeskuse peaareen pilgeni täis, kuigi
ameeriklastest nähti viie mänguliigi peale finaalides ainult Meghann
Shaughnessyt. Tedagi kolmandajärgulises segapaarismängus.
USA tennis on tuntud tippude kasvulavana. Nüüd näib kasv olevat kinni jäänud. Tunnustatud meistrid õed
Williamsid kannatavad vigastuste ja
muude huvide pealetungi all, meeste
liidrid Andy Roddick ja James Blake on
küll suurepärased mängijad, kuid mitte eelkäijate Pete Samprase ja Andre
Agassi mõõtu.

Henin: paremini enam
ei oska!
Naiste turniiril tuli Heninil viimastes mängudes läbida tõeline kadalipp:
veerandfinaalis Serena ja poolfinaalis Venus Williams, finaalis Svetlana
Kuznetsova. Esimene langes 7:6, 6:1,
teine 7:6, 6:4, kolmas 6:1, 6:3! Ei ainustki kaotatud setti nagu ka varasemas
neljas mängus.
“Võin vist tõesti uhke olla. Paremini
kui viimases kolmes kohtumises ma
mängida ei oskakski!” hindas Henin.
Belglanna võitis tänavu kaks suurturniiri kolmest, Australian Openil
ta abielulahutuse tõttu ei mänginud.
Kokku on Henini arvel seitse esikohta
tippturniiridel.
“Võidud Serena ja Venuse üle andsid mulle uskumatult palju enesekindlust. Neid kahte, eriti Venust oli põhjust karta,” tunnistas võitja. Kaotaja
Kuznetsova polnud kiitusega kitsi: “Nii
nagu Justine ei mänginud sel turniiril
keegi. Mina suutsin pakkuda oma keskmist mängu, aga sellega pole Justine’i
vastu midagi peale hakata.”
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Kuningas Roger
Meeste esireketil šveitslasel Roger
Federeril on negatiivne skoor omavahelistes mängudes ainult teise reketi
hispaanlase Rafael Nadali vastu. Kui
Nadal 4. ringis kaasmaalasele David
Ferrerile kaotas (“Miks te imestate,
Ferrer on ju väga hea mängija!”), arvati, et Federeri tee 12. tippturniiri võiduni on vaba. Federer võitiski, loovutamata viimases kolmes mängus settigi.
Aga takistusteta see tee ei olnud.
Roddick pani veerandfinaalis kõik
oma oskused mängu. Kaks esimest
setti läksid kiiresse lõppmängu, aga
Federer jäi peale. Kolmas sett oli juba
rutiin – kokku 7:6, 7:6, 6:2. “Mängisin
oma parimat tennist, kuid ikka jäin alla. Ei oska end milleski süüdistada,”
möönis Roddick, kelle skoor Federeri
vastu on troostitu 1:14.

Eksperdid näevad
Federeri tugevust eelkõige
mängukindluses ja eriti
vaimses üleolekus.
US Openi finaalipäevadel täitus 24 000 vaatajat mahutav Flushing Meadow’ tennisekeskuse
p
peaareen
p
pilgeni.
g

Henin koges psühholoogilises plaanis
tänavu karmi elu. “Kriis oli Wimbledoni
ajal, kui olin nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi. Ma ei suutnud oma taset hoida ja kaotasin poolfinaalis Bartolile.
Küsisin endalt, kuidas on võimalik aasta läbi fit olla? Nüüd olen õnne tipus,
sest iga suur võit on tähtis.”

Henin oli ka ise oma
finaalmängude
üle uhke,
tunnistades,
et paremini
ta mängida ei
oskakski.

Poolfinaalis surus Federer põlvili
Venemaa esimängija, neljanda asetusega Nikolai Davõdenko, kes polnud
varasemas viies mängus kaotanud settigi. Federer võitis 7:5, 6:1, 7:5 ja lohutas vastast: “Pinget oli palju rohkem,
kui numbrid näitavad.” Davõdenko ja
Federer on kohtunud kümnel korral,
šveitslane on võitnud kõik omavahelised mängud.
Tabeli alumisest poolest läks veenvate
võitudega finaali alles 20-aastane Novak
Djokovic, kes oli poolfinaalis nii French
Openil kui ka Wimbledonis. Serblasel
oli meeles värske võit Federeri üle
Kanada lahtistel. Enesekindlalt alustades tüüris ta avaseti võidu lävele, kuid
otsustavate punktide mängimisel läks
närvi.

Naiste turniiri suurim üllatus oli teise
asetusega Maria Šarapova kaotus kolmandas ringis poolatarile Agnieszka
Radwanskale. Šarapova ei lasknud
end heidutada, vaid istus turniiri lõpuni tribüünil Serbia tõusva tähe Novak
Djokovici taustajõudude hulgas. “Ei,
ei, me saame lihtsalt hästi läbi,” tõrjus
Djokovic kõmureporterite otsesed küsimused.

Djokovicil oli oma servi juures avasetis viis settpalli, kuid Federer pareeris
need kõik. Tie break’i valitses Federer.
Punktid 7:4 ja avasett 7:6 Federerile.
Pea sama kordus teises setis. Sealgi oli
Djokovicil kaks settpalli (küll vastase
servil), sealgi võitis Federer 7:6 (7:2).
Kolmas sett kuulus esireketile 6:4 ja
neljas järjestikune USA meistritiitel
oli käes!

Kindlasti tundis US Open puudust
tennisest loobunud Belgia tähest Kim
Clijstersist. Ent vahepeal emaks saanud
eksesireket ameeriklanna Lindsay
Davenport tuli pärast US Openit turniiritennisesse tagasi, mängides Bali turniiril Indoneesias. Läheb huvitavamaks,
sest peale austerlanna Sybille Bammeri
tipptennises rohkem emasid polegi…
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“Kurb tõde: olen otsustavate punktide mängimisel Federerist vaimselt
palju nõrgem. Ei suutnud end ohjes
hoida, läksin närvi ja mängisin maha
kõik võimalused, mida mäng mulle
pakkus,” tunnustas Djokovic kuningas
Rogeri üleolekut.
“Pisut ebaõiglane tulemus. Djokovic
on mänginud hästi kogu hooaja ja
oli tipptasemel ka finaalis. Ta oleks
väärinud paremat tulemust,” nentis
Federer. “Aga usun, et meil seisab ees
veel palju kohtumisi.”
Asjatundjad vangutasid pärast turniiri lõppu pead: Federeri võitu oligi
oodata. Nagu mullu ja 2004. aastal võitis Federer neljast tippturniirist kolm.
Kokku 12 suure slämmi turniiri võitu,
sama palju kui 60-ndatel sai Austraalia
suurus Roy Emerson ning ainult kahe
võrra vähem kui rekordiomanikul Pete
Samprasel.
Veel mullu mühatas Federer küsimuse peale, millal ta Samprase rekordi üle
lööb: “Mõtlen rohkem mängu sisule,
mitte rekorditele.” Pärast US Openit
tunnistas Federer, et rekord peibutab
teda küll. “Varem tundus see kättesaamatuna, nüüd paistab üsna reaalne.
Oleks uhke Sampras üle lüüa.”
Eksperdid näevad Federeri tugevust
eelkõige mängukindluses ja eriti vaimses üleolekus. “Ta suudab tasemel olla ka siis, kui serv hästi ei tööta. Mida
pingelisem mänguseis, seda kindlam
Federer on,” kiitis US Openil telekommentaatorina tegutsenud ekssuurus
John McEnroe.
Federeril on veel varu. Nagu tema
kuulsad eelkäijad Sampras ja Ivan
Lendl pole Federer veel suutnud võita
Roalnd Garros’ liival, kuigi kahel viimasel aastal on ta French Openil finaali
jõudnud.
Treenerita harjutav Federer on saavutanud imetlusväärset edu mitte ainult mängijana. Ta on autoriteetsemaid
sportlasi maailmas, särav isiksus ja
seotud mitme heategevusprojektiga
eelkõige oma ema endisel kodumaal
Lõuna-Aafrika Vabariigis. Leidub neid,
kes peavad šveitslast liiga positiivseks
inimeseks…

Järgneb lk 50

Mida pingelisem on seis, seda paremini
Federer mängib, seda rohkem suudab ta
end mobiliseerida.
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Luzgin:

Kanepil ei olnud suure slämmi
turniiridel hävinguid
Ainsa eestlasena US Openi põhiturniiril
mänginud meie esireket Kaia Kanepi kaotas avaringis 26. asetusega India mängijale Sania Mirzale 2:6, 7:6 (7:5), 1:6.
“Tasavägine matš. Algus oli mõlemapoolselt rabe ja närviline. Teises setis oli
Kaia hea, võites enesekindla mänguga
tie break’i,” kommenteeris Kanepi treener
Andrei Luzgin.
“Otsustavas setis segas Kaiat ilmselt
pingelangus, kiiresti oli seis 0:3 ja setti
päästa enam ei õnnestunud. Ütleme nii,
et US Openil ja sellele eelnenud New
Haveni turniiril näitas Kaia oma keskmist
mängu,” lisas Luzgin.
New Havenis võitis Kanepi kvalifikatsiooniturniiril prantslanna Stephanie
Cohen-Aloro 7:5, 7:6 ning kaotas siis
sakslannale Julia Schruffile 6:2, 3:6, 1:6.
Kanepi mängis tänavu kõigil neljal
suure slämmi turniiril. Austraalias ja

Wimbledonis jõudis ta teise ringi, French
Openil ja USA Openil kaotas avaringis.
Võrdluseks: eelmisel aastal pääses Kaia
French Openil teise ja US Openil koguni
kolmandasse ringi.
“Ühtegi hävingut mängudes suure
slämmi turniiridel polnud. Kaia pidas pingelisi heitlusi ja kogus väärt kogemusi,”
leidis Luzgin.
Maret Ani pidi kesise edetabelikoha
tõttu alustama US Openit valikturniiril,
kus võitis ukrainlanna Maria Korõtševa
6:1, 6:3 ja kaotas ungarlannale Melinda
Czinkile 4:6, 2:6. Margit Rüütel eelistas
US Openile tudengite suveuniversiaadi
Bangkokis, kus saavutas hõbemedali.
Eesti noorte viimaste aastate esindatus suure slämmi noorteturniiridel leidis
tänavu lõpu. Balti riikide tennis oli siiski
väärikalt esindatud: noormeestest võitis
leedulane Ricardas Berankis.

