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Väljaandmist toetab:

Ajakiri Tennis ilmub neli korda aastas. 
Järgmine number ilmub

2008. aasta aprillis.

Tellimine:
tennis@tennis.ee

Esikaanel Ana Ivanovic. Foto: Scanpix.

Head Tennise lugejad!

Ajakiri Tennis pälvis 2007 Eesti AATennise Liidult tunnustuse AA"Aasta tegu 2007" ja see on meie 
väikesele toimetusele suur au. Millega me 
siis 2007. aastal hakkama saime?

Aprillis nägi ilmavalgust Tennise ava-
number, järgmised ilmusid juulis ja ok-
toobris, praegu hoiate käes juba 2008. 
aasta avanumbrit. Sellel aastal on plaanis 
välja anda neli "Tennist" ja olen kindel, et 
me selle ülesande ka täidame.

Tennise esimene number oli 68 lehekül-
ge mahukas, teine ja kolmas juba 84 le-
hekülge ja käesoleva numbri maht kuju-
nes koguni 100 lehekülge! Ka aja-
kirja tiraaži suutsime aastaga tõsta 5000-lt 
6000-de eksemplarini ja selle aasta kasvu 
plaanis selles osas on veelgi suuremad.

Kellel mõni eelnev Tennise number 
puudu on, pöörduge julgelt toimetuse 
poole, mõned üksikud eksemplarid veel

varuks on, eriti võib puudu olla Tennise 
avanumbrit, mille ilmumise ajaks meie 
levisüsteem veel päris paigas polnud. 

Kõik lugejate arvamused ja ettepanekud 
on teretulnud ka 2008. aastal.

Head lugemist!
Donatas Narmont

ajakirja Tennis toimetuse nimel

Foto: ajkiri Tennis

Head Tennise lugejad!

Tennise toimetus (vasakult): Karin Eek, Donatas 

Narmont ja Eerika Bekker. Eesti Tennise Liidu

aastalõpugalal Tallinnas Swissotelis.

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

Kaasautorid:

Head tennisehuvilised!

Eesti Tennise Liidu presidendi-
na on mul hea meel tõdeda, et 
väljendit tennisehuvilised võib 

käesolevast aastast alates kirjutada ka 
kujul Tennise huvilised. Ja olen kindel,
et nende hulk Eestis, kes igat järgnevat 
ajakirja numbrit põnevusega ootab, kas-
vab aastal 2008 veelgi ja oluliselt.

ETL presidendiks saades oli minu 
suur soov tuua Eesti tennise juurde pii-
savalt raha ja tublisid inimesi ala aren-
dama. 2007. a. oli selles suhtes edukas, 
ETL sai juurde hulgaliselt sponsoreid
ja moodustasime oma löögijõulise tii-
mi, mis tipnes aasta lõpus peasekretäri
valimisega.

Aasta 2008 tuleb pingeline ja tegus 
meile kõigile. Kindlasti ei unusta me

rahvusvaheliste sidemete laiendamist, 
mida tõestab ka juuresolev foto.

Edukat tenniseaastat 2008!
Urmas Sõõrumaa

ETL president

Foto: erakogu

ETL president Urmas Sõõrumaa koos Hispaania 

tennisetippude Carlos Moya ja Rafael Nadaliga. 

Tulevik peab andma vastuse, kas mehed tegid lihtsalt

koos pilti või on selle taga midagi enamat.

Head tennisehuvilised!



Seekord on rubriigis maailma 
naiste esireket Justine
Henin, kes vaatamata hooaja
keerukale algusele lõpetas 
aasta suveräänse liidrina. 
Meestest vaatame kuidas on 
kujunenud Andy Roddick'i
karjäär.
Lisaks suured postrid.
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Selles numbrisSelles numbris
Donatas Narmont ja Urmas
Sõõrumaa võtavad kokku
möödunud aasta ning teevad
plaane järgnevaks, 2008.
aastaks. Tõdema peab, 
et alal ja ajakirjal on
perspektiivi. 