Suure slämmi
turniirid 2007
(võitja ja finalist)

Naised
Australian Open
Serena Williams (USA)
Maria Šarapova (Venemaa)
French Open
Justine Henin (Belgia)
Ana Ivanovic (Serbia)
Wimbledon
Venus Williams (USA)
Marion Bartoli (Prantsusmaa)
US Open
Justine Henin
Svetlana Kuznetsova (Venemaa)

Mehed
Australian Open
Roger Federer (Šveits)
Fernando Gonzalez (Tšiili)
French Open
Rafael Nadal (Hispaania)
Roger Federer
Wimbledon
Roger Federer
Rafael Nadal
US Open
Roger Federer
Novak Djokovic (Serbia)

Virtuaalne istekoht
IBM-i uued interaktiivsed võimalused tennise suurturniiridel
IBM tõi 127. iga-aastasel US Open tenniseturniiril miljonid tenniseaustajad üle
maailma lähemale oma lemmiktähtedele.
Uudistooted my USOpen.org ja SlamTracker võimaldasid külastajatel jälgida
oma lemmikuid sündmuste keerises igal ajal ja igal pool.
Lugu on koostatud IBM-i rahvusvahelise internetilehekülje pressimaterjalide põhjal. Foto: Scanpix.

A

meerika tenniseliit USTA koostöös IBM-iga varustas tennisehuvilised ainulaadse virtuaalse
istekohaga maailma ühel suurimal igaaastasel spordiüritusel – US Openil.
“USOpen.org on erakordne interneti
vahendusel reaalajas turniiri teabe hankimise koht ja sel aastal suurendasime
fännide elamusi veelgi. Peale isikupärase
pildi ühest matšist sai jälgida kogu turniiri
käiku,” selgitas IBM-i üleilmse sponsorluse
turustamise osakonna direktor Rick Singer.
“IBM-i tehnoloogia abil edastati see suurepärane spordiüritus US Openi kohtuniku
pukist võrguvideote ja teleriteni, teavitades
tenniseaustajaid matši kulgemisest iga üksiku punkti välja mängimiseni.”
Kodulehe uus osa my USOpen.org võimaldas huvilistel kergesti märkida kuni viis
lemmikmängijat ja heita pilk automaatsetele ja kohandatud värskendustele mängija statistiliste andmete, lemmikuga seotud
uudiste ja intervjuude, mängude tulemuste ja punktiseisude kohta. Tennisesõbrad
said oma lemmikuudised tähistada selliste
järjehoidjatega nagu Digg ja del.icio.us.
Registreerumine polnud vajalik – tuli vaid
valida oma lemmikud ja koduleht tundis
valikud järgmisel külastusel ära.
Uue SlamTracker rakenduse vahendusel oli võimalik osaleda interaktiivselt
poolte valimises, jälgida oma lemmikuid
valimise ajal, vaadata toimuvaid mänge
ning reaalajas mänguga seotud uuenevat
tablood. Uus interaktiivne tegevuskohtade kaart võimaldas jälgida tenniseväljakutel toimuvat. Arvutihiirt kaardil liigutades sai vaadata, kes antud väljakul
mängivad ja võrgutabloo andmed muutusid valitud mängu järgi.

IBM-i teabetehnoloogia
Ametliku teabeedastustehnoloogia
pakkujana kannab IBM hoolt vajaliku
riistvara, tarkvara ja teenuste eest mängude info ja punktiseisude edastamiseks
korraldajatele ning televaatajatele kogu
maailmas. Siia kuuluvad ka reaalajas seisud, pallingukiirused ja joone tabamise
kontrollsüsteem.
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IBM-i reaalajas toimiv punktiarvestussüsteem kogub teavet kõikide väljakute
kohtunikupukkidest ja edastab statistika
teleringhäälingule, US Open.org-ile, enam
kui 1500 kohal viibiva rahvusvahelise ajakirjaniku poolt kasutatavale siseveebile,
sisetelevisioonisüsteemile, elektroonilistele ekraanidele ning mängijatele ja
pealtvaatajatele mõeldud automatiseeritud
häälerakendustele.
IBM-i väljakuäärne radar ei esita mitte ainult pallingu kiirust väljakul, vaid
edastab selle andmed ka punktiarvestuse
andmebaasi. Ülekannetes osalevatel väljakutel sisestavad IBM-i statistikud võitjate, tahtmatute vigade ja võrku löömiste
andmed IBM-i kesksesse punktiarvestuse
andmebaasi DB2 9 Viper.

Kui mängija vaidlustab
joone tabamise, võimaldab
IBM-i serverite jõul töötav
Hawkeye – viivitamatu taasesituse kaamerad ja esitlustarkvara – kindlaks määrata,
kas pall oli sees või väljas.
Punktiarvestussüsteem võimaldab
pealtvaatajatel nii väljaku ääres kui ka
internetis jälgida tabeli üksikasju, käimasolevaid mänge ja kõikide mängude
tulemusi väljakute kaupa. IBM tarkvara
WebSphere kiirendab enam kui 200 miljoni punkti õigeaegse ja täpse värskenduse
edastamist huvilistele üle kogu maailma.
2006. aastal joone tabamise vaidlustamise kasutuselevõtt andis võimaluse esitleda
IBM-i riistvara. Kui mängija vaidlustab
joone tabamise, võimaldab IBM-i serverite
jõul töötav Hawkeye – viivitamatu taasesituse kaamerad ja esitlustarkvara – kindlaks
määrata, kas pall oli sees või väljas.

Innovation that matters

Jelena Jankovic ei varja rõõmu pärast
joonetabamise kontrolli nägemist.

IBM pakub mängijatele
mängu analüüsi DVD
Tuginedes 2006. aasta positiivsele tagasisidele, varustab IBM viiel ülekannetes osalenud väljakul mänginud mees- ja
naismängijad nende mängu kajastava
DVD-ga. DVD abil saavad mängijad ja nende treenerid jälgida ja analüüsida mängu igast soovitud vaatenurgast, tuvastada
oma tugevaid ja nõrku külgi jne. IBM varustab video automaatselt mängu statistiliste andmetega. Mängija võib valida ka
ainult ässade, eeskäevõitude või tagakäe
tahtmatute vigade esitluse või naasta
mängu spetsiifiliste kriitiliste punktide,
näiteks murdepallide vaatamise juurde.
IBM ühendab kõik erinevatest allikatest
ja formaatidest kogutud andmed.

Pingeolukorras mängu
analüüs
Veel ühe uuendusena pakkus IBM 2007.
aasta US Openil võimalust kasutada pinge all mängija statistikat (IBM Pressure
Player Stat). Tegemist on võrdleva statistikaga, mida saavad kasutada nii mängijad ise kui ka nende treenerid, et hinnata mängijate esinemist tugeva pinge olukorras. Statistilised näitajad arvutatakse
spetsiaalsete skaalade järgi ja need põhinevad olukordadel, mis otseselt mõjutasid
mängu tulemust.
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US OPENšedöövrid

Oi-oi, Ameerika!
Tennise suurvõistlused pakuvad alati elavat huvi, Ameerika lahtised
meistrivõistlused ei olnud erandiks – ikka leidub keegi, kes üllatab.
Ja seda mitte ainult sportlikus plaanis.
Lehekülg on koostatud Scanpixi fotopanka sirvides

Ja siis tuli tuul ...

Made in USA

US Openil oli ilm kuum ja tuuline. Naisvõistlejatel tekitas see ebamugavaid momente, kui tuul kleiti sobilikust kõrgemale kergitas. Aga mis seal ikka. Nüüd me
nägime, et Serena Williams kannab elegantset kõhuketti.
Meestel püsisid riided
paremini seljas. Fabrice
Santoro pükse kergitasid küll eelkõige
emotsioonid.
Fotograaf
on
jäädvustanud
meeleheitemomendi,
mis valdas
meest mängus
James Blake'iga.

Ameeriklanna Bethanie Mattek ei
suutnud küll publikule muljet avaldada oma mänguga, kuid kindlasti
oli raske temast väljakul mööda
vaadata.
Midagi nii väljakutsuvat
on küll raske
mahutada sõnapaari
"sportlik elegants".
Huvitav, kas tal
kodus peeglit ei
ole? Või sõpru?

Maria, oleksid
veel jäänud!
Maria Šarapova alustas tänavu US
Openil enesekindlalt. Imeline punane
kleidike vahetus turniiri edenedes
efektse must-valge Šedöövriga.
Tuul aitas pilku heita ka kleidi alla
peidetud üllatavatele punastele
püksikutele. Paraku jäi meil nägemata, mis oli Maria garderoobis
varutud järgmistesse ringidesse.

Olgu muuseas öeldud, et endine
Venemaa tipptennisist Jevgeni
Kafelnikov hoiatas Mariat ja tema isa
jätkamast sama treeningut. "Kui Maria
tahab jätkata maailma edetabeli esinumbrite seas, siis peavad nad tõsiselt
kaaluma uue treeneri palkamist ja
treeningmetoodika muutmist".
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Federeri uhked
initsiaalidega tossud
Näib, et Roger Federeri garderoobiga on järjest
enam vaeva nähtud. Wimbledoni peene valge pintsaku järel on tenniseässa rõivastes märgata teisigi
muudatusi. US Openi avaringides kandis Federer
kurjakuulutavalt musta ja käitus ka vastavalt – saatis
oma vastased järjest koju. Riietuse juurde kuulusid
ka hõbedaste initsiaalidega mustad jalanõud.
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Ema-aasta

elame Miamis ja ta teeb päris palju trenni,” rääkis de los Rios. “Talle meeldib
väga tennist mängida ja ta tahab saada

Üsna varsti võivad “tennist mängivad emad” professionaalide ringkondades
taas vähem tavatuks muutuda. Jätkuvalt on raske ette kujutada nende aegade
tagasitulekut, mil Evonne Goolagong ja Margaret Court võitsid pärast
emaks saamist suure slämmi tiitli. Samas on korralik karjäär võimalik isegi siis,
kui turniirid nõuavad järjest rohkem füüsilist pingutust.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

S

ybille Bammer on selles kategoorias erand, olles saanud
kõige edukamaks emast tennisemängijaks pärast seda, mil Goolagong
võitis 1980. aastal Wimbledoni turniiri.
Koos viieaastase tütre Tinaga ja tema
insenerist isaga, kes loobus naise toetamise nimel tööst, saavutas Bammer
oma karjääri kõrgeima, 23. positsiooni.