Ajakirja lugejale

3

Eesti Tennise Liit valis 2007.
aasta detsembris ametisse 
alaliidu uue peasekretäri.
Intervjuus räägib Teet Kallasvee
endast ja oma prioriteetidest.
14. detsembril 2007 jagati
autasud aasta parimatele.

Eesti Tennise Liit

7
12

Seekord uue nimesponsoriga 
meeste aastalõpu turniir erines
korraldusliku taseme poolest
eelnevast. Kuid võitja mitte ...

Gild Masters Cup

13
14

Jätkub artikliseeria Eesti 
tennisest sõjaeelsel
perioodil.
Selles numbris alustame ka uut
artikliseeriat tennise kirjutatud
ja kirjutamata reeglitest.

Ajalugu ja etikett

37

34

Peeter Sergo Silberautost
räägib tennisest ja
automüügi ettevõtte
sponsorsuhete
tagamaadest ning ETLi 
kuldsponsori poolt 
esindatavatest brandidest.

Visioonist tegudeni

31

Meistriklass

Ameerikas on väga populaarne 
ülikoolisport, mis tähendab
seda, et üliõpilane saab oman-
dada kvaliteetse kõrghariduse
ja tegeleda professionaalselt
spordiga. Aga millised on 
õppimisvõimalused Ameerikas?

Põnev teada

Minipostritega leheküljed  Eesti 
parimatest tennisistidest Anett
Schutting'ist ja Vladimir 
Ivanovist. Lisaks lugu andekast 
Kadi Ilvesest, kellele kuulus
ka Aasta parima tiitel oma 
vanuseklassis.

Tipptase

23

18

Detsembris selgusid kõikidee333liigade parimad.
Selles numbris võib leida 
seni avaldamata 
kokkuvõtted ja
punktitabelid liigade ja 
mänguliikide lõikes.

Eesti liigatennis

24

25

Võtame kokku maailma
tenniseparemiku aastalõpu
turniiri.
Lisaks on samas rubriigis 
lk 60–62 analüüsitud
slaavitaride tennise edu.

Päevakorral

41

6

6

46 7

Alates sellest numbrist on
võimalik ajakirja vahendusel 
teada saada, kuidas tuleb 
tehnikat jälgida, et vigu oleks 
vähe ja võite palju. Õige palli 
valdamise leidmisel aitavad 
meid Eesti parimad treenerid 
ja tunnustatud spetsialistid.
Seekord võtsime luubi alla 
eeskäe löögi tehnika.

Ekspert soovitab

38 6

6

Sven Tammingu kirjatükis on
kriitiliste nootidega humoristliku 
lähenemisega analüüsitud Eesti
tennise hetkeseisu ja tulevikku.
Kas paremad ajad on ees?

Tinnu targutused

45
32

39

55

TENNIS 1/2008

SUURsisukord

5

Royal Cliff Beach Resort
hotell Tai kuurortlinnas
Pattayal on koht, kuhu
tahaks ikka tagasi minna.
Põhjusi on mitu, mida võib
ühte lausesse kokku võtta
sõnadega – suurepärased 
võimalused ühendada 
aktiivne puhkus, sooja 
kliima nautimine ja erinevad 
väljasõidud hotellist.

Turism

91

TC Reval Ladies käis oma 
esimesel välisturniiril 
Hispaanias. Kuidas kohtles 
naisi päikeserannik ja 
millised olid elamused 
saab lugeda juba neilt 
lehekülgedelt.
Lisaks ülevaade ideeturniirist 
Team & Time ning  pikkades 
seelikutes mängitud 
Kadriturniirist.

Klubitennis

Meie 100-leheküljelises numbris leiad
lisaks huvitava ristsõna
(lk 94), mille õigesti lahendamise korral
on võimalus võita väärtuslik auhind
Sportlandist.
Ajakirja viimastel lehekülgedel on 
ülevaade Eesti tenniseväljakutest ja
-keskustest.
Suur tänu kõigile, kes saatsid meile oma
märkused. Ootame Teid taas aktiivselt
osalema nende lehekülgede (96 ja 98)
täitmisel!