Võidukas aasta

meel.”
“Ma ei ole kunagi talle öelnud: “Ana,

rääkis Bammer aasta alguses. “Ja siis

mine mängi...” Ta lihtsalt võttis reketi,

alustasin uuesti ning ütlesin endale:

läks väljakule ja harjutas.”

“Okei! Tegemist on mu viimase võimalusega ja ma tõesti tahan endast

“See on nii kummaline. Kui sellel

parima anda.”

spordialal tegutsevatel inimestel sünnib laps, siis nad teavad, milline elu

Ta ei ole ainus, kes Roland Garrose

aastase tütre Ana ema, mängis oma esi-

Järgnes esimene tiitlivõit Pattaya City’s

mese suure slämmi peaaegu neli aastat

ning Indian Wellsi ja Amelia Islandi tur-

pärast seda, kui oli mänginud end kva-

niiril poolfinaali jõudmine.

lifikatsiooniturniiridele.

Kõige silmapaistvam on Bammeri

“Mul on hea meel, et ta võitis. See tä-

nii-öelda teise karjääri puhul see, kui-

hendab, et lapsed saavad koos harjuta-

neid ees ootab. See elu on väga raske. Näiteks pidevad lennureisid. Kuid
Anale see meeldib.”
Ana on juba praegu täpselt aru saanud,
kuidas asjad ringreisidel käivad. Kui teBammer võttis oma teist tulekut kui viimast
võimalust ja tahab nüüd anda endast parima.

da,” ütles Bammer, kes on Rossanat
tundnud mitu aastat. “Tina ja Ana on
juba sõbrad. Nad on teineteist tundnud
paar aastat.”
De los Rios loobus algselt tennisest 1994. aastal, et abielluda Gustavo
Neffega, ning sünnitas seejärel 1997.
aastal tütre Ana. 1999. aastal otsustas ta
taas mängima hakata ja jõudis 2000. aastal Roland Garrose turniiril neljandasse
ringi.
Pärast põlve- ja randmeprobleemidega võitlemist 2005. ja 2006. aastal on
nüüdseks 31-aastase naise tervis taas
korras ning ta on rohkem kui aastataguselt 452. positsioonilt võidelnud end
199. kohale. Tema eesmärk on sellel
aastal esisaja hulka jõuda.
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ma lemmikmängija Serena Williams temalt kord küsis, kas ta soovib olla täpselt
oma ema moodi, vastas Ana eitavalt. Ta
ütles, et tahab olla täpselt nagu Serena,
sest Serena võidab alati kõiki.
Tema emal on aga võimalik natuke
niite tõmmata, näiteks korraldas ta tütrele treeningu oma hea sõbra Svetlana
Kuznetsovaga.
De los Rios ei ole lapsega reisides
eriti probleemidega kokku puutunud.
“Reisimine ei ole keeruline, sest laps
on kümneaastane ja teab juba kõike.
Ma keskendun oma mängule,” selgitab
ta. “Ta hakkas minuga kaasas käima,
kui ta oli kolmeaastane. Mulle sobis see
hästi.” Bammeri jaoks on nüüd, mil ta
tütar on viieaastane, reisimine palju
lihtsam, kui see väikelapsega oli.
Mõlemal naistennisistil on enamikul
mängudel kaasas mees/kallim, tütar ja

Bammer usub, et kui tuleb teine laps, siis tuleb tal tennisest loobuda.
Kaks last on tublisti rohkem, kui üks.

osa laste eest hoolitsemise ülesandeid
enda kanda, võtmetähtsusega, et nad
saaksid mängimist jätkata.

Üks laps on üks asi.
Aga kaks?
Lindsay Lee-Waters jätkas sel aastal
oma karjääri, olles sünnitanud teise
lapse, ja püüab saada kõige edukamaks
kahe lapse emaks pärast seda, kui
Margaret Court jõudis Wimbledonis
1975. aastal poolfinaali.

De los Rios ja Bammer on mõlemad
teda tähele pannud ja olnud mõnevõrra
hämmastunud.
“Ma nägin teda ühel turniiril ning tal
läheb hästi,” rääkis de los Rios. “Ühe
lapsega on väga raske, kuid kahega suisa võimatu.”
Kas ta kujutaks end ette samasuguses
olukorras olevana? “Ei, kahega mitte,”
ohkas ta. “Ühest täitsa piisab.”
Aga Bammer? “Ei, ei kujuta ette. Kui
teine laps tuleb, siis loobun tennisest,”

Tinast saab selle aasta lõpus koolilaps,

29-aastane tennisist, kes on praegu
425. positsioonil, kuid 1996. aastal oli
isegi nii kõrgel kohal kui 33, reisib koos

Samuti hoiab ta silma peal oma tütre

rohkem üksinda reisida. Mõlema naise

oma abikaasast treeneri ja kahe lapsega,

sellise tagasituleku teeb... Kaks last on

lootustärataval tennisekarjääril. “Me

sõnul on see, et isad võtavad suurema

kuueaastase Sevyni ja aastase Heathiga.

tublisti rohkem kui üks!”

Lapsed ema kannul
väljakule
Kõige silmapaistvam on Bammeri nii-öelda teise karjääri puhul see, kuivõrd parem on see
esimesega võrreldes.

Paraguayd.

hab mängida, siis on mul selle üle hea

künnisel. “Beebipaus oli tõeliselt hea,”

nud keegi, et sel on mingi tähendus.

esindada USA-d kui oma ema kodumaad

on de los Rios entusiastlik. “Kui ta ta-

aasta vanusena, on ta esikahekümne

kasutab. Rossana de los Rios, kümne-

profitasemel tegelema, võib ta pigem

lapsed ei järgiks nende valitud teed,

koht kolmanda saja keskel. Nüüd, 27

Williamsi üle Hobartis. Tollal ei usku-

kuid kui ta tõepoolest hakkab tennisega

on sageli väljendanud soovi, et nende

des. Enne lapse sündi oli tema tabeli-

turniiril laste päevakeskuse teenuseid

Ana väljavaateid on veel vara hinnata,

Kuigi turniiridel osalevad profid

võrd parem on see esimesega võrrel-

Ta alustas aastat võiduga Serena

professionaalseks tennisistiks.”
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treener. Bammer kavatseb aga siis, kui
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naeris Bammer. “See on vapustav, et ta
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Vigastuste esmaabi

Näide: hüppeliigese
väljaväänamine

1.

Tennisemängu üks eeliseid on see, et tennis kuulub madala
vigastuseriskiga spordialade hulka.

Heida selili ja aseta vigastatud
jalg kõrgemale kas oma spordikoti

Nõu annab ortopeed Kaidu Meitern, Artrosportkliiniku juhataja. Pildid: Scanpix ja ajakiri Tennis.

või tooli/pingi peale.

2.

Aseta jääkott vigastatud hüppeliigese ümber 15–20 minutiks.

3.

Seo jääkott elastse sidemega kinni.

4.

Kui oled jääkoti ära võtnud, seo
vigastatud hüppeliiges elastse
sidemega kinni.

Pärast vigastada saamist tuleks sisse
võtta mõni valuvaigistav, turset alandav
põletikuvastane tablett (näiteks ibuprofeen): 2-3 korda päevas paari kolme päeva jooksul. Samuti tuleks esimesel päeval teha jääkompresse iga paari-kolme
tunni tagant (muidugi ärkveloleku ajal) ja
ka 2–3 järgneval päeval. Kui turset ei ole
või on see alanenud, siis võid alustada
ravivõimlemisharjutustega, ujumisega
või jalgratta väntamisega. Tagasi väljakule pääsemise kriteeriumiks on turse ja
valu kadumine.
NB! Valu korral ei tohi mängida!

Et esmaabi oleks kiire ja korralik, võiks mängijal olla kotis jääkott (nn ühekordse
kasutamisega jääkott, mis läheb pärast tugevat muljumist külmaks) ja elastne side.

Väljakul saab abi hüppeliigese vigastusega Marcos Baghdatis,
kelle mängu iseloomustab võitlus iga palli pärast.

T

uleb märkida, et suurem osa
tennisemängul saadud vigastusi on kroonilised, näiteks
“tenniseküünarnukk”, ”tenniseõlg”,
Achilleuse kõõluse põletik, põlvekedra
kõhrepõletik jne). Need on seotud löögi
vale sooritusega, suurema vigastuseriskiga aluskattel mängimisega (kõvakate,
kus jalg jääb pidurdamisel kinni ja ei
anna võimalust kontrollitud libisemisele) või ka lihtsalt ülekoormusega.
Kõige sagedamini esineb tennist
mängides kergemat tüüpi vigastusi:
eelkõige liigeste (hüppeliiges, põlv)
väänamine, lihaste (reie-, sääre-) venitused.
Oluline on teada ja meeles pidada, et
õigesti antud esmaabi lühendab tunduvalt paranemise aega. Näiteks hüppe-
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liigese nihestuse korral õigesti antud
esmaabi aitab pöörduda tennisemängu
juurde tagasi juba 10–12 päeva pärast,
kui aga esmaabi jääb hiljaks, võib see
aeg venida 3–4 korda pikemaks.

Vajalikud
esmaabivõtted
Üldiselt jäetakse esmaabivõtted
meelde nelja tähe, RICE abil, kus

R – (rest) rahu
I – (ice) jää
C – (compression) kompressioon
E – (elevation) elevatsioon e vigastatud koha kõrgemale tõstmine.
Rahuandmine vähendab vere tsirkulatsiooni vigastatud piirkonnale.

Jää surub veresooned kokku ja seega
väheneb verevool vigastatud alale, mis
omakorda hoiab ära suure turse tekkimise. Vigastatud koha sidumine elastse sidemega pidurdab samuti vedeliku
valgumist kudedesse. Kui vigastatud
koht on tõstetud südamest kõrgemale, on viimasel raskem pumbata verd
kõrgemale. Samuti soodustab selline
asend ülemäärase vedeliku tagasivoolu kehasse.
Nende nelja põhivõtte eemärk on
pidurdada turse teket, mida põhjustab vigastusest tekkinud veresoone
katkemine ning vere ja muu vedeliku
valgumine pehmesse koesse, naha alla
(tumesinised laigud) või liigeseõõnde.
Turse ongi põhitegur, mis aeglustab
paranemist.
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EKSPERTsoovitab

Ärge üle pingutage
Kas tulemas on mäng liiga parima mängijaga? Mängijaga, kes teid alati võidab,
isegi kui alustate suurelt eduseisult? Õppige Rogers Cupi
tenniseturniiri võitnud Novak Djokovici kogemustest ning ärge muretsege,
kas suudate olla vastasega võrdväärne – jääge iseendaks.
Tekst on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

T

e ei ole ainus, kes tahab oma
tugevaima konkurendiga mängida oma kõige paremat mängu. Ent kui endalt nii palju nõuda – ma
pean tegema rohkem äralööke, vähem
vigu ja servima paremate nurkade alt
juba täna –, toob see kahtlemata kaasa
halvemad tulemused. Enda võimete
piirides mängimine ei ole lihtne, kuid
on olemas teatud mänguks valmistumise viisid, mis võivad aidata teil selleni
jõuda.

Mõelge kaetud löögile
ja sügavusele,
mitte jõule
Mängijad mõtlevad liialt sageli, et
nad peavad tugeva vastasega mängides
palli kõvemini lööma. Tõenäoliselt saavutate vastasmängija vastu paremaid

tulemusi pehmemate kaetud löökidega, mis lendavad üle võrgu ohutumalt
ja maanduvad sügavamal väljakul.
Kui temal on vähem seda, millele oma
mäng üles ehitada – kui temal on rohkem lühikesi pallinguid, rohkem etteaimatavaid nurki –, on teil ka rohkem
võimalusi.

Kui te ei ole just sajaprotsendilise
tabamusega mängija, hoidke esimeste
servide protsent kõrge, isegi kui selle
tõttu väheneb pisut kiirus ja suureneb
pisut vint. Keskenduge pallingu platseerimisele.

Ärge kartke
keskväljakut kasutada

Kordamine on teie
sõber

Te ei pea alati vastast jooksutama
(vaadake, kui palju tagantkäelööke
suunas Djokovic Rogers Cup’i poolfinaalmängus Rafael Nadali jalgadesse).
Keskväljakul on raske luua nurki ja teha äralööke tagajoonele. Kui ajate oma
vastase ummikusse, võib teil õnnestuda ära lüüa see lühike pall, mida olete
oodanud.

Kui avastate midagi, mis on teie
vastasele vastukarva, kasutage seda.
Mis te arvate, kas Djokovic tundis südametunnistuse piinu pärast seda, kui
pommitas Federeri lakkamatult tagantkäelöökidega? Te ei pea vastasest
parem välja nägema. Võitmisest piisab
täiesti.

Kasutage oma teist
pallingut nagu esimest

Novak Djokovic ei tundnud mingeid südametunnistuse piinu, kui lõi Rogers Cup'il lugematul hulgal lööke Rafael Nadali jalgadesse ja pommitas
Roger Federeri lakkamatult tagantkäelöökidega. Mõlemad Djokovici kuulsad vastased sattusid tema sihikindlast tegevusest pisut segadusse.
Rohkem polnud vajagi – serblane võitis mõlemaid.
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Intellektuaalne
kassi-hiiremäng

ehk vastase psühholoogiliselt nõrkade külgede ärakasutamine
Vastase psühholoogiliselt nõrgate külgede tundmaõppimine
ning nende ärakasutamine on tenniseväljaku intellektuaalses
kassi-hiiremängus äärmiselt oluline.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

O

n lihtne kindlaks teha, kas
vastasel on tugevamad eesvõi tagantkäelöögid, kuid
tema vaimses seisundis mõrade otsimiseks on vaja erilist tundlikkust ja intuitsiooni. See on esimene samm psühholoogilise eelise saavutamisel. Vaadakem
kolme tüüpi mängijate tavalisi käitumismustreid ja õppigem, kuidas nende
nõrkusi ära kasutada.

Igavene vinguja
Paljud mängijad teevad ennast maha, kurdavad kohtunike piiripalliotsuste üle ja kritiseerivad vastast, norivad
väljakutingimuste kallal ning naudivad
harva mängu, kui see kisub karmiks.
Nad võivad olla negatiivse suhtumisega, sarkastilised, vinguda või näida
vihasena. Teie eesmärk on neid kiiresti
võita, et leida mõni meeldivam viis laupäeva pärastlõuna veetmiseks. Nende
negatiivsus on teie edu võti.

jooneni aeglasemalt, teinekord kiiremini!). Sellal, kui annate vastasele
ainet peamurdmiseks, olge ise hästi
rahulik ja keskendunud.
Ärge kunagi tundke, et vastutate
oma vastase käitumise pärast, kui ta
teid selles süüdistab. Ärge laske end
tõmmata tema õnnetusse ja
heidutavasse võitlusse.
Üldjuhul märkate, et
selline mängija on
enesehävituslik.
Olge viisakas ja
alustage uut
ringi naeratusega.

Tuli-takus-mängija
Mõned mängijad ei mõista seda, et
tennis on sageli nagu maraton ja et
korralik valmistumine igaks punktiks
200–250-st on olulise tähtsusega. Matši
võitmiseks kulub sageli palju aega, kuid
kõnealust tüüpi mängija püüab mängu
lõpetada nii kiiresti kui võimalik, et siis
naasta oma kiire elutempo juurde. Nad
justkui liiguvad mööda kiirtoidurestorani järjekorda, sellal kui teenindajatel
stopperiga selja taga seistakse. Sellist
tüüpi mängijad võivad näida stressis,
rahutud või tüdinud, kuid nad ei suuda tennist kui mängu õigesti mõista.
Igatahes püüdke mitte lasta nende kannatamatusel ja impulsiivsusel teid oma
kriisi tõmmata.
Teie ülesanne. Jälgige ja kontrollige oma mängukiirust nende tormlejatega võrreldes. Kui nad kiirustavad
joone taha ja püüavad servida enne,

kui olete palli vastuvõtmiseks täiesti
valmis, tõstke oma käsi, langetage pea,
pöörake vajaduse korral ringi ning hingake paar korda sisse ja oodake, kuni
TEIE olete valmis. Võtke endale enne
servimist aega ja tehke sama ka poolte
vahetuse ajal. Miski ei meeldiks neile
rohkem kui teie allaheitlikuks muutmine. Tormlejate nõrkus seisneb selles, et neil on probleeme tähelepanu ja
impulsiivsusega. Allutage sellised inimesed oma mängustiilile ja -kiirusele.
Mängige aeg-ajalt võrgu all, et näha,
kas neil on piisavalt kannatust, vastamaks lõike või tõstega, või kas neil on
vaja teile lõpp peale teha mõne möödalöögiga. Nad teevad vigu, sest on harva
“hetkes sees”. Nad ei suuda pühendada igale punktile vajalikku tähelepanu.
Saage sellist tüüpi mängijast jagu nii, et
olete eriti täpne ja keskendunud, ning
pühenduge sellele, et olla vajaduse korral väljakul kas või terve päeva!

Selliseid mängijaid on lihtne
võita, sest neil on lisaks
teile väljakul veel ka teine
vastane – nad on ka iseenda
vastaseks.
Teie ülesanne. Selliseid mängijaid on lihtne võita, sest neil on lisaks
teile väljakul veel ka teine vastane –
nad on ka iseenda vastaseks. Kuna negatiivne mängija on sisimas segaduses,
tasub tema puhul kasutada järjekindlat
mängustiili, andes talle samas juurde
ka mõtteainet. Kasutage erinevaid serve, põrkepalle, ründelööke ja lendpalle. Kasutage erineva suuna ja vindiga
palle, muutke mängumustrit ja kiirust
ning oma mängurütmi (vahel kõndige
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Venelanna Anna Chakvetadzet jälgides näib, et veel hetk ja neiu puhkeb nutma. Ja selline ilme
on tal pidevalt. Siiski, arvestades tema viimase aja väga häid tulemusi, ei ole alust kahtlustada, et
tegemist oleks enesehävitusliku negatiivsusega. Pigem on see tema käitumuslik väljendusviis.
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Andy Roddick on hea näide energilisusest ja krapsakusest. Kui juhtub veel, et Roddickil on
hea päev, siis on raske teda peatada. Teravad ja kiired liigutused, millega ta oma pallingut
alustab, on talle ülimalt iseloomulikud.

TENNIS 3/2007

Marat Safin on tunnistanud, et rohkem kui
hambaarsti kardab ta ainult mängu Fabrice
Santoroga – enne eksid ise, kui pall maha jääb.

Tüütu ajaja
Eelkirjeldatud mängijatüübi vastandiks on totaalselt tüütu ajaja, kes võib
terve päeva mänguväljakul olla ega tule
millegi põnevaga lagedale. Tema riided
võivad olla igavad ja löögid üksluised.
Ärge laske välimusel end petta! Sellist
tüüpi mängijad on erakordselt ohtlikud,
kui nad suudavad iga palli mängus hoida. Neil ei pruugi olla vähimatki soovi
teile muljet avaldada ning nad ajavad
oma joont vaikselt, surmava tõhususega.
Kui te neil silma peal ei hoia, söövad nad
ka teid lõunasöögiks ära!
Teie ülesanne. Unustage meelelahutuslikkus ja vaadake, et te väljakul
magama ei jääks ega liiga enesekindlaks ei muutuks. Te peate mõistma, et
ees ootab pikk võitlus. Tennises on vaja
suhteliselt püsivat pingelisust, keskendumist ja järjekindlust, alati ei ole vaja välgukiirust ega loovust. Seda tüüpi
mängijad ei hooli sellest, mida te arvate,
ning sageli on nende mängustiil muutumatu. Te võite neid alahinnata, sest nad
ei tee muud, kui löövad vastu ja võidavad. Isegi tipptasemel jääb peale tavaliselt see mängija, kellel on kõige vähem
tahtmatuid vigu. Tüütul tuupijal võib
vajaka olla ka kujutlusvõimest. Ta võib
põikpäiselt klammerduda etteaimatavate mängumustrite külge ning ei suuda
muutustega kohaneda. Et sellist tüüpi
mängija puudusi enda huvides ära kasutada, tuleb teil teravdada oma mälu ja
hinnata tema mängumustreid erinevates
olukordades. Niipea kui need mustrid on
teada, on teil tema üle ülemvõim. Kui ta
muutub ühtäkki innukaks ja temaga on
huvitav mängida, võite olla kindel, et ta
mängib teie mängu.
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Samsung Euronics Cup
turniir, millest on saanud üks tennise tippsündmusi

Neli aastat tagasi (2004) sündis Euroopa suurima koduelektroonika ostugrupi
Euronicsi – praegu on 1999. aastast Eestis tegutseval Euronicsi ketil avatud
9 kauplust – esindajatel idee korraldada samanimeline tenniseturniir Euronics Cup.
Loo pani kirja tenniseentusiast Toomas Kuum. Fotod: erakogu.