Numbris lisaks

Võitmisele on asetatud liiga
suur rõhk ja see pole õige. 
Mitte keegi ei suuda 
võitmist kontrollida, ent igaüks 
suudab 
kontrollida oma esinemist 
ja just sellele peakski
keskenduma.
Hakatuseks investeerige
väiksesse märkmikku või 
alustage arvutis blogi 
pidamist ...

Terved mõtted

64

65

Selgusid Eesti Reketloni 2007.
aasta meistrid. Esimest korda 
jagati välja meistritiitel ka mees-
ja segapaarismängus. Kokku 
võeti mõõtu 8 võistlusklassis.

Reketlon

72

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:
"Tahan mängida tennist
nagu...". Auhindadeks taas
kinkekaardid Sportlandist.

>18 a. keelatud

76

92

Kõige tavalisem nõuanne
vigastuse korral on:
"Hoidke eemale!".
Kas see on aga kõige 
kiireim viis tervise 
taastamiseks? 

Treeni terviseks

68

Selles rubriigis on meil 
kaanelugu imeliusast
Ana Ivanovicist.
Lisaks võib samas rubriigis 
lugeda leheküljelt 56
David Ferrerist, kes 
tänavusel meeste tennise
Mastersil pidi vaid maailma 
esireketi Roger Federeri 
paremust tunnistama.
Ferrer on tippu jõudmiseks 
kõvasti vaeva näinud ja
ekstreemsusi läbi elanud.

Staari lugu

74

69

82

Tenniseklubi XO viimane 
välishooaja turniir Offshore Cup
toimus oktoobris Hispaanias.
Sügishooaja esimene siseturniir
US Open ei toimunud aga mitte
New Yorgis, nagu nime järgi 
võiks arvata, vaid novembri 
viimasel nädalavahetusel
Tallinnas Tondiraba
tennisehallis.
Lisaks samas rubriigis lk 86–87 
Tchainik Cup 2008. a. turniirist.

Seltskond

78
81

84

Tenniseajakirja 

väljaandmist 

toetab:

hr. Arno Mägi

Tenniseajakirja 

väljaandmist 

toetab:

hr. Villem 
Lapimaa

77
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Eesti Tennise Liidul
uus peasekretär

11. detsembril 2007 toimus järjekordne Eesti Tennise Liidu juhatuse koosolek,
kus president Urmas Sõõrumaa tutvustas juhatusele uut kandidaati 

peasekretäri kohale. Tegev peasekretär Ilona Poljakova ei seadnud oma kandidatuuri 
üles ning senistest konkursil osalenutest ja presidendilt pakkumise saanud

kandidaatidest jäi sõelale Teet Kallasvee.

Artikli koostas Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum. Foto: Priit Simson, Eesti Päevaleht ja tenniseklubi XO arhiiv.

Tenniseringkonnale laiemalt ehk
vähem tuntud Haapsalu me-
he ühehäälne valimine uueks

peasekretäriks oli siiski asjade loogi-
line jätk, sest vaadates Teet Kallasvee
teenistuskäiku ja erinevate organisat-
sioonide juhtimise kogemust, on välja-
vaated edasiseks arenguks väga head. 
Käesoleval artikli juurde lisatud nop-
ped haapsallase CV-st on selle valiku
põhjendatuse illustreerivaks mater-
jaliks. Kallasvee asub oma töökohus-
tusi täitma alates 1. jaanuarist 2008.
Ajakirja Tennis käesoleva numbri
ilmumise hetkeks veel tegev peasek-

retär Ilona Poljakova on teinud tublit 
tööd arvestades ETL-i seniste aasta-
eelarvete rahalist mahtu. Võimalik, et 
Poljakovale leitakse rakendust tennise 
juures ka edaspidi, näiteks juhib ta 
Eestis jaanuari lõpus toimuvat kahek-
sa naiskonna Föderatsiooni karika-
võistluste turniiri korralduskomiteed.