E

uronicsi esindajate Jaan Koppeli
ja Urmas Arula üllast ideest korraldada heal tasemel turniir koos
mõnusa peo ning meeldiva suhtluskeskkonnaga haarasid kinni mõttekaaslased,
nende seas tuntud näitleja ja showmees
Sepo Seeman. Nüüdseks on entusiastide
ring laienenud: tennisetreener ja -funktsionäär Tiina Post, Pärnu Kesklinna TK-s
töötav Peeter Allas ja tenniseüritusi nõustav Toomas Kuum.

Head tingimused ja
toetajad
Turniiri peetakse Pärnu Tennisehalli
baasis, kus lisaks neljale siseväljakule
on tennisehuviliste käsutuses kaks muruväljakut ja kuus liivaväljakut. Turniir
toimub augustikuu neljandal nädalava-
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hetusel, ilmastikutingimused on tennise
mängimiseks ideaalilähedased, suurem
suvekuumus on selleks ajaks juba taandunud ja Pärnu sobib nn tennise suvelõpuürituseks väga hästi.
Euronicsi ja entusiastide panusele
lisaks on Euronics Cupil teisigi toetajaid. Alates 2007. aastast liitus turniiriga Samsung (esindaja turniiril Ursel
Velve), kelle telerid olid ka peaauhindadeks. Auhinnafondi kuulusid peale
telerite kodukinosüsteemid, DVD-mängijad ja fotoaparaadid. Turniiri teised
toetajad olid samuti tuntud kaubamärkide esindajad: Helly Hansen (esindaja
Paavo Leego), Puls (Aivo Varem), BMW
(Andrus Salusoo) ja Dunlop (Rait Klaas).
Samsung korraldas seekord ka fotokonkursi, kus osaleda said kõik soovijad, sh

turniiril mängijad. Parima foto auhinna (Samsungi fotoaparaadi) võitis Enel
Seeman.

Rekordarv osavõtjaid
Analoogselt mullusega võisteldi tänavugi kahes võistlusklassis: Euroliiga ja + liiga. Euroliigas tohtisid osaleda vaid harrastajad, + liigas võis aga üks partneritest
olla tegevmängija või endine proff. Paare
kogunes rekordarv, kokku 80! Seega käis
tervelt 160 inimest platsil! Seoses nii suure rahvamassiga pakkus alagrupimängude faasis külalislahkelt oma nelja platsi
Pärnu Kesklinna Tenniseklubi.
Euroliigas oli 53 paari, kes jaotati alagruppidesse, mille kaks paremat pääsesid
plussringi play-off’i
f ja kolmandad-neljandad kohad jätkasid lohutusturniiril.
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Raigo Saulste (vasakul) partneriks oli turniiri ühe
nimesponsori – Euronicsi – esindaja Jaan Koppel.

Endine tippujuja Indrek Sei mängis paaris
purjelaudur Toomas Leisiga (vasakul).

Vennad Gunnar ja Martin Ervin kaotasid
Euroliigas ülinapilt kolmanda koha mängu.

+liiga võitsid Märten Tamla ja Ago Altjõe
(esiplaanil).

Euroliigas osalesid muu hulgas endised
tippsportlased muudelt spordialadelt: korvpallurid Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa,
ujuja Indrek Sei, purjelaudur Toomas Leis,
sõudja Priit Tasane (Barcelona OM-i 4.),
korvpallur Jaanus Liivak, moodne viievõistleja Raul Kozlov jm. Turniiril löövad
aktiivselt kaasa ka meie põhjanaabrid,
näiteks seekord osales kunagine Soome
kõmuline eurolaulik Frederick pärisnimega Ilkka Sysimetsä, keda pärast märkimisväärset kaalulangetust ei tunne äragi!
Lohutusturniiri võitis abielupaar Piret ja
Jan Andresoo.
Euroliiga põhiturniiril jõudsid finaali
ennustatult kaks favoriitpaari Tallinnast:
Veiko Karp – Raido Rätsep ja Tiit Lehtmets
– Mihkel Lehtmets. Esikoht ja peaauhinnana kaks telerit läksid ühte perre, isale
ja pojale – Lehtmetsade võidunumbrid
6 : 3, 7 : 5. Kohtumises kolmandale kohale
alistas Pärnu paar Keijo Kuusik – Raivo
Salundi vennad Gunnar ja Martin Ervini
4 : 6, 6 : 4, 10 : 7. Martin Ervin oli vahetult
enne turniiri purjelaua MM-il vanuseklassis 35+ heidelnud medalitele.
+liigas osales 27 paari, kes jagati 8
alagruppi, play-off’i
f pääsesid samuti iga
alagrupi kaks paremat. Finaalis kohtusid
mitmekordne Eesti meister 80-ndatel ja N
Liidu MV-l paarismängus hõbeda võitnud
Ain Suurthal koos Märt Moosarega Märten
Tamla – Ago Altjõega. Võit kuulus üllatavalt kindlalt Tamla – Altjõele 6 : 3, 6 : 3.
Kolmanda koha mängus alistasid Heggert
Meier – Sepo Seeman isa-poja Jaan – Ivar
Troosti 4 : 6, 6 : 3, 10 : 6. Kui Euroliigas
pärnakad seekord võidurõõmu ei maistnud, siis + liigas noppisid nad esikoha,
sest pärnaka Ago Altjõe partner Märten
Tamla on pärit kuurortlinnast.
Lohutusturniiril olid võidukad Raimo
Kägu – Ekke Tiidemann. Mullused finalistid Üllar Õun – Mihkel Koppel langesid
konkurentsist veerandfinaalis, kus jäädi
alla Troostidele 5 : 7, 2 : 6.

Euronics Cup
2005–2006
parimad

Euroliiga
2005. a
1.

Paul Järve – Raivo Parts

2.

Jüri Sprenk – Priit Tasane

2006. a
1.

Paul Järve – Raivo Parts

2.

Taivo Täht – Margus Kask

3.

Villu Vares – Indrek Soom

+ liiga
2006. a
1.

Mark Luts – Redt Reimal

2.

Üllar Õun – Mihkel Koppel

3.

Veiko Karp – Kristjan Pakk

Meie tuntud korvpalliäss Aivar Kuusmaa
kaitses end reketiga võrgu ees üliosavalt ...

Veel üks tore ettevõtmine

Võsu Cup 2007
Wiru Weri ei Wärise
Igas ajakirjanumbris kajastame erinevaid seltskondlikke tenniseüritusi Eestis.
Juba teist aastat järjest on Võsul peetud Võsu Tennis Cupi.
Ärimees Robert Antropovi eestvedamisel korraldatud üritus on kogumas populaarsust.
Loo ajakirjale koostas XO ja Kalevi tenniseklubi ning ETL juhatuse liige, tenniseentusiast Toomas Kuum. Fotod: erakogu.

V

õsu Cupil, mis peeti 17.–18. augustini osales 16 paari, mängiti
“igamehe paarismängu” põhimõttel. Mängijate tase oli väga erinev.
Teiste seas võtsid osa Eesti Tennise Liidu
president Urmas Sõõrumaa, Lääne-Viru
maavanem Urmas Tamm, suurärimees
Fjodor Berman, legendaarne sulgpallur Ülo Ülesoo, N Liidu noorte MV-l
paarismängus medaleid noppinud Rein
Karolin, noorena Eesti paremikku kuulunud Enn Võsand jt.
Võidu noppisid kohalikud Wirujõud,
Rakvere ärimees Ivo Vainola koos Roberti
venna Artur Antropoviga. Finaalis alistasid nad Urmas Tamme ja Enn Võsandi
dueti. Kolmanda koha saavutasid Rein
Karolin – Ülo Ülesoo.
Kuigi Võsul mängitakse vaid ühel tenniseväljakul, saadakse selliste turniiridega kenasti hakkama. Poolfinaalide
eel uputas vihmajumal halastamatult

... kuid paraku partner Gert Kullamäe
heakskiitu alati ära teenida ei õnnestunud.

Pildile on kogunenud (vasakult): võistluste peakohtunik Villu Vares, võistluste korraldaja
Robert Antropov ja turniiri paarismängu võitjad Artur Antropov ning Ivo Vainola.

väljakut, mis sai äärest ääreni vett täis.
Paljude osalejate suureks üllatuseks on
Võsul võimalik ka siseoludes tennist mängida. Mõned aastad tagasi avatud Võsu
Spordihoones jätkati mängudega puukattega põrandal. “Vallas toetame igati
tervet eluviisi, teist aastat järjest toimuv
Võsu Tennis Cup on järjekordne samm
taastamaks Võsu kui meeldiva sportimise
ja kultuurilise tegevuse puhkepaiga mainet,” ütles vallavanem Priit Praaman.
Esimene võistluspäev kulmineerus
Ülo Ülesoo Võsu suvemaja õuel metssea vardasse ajamisega – saladuskatte
all võib öelda, et keegi ei piirdunud ühe
suutäiega!

Turniiri põhitoetajad olid Vihula vald,
Viru Distiller, Viru Market, Linna-kujunduse Arendusbüroo. Kehakinnituseks ja
meelelahutuseks andsid tõsise panuse
Võsu Pagariäri, O-kõrts, Viru Õlu ja ööklubi 7s Taevas.
Loodame, et ilusa männimetsa varjus
paiknevale tenniseplatsile leitakse tulevikus koostöös Vihula vallavalitsusega võimalus rajada lisaväljak. Võsu Cupil osalejad ootavad igal juhul juba järgmise aasta
üritust. Robert Antropov: “Võsu oli ja
peaks jälle saama põhjaranniku tervise pärliks, teeme ära ... WIRU WERI ei WÄRISE!
Tänan kõiki osalejaid ja toetajaid, kohtume järgmisel suvel taas Võsul.”

Urmas Sõõrumaa uurib võidukarikaid.

TOETA KA SINA!