Mõned küsimused
Teet Kallasveele

1. Esiteks luba ennast õnnitleda va-
limise puhul! Peab tunnistama, et sinu 
nimi jooksis ka siinkirjutaja peast mit-
meid kordi läbi, ent meedia info põhjal 
oli ETL-i presidendil Urmas Sõõrumaal 

see mõte juba suvel idanenud. Kas ot-
sus nõustuda ETL-i peasekretäri koha-
le tuli raskelt?

Tänan! Otsus ei tulnud raskelt. 
Tennist ma armastan ning arvestades 
istuva presidendi ja kevadel valitud uue 
juhatuse plaane, on tööd ees väga palju 
ja see töö on kindlasti väga huvitav.

2. Kuidas sattusid tennise juurde ja 
mis sind selle kauni spordiala juures 
võlub? Mis spordialasid oled veel har-
rastanud peale tennise?

Tennist hakkasin mängima umbes 
20-aastaselt. Aga koolipõlves olid mu 

Eesti Tennise Liidul
uus peasekretär
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põhialadeks korvpall ja purjetamine.
Purjr etamises olin ka paaril korral Eesti
noortemeister. Korvpallis proovisin
tolleaegsesse TSIK-i õppima pääseda,
kuid minupikkuseid 185-seid poisse
oli tol ajal jalaga segada. Mõlema ala-
ga tegelen siiani. Surfan ja mul on ka
väike jaht, kuid põhiaur kulub siiski
tennisele.

3. Milliseks hindad Eesti tennise
praegust seisu ja prestiiži ühiskonnas?
On tegemist elitaarse või pigem massi-
desse liikuva spordialaga?

Tennis ei ole kindlasti pelgalt eli-
taarne spordiala, kuid tänu oma pikaa-
jalistele traditsioonidele ja ajaloole on
see kindlasti üks kuninglik spordiala.
Eesti tennis on lootustandvas seisus.
Kui realiseeruvad kas või pooled prae-
gu käivitatud või käivitamisel olevad
sisehallide ehitamise projektid ning
suudetakse juurde tuua noortega tege-
levaid treenereid ja mänedžere, siis on
lootust, et ka meie väikese rahva seast 
võiks mõne aja pärast mõni maailma
tipp välja kasvada. Individuaalalade
osas on see lootus ja tõenäosus kind-
lasti suurem kui meeskonnaaladel.

4. Mis oleksid need kolm põhiasja või
valdkonda, millega tuleks kohe ETL-is
tegelema hakata?

Eesti tennise arengukava 2008–2013
ja see sama kaks korda veel! Ilma sel-
leta toimub Eesti tennises piltlikult öel-
des Browni liikumine...

5. Kas peasekretäri amet nõuab
ilmtingimata kandidaadi tulekut n-ö
tennise enda seest – seotust tennise-
ga maast madalast? Või on see nõue
olulisem just sekretariaadi tasandil,
valdkondade eest vastutavate töötaja-
te puhul?

Ma arvan, et praeguse eesmärgipüs-
tituse juures on vaja juhti, kes suudaks
juba tennisespetsiifikat sügavuti tund-
vad inimesed panna tegema neid asju, 

mida Eesti tennis igal tasandil ja igas 
võtmes vajab.

6. Milliseid kogemusi tõstaksid eriti 
esile, mis oled saanud vastutusrikkaid
ameteid pidades?

Iga kogemus on olnud vajalik ja pal-
ju andnud. Ei tahaks ühtki neist üle 
tähtsustada. Eks sellistest kogemuste 

Uus peasekretär Teet Kallasvee on palli
mängu pannud. Nüüd jääb üle oodata vaid 
ilusat mängu.

kildudest saabki ükskord kokku selline 
kena mosaiik ja see mosaiik ongi just 
seda nägu, millisena inimene neid kil-
de ajas ja ruumis kokku on pannud.

7. Ja lõpetuseks tenniseväline küsi-
mus. Millega sisustad oma vaba aega 
peale sportimise?

Olengi võib-olla selles võtmes veidi 
ühekülgne, et sport võtab suure osa mi-
nu vabast ajast. Kuid elupõlise haap-
sallasena on merel minu elus kindlasti 
väga tähtis osa. Merel ei käi ma ainult 
sportimas, vaid see on ühtlasi lõõgas-
tus. Olgu see siis võitlus tuule ja  laine-
tega lahel surfates või jahiga koos mõ-
nusa seltskonnaga mõnele lähedasele 
saarele või laiule purjetades.

Kolkapatrioodina selle sõna parimas 
tähenduses löön kaasa ka kohaliku  elu 
edendamises, olen Haapsalu linnavo-
likogu praeguse koosseisu liige. Mulle 
lihtsalt meeldib see, kui ma saan oma 
elupõlise kodulinna jaoks midagi posi-
tiivset korda saata.

Kui realiseeruvad kas või pooled praegu käivitatud või
käivitamisel olevad sisehallide ehitamise projektid ning suude-
takse juurde tuua noortega tegelevaid treenereid ja mänedžere, 
siis on lootust, et ka meie väikese rahva seast võiks mõne aja

pärast mõni maailma tipp välja kasvada.

Urmas Sõõrumaa kinkis 
meie ühistöö alguse puhul 
raamatu “Lugu mungast, 

kes müüs maha oma Ferrari".

Olen hakanud viimasel ajal jälle roh-
kem lugema. Sel aastal on juba paarküm-
mend raamatut läbi loetud. Sain just uue 
lektüüri – Urmas Sõõrumaa kinkis meie 
ühistöö alguse puhul raamatu “Lugu 
mungast, kes müüs maha oma Ferrari”. 
See sattus just väga sobival ajal, sest 
olin sellest raamatust paari sõbra käest 
kuulnud ja oli jõudnud tekkida huvi.

Noppeid
Teet Kallasvee 

CV-st

Sünniaeg: 19.03.1966

Sünnikoht: Haapsalu

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool,
keemiateaduskond

Keeled: eesti, inglise, soome, vene

Töökogemus:
2007– SIA Manutent Latvia
           juhatuse liige

2003– SA Läänemaa Haigla
           nõukogu liige

2002–2007 Haapsalu linnavalitsus,
                   linnapea

2001–2002 Maakri Disain OÜ
                   juhatuse esimees

1992–2001 Haapsalu Uksetehas AS,
                   müügidirektor

Ühiskondlik tegevus:

� Euroopa Liidu Regioonide Komitee
   (Euroopa omavalitsuste parlament)

    juhatuse liige, asepresident

� Haapsalu linnavolikogu liige

� SA Haapsalu Piiskopilinnuse Fond, 
    nõukogu liige



10 TENNIS 1/2008

SELTSKOND&sündmus

Eesti Tennise Liit võttis aasta kokku detsembri keskel Tallinnas
vastavatud Swissoteli ballisaalis.

Tekst ajakirjalt Tennis. Fotod: Eesti Tennise Liidu arhiiv.

Eesti Tennise Liidu
aastalõpu vastuvõtt

L
igi 300 osavõtjaga pidulikul üri-
tusel tervitasid ETL president
Urmas Sõõrumaa, EOK presi-

dent Mart Siimann ja Soome Tennise
Liidu president Veli-Matti Ropponen.

Autasustati aasta parimaid ja täna-
ti ETL sponsoreid, õhtujuhi Andres 
Peetsi eestvedamisel demonstreeriti 
tenniseriideid läbi aastakümnete, esi-
nes Maarja Liis Ilus.

Esiplaanil tervitab Kaia Kanepi 
mänedzer Valdo Randpere 

Postimehe ajakirjanikku 
Maarja Värvi, kesllele hiljem 

anti üle 2007 Tennise
ajakirjaniku auhind.