SA Liiklusohvrite Toetusfond Pärnu mnt 139 E/2, Tallinn 11317
www.lotf.ee, e-post: info@lotf.ee, tel: 53 954 694
Hansapank a/a 221034656571

Ilmselgelt oli turniiri fotograafi soosikuks üks korraldajatest Tiina Post, kes oli jäädvustatud nii tennisele kui sohwtantsule
w
omaste liigutuste sooritamisel.
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>18 AASTAkeelatud

Võidutöö!
Eesti
meistrivõistlused

Leia 5
erinevust!
Foto: Scanpix

>18 AASTAkeelatud

Algul ei olnud mul plaanis Eesti meistrivõistlustel mängida,
sest ees ootas noorte teise kategooria Euroopa turniir ning
pidasin seda turniiri tähtsamaks kui EMV-d. Võistlus pidi
toimuma Riias ja olin end turniirile juba kirja pannud. Mulle
tuli telefonikõne sponsorilt (Lotto ja Dunlop), ta palus mul
ennast EMV-l aidata. Kuidas saaksingi ära öelda inimesele,
kes on mind toetanud ja aidanud. Seetõttu jäi võistlus Riias
ära, registreerisin end Eesti meistrivõistlustele.

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

Armas sõber
Eelmises numbris kuulutasime välja jutukonkursi teemal
“Eesti meistrivõistlused”. Teema osutus populaarseks ja
meile laekus palju toredaid töid. Suur tänu kõigile, kes
oma mõtted kirja panid.
Traditsiooniliselt avaldame igas numbris võiduloo.
Seekord on selleks lugu, mille saatis meile Erik Tallinnast.
Temale kuulub ka 1000-kroonine Sportlandi kinkekaart.
Teiste konkursile laekunud tööde vahel loosisime välja
500-kroonise Sportlandi kinkekaardi, mille võitis 16-aastane Ivi Viljandist. Palju õnne võitjatele, võtame teiega
ühendust!

.... Ja kui sa ei ole sellele mõelnud, siis on just õige aeg
see viga parandada.
Kindlasti avaldame ka järgmisel korral võiduloo, mille
autor saab taas 1000-kroonise kinkekaardi ning loosime ka kõigi osalejate vahel välja 500-kroonise kinkekaardi.
Saada oma kirjatöö, mis võiks ära mahtuda kuni kahele
leheküljele, hiljemalt 30. novembriks toimetuse aadressil: info@tennis.ee või postiaadressil: Ajakiri Tennis,
Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516.
Head kirjutamist!

NB! Ära unusta lisamast oma kontaktandmeid! Eelmisel
korral laekus meile kaks väga toredat tööd ilma telefoninumbri või e-posti aadressita ja nii ei saa me ka näiteks
loosivõidu korral auhinda üle anda.

Järgmisesse ajakirjanumbrisse ootame töid juba uuel
teemal. Sedapuhku on jutuvõistlusele oodatud kirjutised
teemal “Miks mulle meeldib tennis”. Kindlasti on
sellel oma põhjus, miks sa tennist mängid. Ehk oled
tõelise sportlase hingega ja treenid selleks, et saada
parimaks maailmas, või on sul kõige lahedamad treeningukaaslased või maailma kõige toredam treener, või

Võistluspäeva hommikul olin samuti rahulik ja ootasin
põnevusega mängu algust. Mäng pidi toimuma peaväljakul,
kus loomulikult tuli vaatama vägagi palju rahvast. Soojenduse
ajal ei saanud ma esimest viit lööki väljakupiiridesse sissegi.
Olin niivõrd närvis, et ei näinud algul palligi. Mängu vaatas
paarkümmend inimest, sealhulgas minu ema ja sponsorid.
Alles pärast soojendust kadus närv ära ja suutsin palligi sisse
lüüa. Seisu see ei muutnud, kaotasin esimese seti 0 : 6.
Istusin seti vahepeal ja vaatasin ema poole, ema naeratas ja
näitas, et pole midagi, tubli oled, mängi julgelt edasi. Tahtsin
nii väga ühte geimi saada, läksin hambad ristis väljakule. Ja
võtsin kohe Jürgeni servi. Tuju läks paremaks ja mängisin
täitsa pingevabalt. 1 : 0 ees olles võtsin ka enda servigeimi
ja asusin 2 : 0 juhtima. Siis pidi mitmekordne Eesti meister
ennast kokku võtma, ja seda ta tegigi, pühkides mind
täielikult väljakult ära, kaotasin kolm geimi järjest. Pingil
istudes ei lootnud enam geimidele ja mõtlesin endamisi, et
kaks geimi on väga hea tulemus. Enda rõõmuks suutsin võtta
veel ühe geimi, kaotades teise seti 3 : 6. Olin väga rahul,
samuti olid ema ja treener rahul.
Minu jaoks oli turniir läbi, aga sain uuesti trenni tegema
hakata ja vaadata põnevaid mänge. Kindlasti oli huvitav teise
ringi kohtumine, kus vastamisi olid Busch ja Künnap. See sai
minu lemmikmänguks terve turniiri vältel. Busch sai väga hästi
vastu ja tõestas, kui tugeva iseloomuga inimene ta on.
Kuna veerandfinaalidest olid pallipoisid ja piirikohtunikud,
sain minagi selles kaasa lüüa, olin piirikohtunik. Veetsin
esimesest päevast viimaseni Kadrioru tenniseväljakutel.
Suurepärane elamus ja hea turniir. Väga hea
korraldus. Kindlasti mängin ka järgmisel aastal!

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja:

Erik
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Vastused: alumisel pildil on muudetud reketi pealisgripi ja juukseklambri
värv, reketil puudub P-täht, kleidil Nike logo ja kõrvarõngal üks pärl.

O

led taas jõudnud ajakirjas lehekülgedeni, mis
on mõeldud noorematele lugejatele. Möödunud
suvele tagasi mõeldes on siiralt hea meel, et
Eesti noorte meistrivõistlused olid korralduslikult hoopis
uuel tasemel. Kindlasti oli veel asju, mida oleks saanud
paremini teha, aga suur samm on tehtud.

Kuna olen 15-aastane, olin vaid ühe turniiri mänginud meeste
seas, seetõttu pidin mängima kvalifikatsiooni, et saada
põhitabelisse. Olin enne mängu väga närvis, sest teadsin, et
kui selle võidan, lähen kokku tiitlikaitsja Jürgen Zoppiga. Olen
ammu tahtnud temaga mängida ja nüüd tekkis selline võimalus.
Mängu käigus kadus närv ja võitsin lihtsa seisuga kvalifikatsiooni
avaringis. Piisas ühest mängust, et saada põhitabelisse,
nii seisis ees kohtumine mitmekordse Eesti meistri Jürgen
Zoppiga. Olin enne mängu väga põnevil, mõtlesin, et lähen
pingevabalt mängima ja saan ehk mõned geimid ka.
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Angerjaturniir –
Manutent Cup 2007
Tänavune Angerjaturniir järjekorranumbrilt juba kümnes,
püstitas mitte ainult angerjaturniiride, vaid ilmselt üldse ühe Eesti
harrastusturniiride rekordi osavõtjate arvu poolest.
Teksti ajakirjale koostas Kalle Muuli, tenniseklubi XO liige. Fotod: Priit Rauniste, Meie Maa

N

elja päeva jooksul käis platsil

ürituseks, kandudes kohati ka turniirist
osavõtjate koduväljakutele.

kokku 124 mängijat: 36 naist
ja 88 meest. Rahvusvahelise

mõõtme andsid ettevõtmisele kaks
külalismängijat Valgevenest ja neli
Peterburist, teiste seas ka Peterburi
linnavalitsuse liige ja sealse kuberneri
esindaja Seadusandlikus Kogus Mihhail
Brodski.

Seega võib öelda, et legendaarne
Angerjaturniir, mis nüüd kannab peasponsori järgi ka lisanime Manutent
Cup, on kümne aasta jooksul kasvanud
täpselt kümme korda – esimesel turniiril, mille avalöögi tegi peaminister Mart
Siimann, oli osavõtjaid täpselt tosin.

Varavalgest pilkase
pimedani
Loomulikult ei õnnestunud korraldajatel seekordset tennisevirtuooside tulva
ametlikku mängupaika, Kuressaare tennisekeskuse kolmele liivaväljakule ära
mahutada. Seepärast kestis juubeliturniir
varavalgest pilkase pimedani ning kasvas mõnel päeval lausa ülesaareliseks
Võistluste peakohtunik Sven Eving (vasakul)
ja teda assisteeriv Villu Vares püüdsid
leida mooduseid, kuidas jagada võistlejad
Saaremaa vähestele väljakutele nii, et
ajakavas ette nähtud mängud saaksid enne
pimedat peetud.

Omapärase eksperimendina
oli seekord kavas meeste
kahe vanusegrupi paremate
mängijate omavaheline
mõõduvõtt.
Omapärase eksperimendina oli seekord kavas meeste kahe vanusegrupi paremate mängijate omavaheline
mõõduvõtt. Selleks loositi nooremate
meeste poolfinalistid vastamisi vanemate meeste (45+) poolfinalistidega.
Tulemus oli paraku väga ühepoolne: 4 : 0
nooremate kasuks. Vanematest meestest suutis ainsana nooremate käest seti
kätte saada Sven Aabreldaal, kes kaotas
noorte meeste turniiri hilisemale võitjale Gunnar Ervinile 5 : 7, 6 : 2, 5 : 10.

Tänavune Angerjaturniir – Manutent Cup püstitas ilmselt ühe Eesti harrastusturniiride rekordi osavõtjate arvu poolest. Nelja päeva jooksul käis
platsil kokku 124 mängijat: 36 naist ja 88 meest.

Üks võitjakarikatest
piiri taha
Meeste paarismängus tehti samuti
turniiri ajalugu. Peterburi esindaja
Mark Eidlen alistas koos ennastületavalt
mänginud Balti Laevaremonditehase

käilakuju Fjodor Bermaniga põnevas
ja ilusas finaalis Dmitri Polonski / Erik
Puskari 6 : 7, 6 : 1, 10 : 3, ja viis esma-

olematu mitte võitja nimi, vaid hoopis

kordselt Angerjaturniiri ühe võitjakarika

4/6, 3/6 alla vanduma oma eelmise aas-

piiri taha.

viiekordse võitja Inga-Kai Polonski kaotus. Finaalis pidi ta koos Elo Kuumaga
ta võidu kaasautorile Helen Tällile, kes

Naiste paarismängus polnud enne-

sedapuhku mängis koos Eva Neiga.

Naiste paarismängu võitsid
Helen Tälli (esiplaanil) ja
Eva Nei.

Angerjaturniiri võitja Gunnar
Ervin konkurentidele eriti sõnaõigust ei jätnud. Kõigi turniiri
käigus peetud viie üksikmängu
jooksul kaotas ta vaid ühe seti.

Meeste paarismängus
võitsid Fjodor Berman
(tagaplaanil) koos Mark
Eidleniga põneva ja
tasavägise finaali.

Turniiri viiekordne võitja
Inga-Kai Polonski ja
Elo Kuum jäid finaalis
alla 4/6, 3/6 .

Meeste paarismängus pidid
Dmitri Polonski (tagaplaanil)
ja Erik Puskar leppima
teise kohaga.

Ervini finaalivastane – kohalik tennisehiid
Kilumets – võitles küll vapralt, kuid pidi siiski
alla vanduma.
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Angerjaturniirile nime andnud traditsiooniline angerjaproov tehti selgi korral traditsioonilises paigas, Komandandi
maja hoovis. Rahvusroogade õhtu, mille

Rääbiseturniiri juubel

Uhke ja küllusliku
auhinnalaua aitas
katta Angerjaturniiride
kauaaegne sponsor
Liviko.

Kunagi Rääbiseturniirina alustanud suvine tenniseturniir kaotas oma nime
koos rääbise kadumisega Peipsist juba hulk aastaid tagasi, kuid turniir ise on
sellegipoolest alles ja auväärses eas –
tänavu suvel tähistas nüüd Lindaliini Cupi nime kandev ja
tenniseklubi XO ametlike turniiride sarja kuuluv ettevõtmine kümnendat sünnipäeva.

korraldasid tänutäheks saarlased, toimus Veskis. Osalejatele jäi aga kindlasti kõige enam meelde turniirikorraldaja
Manutendi uhke vastuvõtt lossi hoovis.
Juubeliturniiri lõpupidu peeti veehotellis Meri.

Teksti ajakirjale koostas tennisklubi XO liige Kalle Muuli. Fotod: Lee Murrand, TC Reval Ladies

J

uubeli puhul oli lisaks kahes

Märt Vooglaid, turniiri
peasponsorfirma
omanik, sai Minski
külalistelt kingituseks
kaunilt raamitud
linnavaate.

vanusegrupis peetud meesüksikmängule kavas koguni

neli erinevat paarismänguvõimalust.

lõpuks isegi superpaari, mis tähendas
seda, et harrastajad mängisid paaris
Eesti tippmängijatega.

he enda jahisaagist valmistatud roogi.
Ja uskuge või mitte – kusagilt oli Enn
osanud välja võluda isegi rääbise, mida
püütakse praegu Peipsist aastas alla ka-

Peale tavapärase mees- ja naispaaris-

Turniiri lõpupidu peeti korraldaja
Enn Rohula koduaias tenniseväljakule

hesaja kilogrammi. Turniiri võitjad said

mängu sai mängida ka segapaari ja

püstitatud telgis, kus pakuti pereme-

auhinnaks unikaalsed laevamudelid.

Nooremate meeste üksikmängu võitja
Gunnar Ervini auhinnalaev äratas laudkonna
meestes elevust ja küllap ka pisut kadedust.

Turniiri 45+ võitja Aleksander Popkov alistas
finaalis tasavägises heitluses Kalle Muuli ja
sai võidu eest ka rikkaliku tasu.

Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Villem
Lapimaa

Õnnelikud naisvõitjad uhkete laevamudelitega.

Uhke rändkarikas täideti turniiri lõpupeol
vahuveiniga ja nii said kõik kes soovisid teada,
milline on võidu maitse.

Diadora nüüd Eestis!
Itaalia spordirõivaste kaubamärgi Diadora uusimaid
mudeleid on nüüd võimalik osta värskelt avatud
Diadora esindluskauplusest
Tallinnas Narva mnt 13
(Pro Kapitali Ärikeskuse I korrus)

Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Arno Mägi

Tootevalikus spordi- ja vabaaja riided ning jalanõud
nii meestele ku ka naistele.
Rohkem infot Diadora kohta leiab
www.diadora.ee

Angerjaturniir – Manutent Cup 2007 lõpugala
kulmineerus hingematva ilutulestikuga
Saaremaa sumedas augustikuu öös.
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Turniirikorraldaja Enn Rohula oli osavõtjatele
tavapäraste auhinnakarikate asemel lasknud
valmistada unikaalsed laevamudelid.
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BMW Tennis Cup

BMW
Uus 6. seeria

TC Reval Ladies 10. aastapäeva turniir

www.bmw.ee

Sõidurõõm

Naiste tenniseklubi Reval Ladies kümnenda aastapäeva turniir BMW Tennis Cup 2007
peeti traditsiooniliselt suvepealinnas Pärnus.
Klubi tippturniiril osales enamik liikmeid ja lisaks kutsutud meestennisistid.
Materjalid ajakirjale koostas klubi liige Karin Eek. Pildid tegid klubi liige Lee Murrand ja fotograaf Rainer Ojaste.

K

iire elutempo lubab sellise

üheks toetatavaks alaks just seetõttu, et

ulatusega üritust korraldada

paljud nende praegused ja potentsiaalsed

vaid kord aastas. Kolm päeva

kliendid harrastavad just seda ala. “Nii

täis pingelist tennisemängu ja õhtuseid

tennise kui BMW-ga seonduvad sellised

meelelahutusi muudab Reval Ladies

omadused nagu kiirus, osavus, jõud ja

esindusturniiri tõeliseks klubielu tipp-

mõistus. Sportlikud inimesed eelistavad

sündmuseks. Hingelt on kõik tennise-

sportlikke autosid ja sellest tulenevalt

mängijad oma tasemest hoolimata tõ-

näitab BMW oma lugupidamist ka ten-

sised sportlased ja väljakule minnakse

nisistide vastu.”

võitma. Kuid kui mäng saab läbi, jäävad

Lisaks silmailule, mida andsid pea-

ka vastasseisud väljakule ning sundimatus õhkkonnas omandab nii võit kui

Temale sekundeerisid Marina Hundt

ka kaotus hoopis teise varjundi. See on-

ja Katrin Mühls. Juba mitu aastat on

gi klubitennise võlu.

turniiri pea- ja nimesponsor BMW, kes

Juubeliturniiri
taustajõud

on ürituse oskuslikult sidunud oma turundustegevusega.

Aastaid on suvise esindusvõistluse

United Motorsi juhataja Toomas

eestvedaja ja vaimne jõud olnud Tiina

Pärna sõnade kohaselt on BMW spordi-

Mõis ning nii ka meie juubeliturniiril.

turunduse valdkonnas valinud tennise

sponsori kohale toodud sportlikud
BMW-d, pakkusid suurepäraseid maitseelamusi teised turniiri toetajad. Paulig
valmistas kõigile osalejaile nende soovi
järgi tehtud erikohvisid ja õhtusel galaüritusel ergutas meeli Prike’i suurepärane veinivalik.
Järgneb lk 74 ja 75

Tulevikule lähemal
Uus BMW 6. seeria. Luksuslik sportauto. Uued ja veelgi võimsamad BMW R6 ja V8 mootorid muudavad innovaatilise kõrgsurve sissepritse
abil tunnid lihtsalt minutiteks. BMW EfﬁcientDynamicsTM kindlustab iga kütusepiisa efektiivseima kasutamise. Tunneta viimse detailini lihvitud
salongi luksuslikku sõidumugavust ning ülivõrdes võimsusastet. BMW tõeline sõidunauding muudab ka kõige pikema vahemaa lühemaks.
Kahjuks. Uus BMW 6. seeria.
Tule tutvu uue BMW 6. seeriaga United Motorsi salongides juba täna.
Saadaval mudelid: 630Ci R6/2996 cm3 200kW/272 hj; 650Ci V8/4799 cm3 270kW/367 hj; 635d R6/2993 cm3 210kW/286 hj.
Keskmine kütusekulu 6,9 – 12,6 l/100 km; CO2 heitkogus 183 – 299 g/km.
United Motors AS Tallinn, Paldiski mnt 108, tel 659 3720; Tartu, Võru tn 242, tel 730 2875; Pärnu, Tallinna mnt 64C, tel 448 1740,
Kohtla-Järve, Järveküla tee 22, tel 336 4700 www.bmw.ee

Turniiri parimatele olid ette valmistatud nimesponsori sümboolikat kandvad uhked karikad.
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TC Reval Ladies juubeliaasta
Juubeliaasta on tenniseklubile Reval Ladies olnud eriline:
suurejooneline BMW Cupi aastapäevaturniir Pärnus,
esmakordne “TC Reval Ladies aasta parim" selgitamine ja klubi kümneaastast
ajalugu kokkuvõtva mahuka albumi väljaandmine on selle verstapostideks.

K

lubi juubeliturniirist Pärnus
oli juttu juba eelmistel ajakirja lehekülgedel (loe lk 69–70).

Kümme aastat on ühe klubi tegutsemisel
pikk aeg. Aktiivsete ja organiseerimisvõimeliste inimestena on Reval Ladiesi
eestvedajad toonud klubi turniirikalendrisse põnevaid võistlusi. Unustatud
ei ole ka käesoleva aasta erilisust ning
nii esitleti septembris klubi liikmetele
ja külalistele mahukat juubelialbumit.

"TC Reval Ladies
aasta parim” 2007
Septembri alguses selgitati esimest
Pildile on kogunenud kõigi mänguliikide parimad: mehed ja naised, paaris- ja üksikmängus. Vasakul seisab United Motorsi juhataja Toomas Pärna.

Tõsine sportlik
mõõduvõtt
Kolmel turniiripäeval astusid võistlustulle klubi liikmed ja kutsutud meestennisistid nii üksik- kui ka paarismängus.

mõttel, kus neljastes alagruppides

mida järgmine aasta saaks teha pa-

mängisid kõik omavahel ühe seti paa-

remini. Aga just selline see tennis on.

ris. Edasi toimusid juba kohamängud.