Tagaplaanil tunnustatud
ajakirjaniku kolleeg Kalle Muuli 

abikaasaga. 

Eesti Tennise Liidu 
aastalõpu vastuvõtt

Piduliku aastalõpuürituse aukülalistena olid peole saabunud Eesti tenniseveteranid: (vasakult)
Talvi Märja, Erik Kedars, Velve Tamm, hr. Kedarsi abikaasa, Alfred Keerd, Mati Kuum ja 
Tiiu Parmas.

ETLi president Urmas Sõõrumaa on
vestlushoos Tiit Nuudiga, endise tipptennisisti 
ja praeguse Paulig Baltic'i juhtfiguuriga. 

Vennad "Bergid" – harrastustennisistid
Tarmo Sumberg (vasakul) ja 
Sven Mansberg.

Presidendid omavahel: ETL president Urmas 
Sõõrumaa ja EOK president Mart Siimann.

Õhtujuht Andres Peets
(vasakul) kõlistab 
tervituseks
šampuseklaase 
Rain Tammega 
Gild Bankersist, 
vastse tenniseliidu
sponsoriga.
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Aasta meestennisist
Mait Künnap

Aasta naistennisist
Kaia Kanepi

Aasta treener
Andrei Lužgin

Aasta noortetreener
Rene Busch

Aasta tenniseklubi
Pärnu Tenniseklubi

Aasta tennisekool
Alo Ojassalu TK

Aasta tennisekeskus
Coral Club

Aasta tegija
Toomas Kuum

Aasta tegu
Ajakiri Tennis

Aasta tenniseajakirjanik
Maarja Värv, Postimees

Aasta Fair Play
Mait Künnap

Aasta regionaalse tennise arendaja
Oleg Belehhov

Aasta meesseenior
Sven Eving

Aasta naisseenior
Aino Issak

Aasta noortennisist P-12
Anton Pavlov

Aasta noortennisist P-14
Marek Marksoo

Aasta noortennisist P-16
Erik Aunapuu

Aasta noortennisist P-18
Morten Ritslaid

Aasta noortennisist T-12
Anett Kontaveit

Aasta noortennisist T-14
Kadi Ilves

Aasta noortennisist T-16
Kadi Liis Saar

Aasta noortennisist T-18
Anett Schutting

2007 parimad

Auhinnatseremoonia juht Donatas Narmont
üritab 2007 Aasta meestennisisti Mait Künnapi
emotsioone mikrofoni püüda.

Aasta naisseeniori tiitli vääriliseks peeti
Aino Issak'it

ETL-i president koos uue tiimiga (vasakult): Raido Rätsep, Villu Vares, Allar Hint,
Donatas Narmont, tema kõrval ETL-i eelmine peasekretär Ilona Poljakova koos Ene Vahteriga,
keda president peoõhtul senise hea töö eest meeles pidas.

Aasta tegijat Toomas Kuuma õnnitleb ETL-i
kauaaegne peasekretär Ilona Poljakova
kuuma suudlusega. Toomas Kuum on
meelitatud.

Aasta treeneri tiitli vääriliseks peeti Kaia Kanepi 
pikaaegset treenerit Andrei Lužgini.

Aasta noortennisisti Anett Schutting'it õnnitleb
EOK president Mart Siimann.

Aasta noortetreeneri auhinna pälvis
Rene Busch.

Soome Tenniseliidu president Veli-Matti
Ropponen pidas üritusel tervituskõne.
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GILDmastersl

Gild Bankers Masters 2007

2006. aasta sügisel Madissoni kohvikus Eesti tennise üle mõtteid mõlgutades
sündis mitme mehe peas idee käivitada Eesti meestennisistidele aastalõpu

Masters-turniir mängijate toetamiseks.
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võitja taas Jürgen Zopp

Meestennisistide aastalõpu Mastersit peeti
2007. aastal teist korda. Sarnaselt esimesele
oli ka seekord võitja Jürgen Zopp.