Klubitennise võlu on peale mängu just

Emotsioone jätkus nii väljakul män-

seltskondlik suhtlemine ja mõnus tur-

gijatele kui ka kõrval kaasaelajatele.

niiriõhkkond. Õhtuselt juubeliturniiri

Hoiti pöialt, utsitati takka ning soovita-

Osati hinnata häid pallivahetusi ja

ti veel harjutada. Ei puudunud ka dra-

nende autorid said aplauside osaliseks.

maatika, sest nii mõnelgi mängijal tuli

Kolmandal päeval selgusid võitjad kõi-

pingelises heitluses vastu võtta kaotus

gis mänguliikides.

mitmest murdepallist hoolimata.
Võitsid need, kes mängisid kõige
ühtlasemalt ja enesekindlamalt, kuid
midagi ei tulnud kergelt. Üksikmängu
esimeses ringis kaotajad said võimaluse osaleda lohutusturniiril. Paarismäng
peeti “parima paarismängija” põhi-

On, mida meenutada
Turniiri võitjad said uhked nimesponsori sümboolikaga karikad, mis
jäävad nende tulemuste tunnistajaks.
Turniiril saavutatud kohast hoolimata
tundsid kõik mängijad kindlasti rõõmu
mõne peetud mängu üle, oli midagi,

galaürituselt jäi hinge karismaatiline
Blacky, kelle laulud kütsid suveöös kuumaks kõigi osalejate südamed. Tantsiti
ja lauldi kaasa, mõnus meelelahutus
aitas maandada päevaseid võistluspingeid.
Juubeliturniir oli aastapäeva vääriline ning näitas veel kord, et tegemist on

korda klubi ajaloos “Aasta parim mängija”. Sisuliselt oli tegemist masters’iga,
milles osalesid klubi kaheksa tugevai-

"TC Reval Ladies aasta parima" turniirile oli kogunenud kaheksa tugevamat mängijat. Esimesel
aastal sai uhke rändkarika omanikuks Inga-Kai Polonski (paremalt neljas).

Uhkele võidukarikale graveeritakse

Korraldajate poolse toreda uuendusena olid kõikidel mängudel ka pukikohtunikud, mis lubas võistlejatel keskenduda oma mängule. Turniirile käisid kaasa elamas paljud klubiliikmed,
kes ise edetabeli põhjal kaasa mängida
ei saanud. Edaspidi on seda turniiri
plaanis veelgi arendada ja leida võimalused siduda rohkem osalejaid.

iga aasta parima mängija nimi ja võitja

Klubi juubelialbum

saab õiguse hoida seda enda käes järg-

Septembri keskel korraldas Reval
Ladies tenniseklubi oma liikmetele ja

mat mängijat väljakutsemängude püramiidi põhjal. Turniiri esimene pool
mängiti alagruppides, millele järgnesid kohamängud. Ülekaaluka võidu ja
“TC Reval Ladies aasta parima” tiitli
sai Inga-Kai Polonski, kelle paremust
finaalis pidi tunnistama Triin Mägi.
Kolmanda koha saavutas Annely Laur.

mise aasta turniirini.

võimeka klubiga, kel aastatepikkused

sõpradele piduliku aastapäevavastuvõtu. Olulisimaks sündmuseks kujunes
mahuka juubelialbumi esitlus. Uhkesse
väljaandesse on kogutud klubi kümne
aasta tegevust kajastav teksti- ja pildimaterjal. Albumis on leidnud koha
tenniseklubi liikmete mõtted ja mälestused tegutsemisaja alguspäevadest
alates. Rikkalik pildimaterjal illustreerib albumi sisu ja annab sellele palju
emotsionaalset väärtust. Juubelialbumi
esmaesitlusel võis näha elevust ja äratundmisrõõmu.

traditsioonid ning kelle turniire oodatakse, nauditakse ja kiidetakse.

Tenniseajakirja väljaandmist toetab:

AS GENTEEL
ja harrastustennisist

pr. Tiina Mõis
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"TC Reval Ladies kümneaastase ajaloo vältel on klubil olnud seitse

Aastapäevavastuvõtul esitleti juubelialbumit, millesse oli kogutud klubi

presidenti: (vasakult): Aili Kägu, Tiina Mõis, Eva Truuverk, Marina

kümne aasta tegevust kajastav teksti- ja pildimaterjal. Albumis on leidnud

Hundt, Tiina Sepa, värskelt valitud uus president Lee Murrand, kellele

koha tenniseklubi liikmete mõtted ja mälestused tegutsemisaja

andis kunstnik Rein Metsa vastvaliminud ametiehte üle Katrin Mühls.

alguspäevadest alates.

TENNIS 3/2007

75

FOTOkonkurss

Fotokonkurss
Eelmises ajakirja numbris laiendasime oma fotokonkursi teemat
ja meile laekus palju toredaid pilte. Suur tänu kõigile!

S

elles numbris avaldame toimetuse valikul pariamaks hinnatud pildid. Kuna kolmanda
koha vääriliseks oleks tulnud tunnistada vähemalt 3 pilti, siis otsustasime
selle jätta välja andmata.

Kokkuvõte ja parimate tööde hindamine toimub enne järgmise numbri
koostamist. Ootame uusi pilte 30. novembrini 2007. a. (k.a.).
Järgmises numbris avaldame parimad fotod ja kuulutame välja võitjad.

Ootame siis jätkuvalt 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 30. novembrit 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!

Parimad pildid!

Esimese koha vääriliseks hindasime pilti, millel Bruno Loit võitleb
ennastsalgavalt Saaremaa Openil palli pärast. Foto autor on Tiit Tilk.
Teise koha auhind läks fotole, millel Enel Seeman selg väljaku poole üritab
palli tagasi mängu aidata. Foto Pärnu tenniseelust saatis Kai Pitk.

Palju õnne! Võtame võitjatega ühendust!
Pildijahtijatele jagab auhinnad:

www.euronics.ee
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SPORTLANDIristsõna



Lahenda ristsõna ja võida Sportlandi 1000-kroonine kinkekaart!
Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekkib õige lahendamise korral sinistesse mummudesse)
Siia kirjuta oma nimi

Siia kirjuta oma kontakttelefon

Täidetud kupong saada toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 30. november 2007. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmise numbri ristsõna õige lahendus: Anna Chakvetadze ja Philipp Kohlschreiber. Sportlandi kinkekaardi võitis Paula-Maria Lao. Palju õnne!

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

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

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

Harjuoru Tenniseklubi
Kaarli pst 2
Tallinn
üldtelefon: 648 4014

Tartu Akadeemiline Tenniseklubi
Baeri 6
Tartu
telefon: 53 839 188
E–P 8.00–22.00
4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)

Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16
Tallinn
üldtelefon: 699 0220
E – R 7.00–23.00, L – P 9.00–21.00
4 väljakut

Biomedicum
Ravila 19
Tartu
telefon: 737 4390
E–P 8.00–21.00
2 kunstmuru 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

Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1
Tartu
telefon: 742 8194

Pärnu
Pärnu Tennisekeskus
Tammsaare 18a
Pärnu
telefon: 446 4648
3 saviliiva väljakut
1 kõvakattega väljak

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil tennis@online.ee
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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: 52 15 524
suvel: 4 saviliiva, 1 kõvakattega väljak
talvel: 1 vaipkattega väljak
Saviaugu Tenniseklubi
Jannseni 39
Pärnu
telefon: 50 84 498

Mujal Eestis
Tooraku Turismitalu
Tooraku Talu
Pusku, Ridala vald, Lääne maakond
telefon: 472 9710
www.tooraku.ee
Lepanina hotell
Kabli
Häädemeeste vald,
Pärnu maakond
telefon: 446 5024
www.lepanina.ee
Männimäe Külalistemaja
Riia mnt 52d
Viljandi
telefon: 435 4845
www.mannimaja.ee
Viljandi Spordikeskus
Vaksali 4
Viljandi
telefon: 435 1574
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
Samblamäe hostel
Mõedaka
Rägavere vald
Lääne-Viru maakond
telefon: 325 1777
www.hot.ee/sambla

!

Kohila Spordikompleks
Kooli 1
Kohila vald, Rapla maakond
telefon: 489 0971
www.kohilasport.ee
Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8
Kambja
Kambja vald, Tartu maakond
telefon: 741 6232
Ulge Talu
Odivere
Saare vald
Jõgeva maakond
telefon: 776 4438
Elva Tenniseklubi
Puistee 5–4
Elva
telefon: 50 72 419
Hiiumaa Tenniseklubi
Turu 7
Kärdla
telefon: 53 30 38 32, 51 945 031 või
46 33 010
4 savi-liivaväljakut (mai – oktoober)
E–P 10.00–22.00
Põltsamaa Tenniseväljak
Kaare 19
Põltsamaa
telefon: 776 0035

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18–11
Otepää
telefon: 50 97 105
Paide Tenniseklubi
Lai 3
Paide
telefon: 385 1821
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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

Kukulinna Tennisekeskus
Kukulinna
Tartu vald
Tartu maakond
telefon: 56 70 0430

Promenaad Tenniseklubi
Vee 10
Haapsalu
telefon: 50 23 047
4 savi-liiva väljakut (üks valmimas)
www.promenaad.ee

Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu
Kullametsa
Kullamaa vald
Lääne maakond
telefon: 477 5515

Rakvere Tenniseklubi
Näituse 2
Rakvere
telefon: 55 80 101
3 savi-liiva väljakut
tennysclub@hot.ee

Lainela Puhkeüla
Neeme tee70
Käsmu, Vihula vald
Lääne-Viru maakond
telefon: 323 8133

Võsu Tenniseväljak
Lääne 13
Võsu, Lääne-Virumaa
telefon: 32 38 320, 50 35 354
info@mannisalu.ee
www.mannisalu.ee

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

Jauna
Jurmala
Võrratu suvekodu või residents kuurortide kuningannas.
Elurajooni krunt asub jõekaldal – hea juurdepääs isikliku
jahiga. 30 kilomeetrit kuldset
liivaranda, kihava ööeluga
linnasüda 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Meeldivalt lähedal on Balti riikide
suurim veekeskus ning 7-8
tennisekeskust, Riiani vaid 20
minutit autosõitu.
Kogu see rõõm Läti hinnatuimas elurajoonis asub vaid 4
tunnise autosõidu kaugusel
Tallinnast. Edaspidi ei ole
puhkus enam kunagi kaugel.
Selle tõeliselt tasuva investeeringu kõiki finesse tasub kindlasti lähemalt uurida.
www.jaunajurmala.lv
www.manutent.ee
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Teatri maja
Estonia pst 7 asuv stalinistlik hoone
pakub unikaalset võimalust kodu loomiseks a la carte. Iga korter lahendatakse
eriprojektina koostöös ostja ja kutselise
sisearhitekti vahel. Avaratest ja kõrgete
lagedega tubadest avaneb vaade rahvusooperile ning Tammsaare pargile.
Kõik kultuurseks ja täisväärtuslikuks
eluks on maksimaalselt mõnesaja
meetri kaugusel – kultuuri- ja kaubanduskeskused, korralikud koolid jms.

Angerjaturniir
Manutent Cup
1.-5. augustil 2007 toimus Saaremaal
Kuressaares
juba
kümnendat
korda traditsiooniline Angerjaturniir
Manutent Cup.