Peamine eesmärk oli toetada
Eesti Davis Cup’i meeskon-
da, mille liikmed moodus-

tavadki Mastersil osalejate tuumiku.
Lõppkokkuvõttes kujunes korraldus-
tiim viieliikmeliseks: Heino Raivet,
Riho Kallus, Toomas Kuum, Sven
Tamming ja Erki Torn. Turniiri eelarve
ja auhinnafondi sihipärase kasutamise 
eest pidas hoolt ETL-i juhatuse liikme
Heino Raiveti asutatud MTÜ Eesti
Tennise Toetusühing, mis sai ETL-i
juhatuse detsembrikuisel koosolekul
ka alaliidu täieõiguslikuks liikmeks. 

2006. aastal peeti turniir kuue mehe
osavõtul: Mait Künnap, Jaak Põldma,
Jürgen Zopp, Mikk Irdoja, Vladimir
Ivanov ja Sven Käsper. Toona võitis
Jürgen Zopp, kes alistas finaalis turnii-
ri üllataja Sven Käsperi 6:3, 6:2. Samas
peetud heategevusliku händikäp-turnii-
ri finaalis alistas Andrei Luzgin Oskar
Saarne 6:2.

2006. aastal peetud Masters õnnes-
tus. Kui ETL oleks juba siis välja an-
dnud auhinda “Aasta tegu”, polnuks
peanominendi nimetamisega erilisi
raskusi.

2007. aastal kaasati turniiri kor-
raldusse ka Eesti Tennise Liit, ning
just tänu alaliidu presidendi Urmas
Sõõrumaa tõhusale abile saadi peas-

ponsoriks firma Gild Bankers. Samuti 
aitas üritusele aktiivselt kaasa mee-
dia poolelt ETL-is PR-i eest vastutav 
Donatas Narmont.  

2006. aastaga võrreldes suurendati 
Mastersi osavõtjate arvu kaheksani, 
lisaks Davis Cup’i meeskonna liikme-
tele ja liikmekandidaatidele osalesid 
ka Eesti jooksva edetabeli põhjal Oskar 
Saarne (Saaremaa Open võitja), wild
card’i saanud Andrei Luzgin ja noor-
tennisistide eelturniiri võitnud Morten 
Ritslaid. Ritslaid alistas eelturniiri fi-
naalis Siim Tuusi 7:6, 6:1. Poolfinaalides
olid neile vastavalt alistunud Armand 
Levandi ja Jakov Tširkin.

Eesti tippudest ei saanud ainsana kaa-
sa lüüa Jaak Põldma, kes praegu treenib 
ja õpib USA-s. Kaheksa mängijat loosi-
ti kahte gruppi, BE Group’i alagrupi 
moodustasid: Künnap, Zopp, Käsper, 
Luzgin. Askembla alagrupi moodus-
tasid: Irdoja, Ivanov, Saarne, Ritslaid. 
Ilmses alavormis paistis olevat Käsper, 
kes kaotas kõik mängud kindlalt ja jagas 
7.–8. kohta. Südilt võitles Saarne, kes 
pidas kõikide vastastega kolmesetise 
lahingu, ent lõpuks jäi alagrupis ikkagi 
viimaseks. See annab Saarnele signaali, 
et tipptennisesse võiks treeneritöö kõr-
valt ehk veel naastagi.

Poolfinaalis alistas Zopp kiirelt Irdoja
6:1, 6:0 ja Ivanov  2007. a Eesti pari-

Loo on kirja pannud ETL juhatuse liige Toomas Kuum. Fotod: Eesti Tennise Liidu arhiiv..

2007. aasta turniir erines eelmisest mitte ainult nime vaid ka korralduse taseme poolest. Gild Masters Cupil oli juba kohtunikke rohkem kui mängijaid. 

järgneb lk 14

Gild Bankers Masters 2007

maks meestennisistiks valitud Künnapi 
6:4, 7:6. Künnap, kes on meie edukaim 
meestennisist välisturniiridel, põrub 
kodupubliku ees juba mitmendat puh-
ku. Võimalik, et teda vaevas ka väsi-
mus, tuli ta ju vahetult enne Mastersi 
algust turniirilt Tšehhimaal, kus jõu-

12 TENNIS 3/2007

SELTSKOND&sündmus

Pildile on end sättinud kaks Toomast:
vasakul tennisekorüfee Toomas Leius ja
paremal üks õhtu juhtidest Toomas Kuum.

Piduliku õhtu viimane esineja Maarja Liis Ilus 
laulis kohalviibijatele meeleolu loomiseks 

valitud palasid oma repertuaarist. Vahepeal 
õnnestus tal aga ka pisut häält puhata, kui

mikrofoni haaras õhtujuht Andres Peets.
Hea esitusega pälvis ta ka Maarja aplausi.

Õhtu üheks meeleolukamaks etteasteks
kujunes Andres Peetsi juhitud moeshow

"Tennisemood läbi aastakümnete".
Modellidena astusid teiste seas üles

Anett Schutting, Urmas Pilter, Piret Ilves,
Veiko Karp ja Toivo Mängel.

Ajakirja Tennis toimetuse naisesindajaid Karin Eek'i
(vasakul) ja Eerika Bekkerit käis "2007 Aasta tegu" tiitli
puhul õnnitlemas ka harrastustennisist Raimo Kägu.

ETL-i president Urmas Sõõrumaa 
abikaasa Kätlin Maraniga 
jõulumeeleolus.
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dis 2. ringi. Finaalmängu Zopp–Ivanov 
esimene sett oli kuni seisuni 4:4 suhte-
liselt tasavägine, kuigi Ivanovi pallin-
gugeim rippus mitmel korral juukse-
karva otsas, ühes geimis suutis Ivanov 
välja rabeleda koguni seisult 0:40. Zopp
suutis siiski oma kiirema mängutem-
po Ivanovile peale suruda ja ta võidu-
numbriteks kujunesid 6:4, 6:1. Võidule 
lisandus tšekk priskele summale – 85
000 krooni. Ivanov sai tšeki 50 000-le,
Künnap ja Irdoja 32 500-le, Ritslaid ja
Luzgin 15 000-le, Saarne ja Käsper 10
000-le kroonile. Tegemist on treening- 
ja võistlustoetusega, kusjuures iga ku-
lutus, mille katteks nimetatud summad
on arvestatud, peavad olema dokumen-
teeritud ja sihipärasus tõestatud.

Sel aastal märksa kesisemaks ku-
junenud händikäp-turniiril võidutses
nooruke Markus Kerner, kes oli finaa-
lis parem Martin Taltsist 6:2. Oma pit-
seri vajutas eelneval õhtul toimunud
ETL-i aastapidu.

Finaalmängu eel peeti ka näidismatš, 
kus paarismängus (mängiti kolm tie-
break’i) kohtusid Ene Ergma – Peeter 
Lamp ja Kristiina Ojuland – Sven Eving.
Toreda lühimatši võitsid Ergma–Lamp.

Kaks aastat hästi korraldatud turnii-
ril on kindlasti tulevikku ning sellega 
on loodud kena pretsedent ja eeskuju 
teistelegi, et initsiatiivi ja hea tahte 
korral on võimalik erinevaid ideid ellu 
viia, millest on kasu nii tennise üldi-
sele arengule kui ka pealtvaatajaile. 
Turniiri kahest mängust tegi otseüle-
kande ka uus spordikanal KalevSport.

Gild Masters Cup'i võitja Jürgen Zopp (keskel) turniiri nimesponsori Gild Bankersi esindaja Rain 
Tamme (vasakul), ETL-i presidendi Urmas Sõõrumaa, karika ja kopsaka auhinnatšekiga.

Finaalmängu eel peeti ka näidismatš, kus
paarismängus (mängiti kolm tie-break’i)
kohtusid Ene Ergma – Peeter Lamp ja Kristiina
Ojuland – Sven Eving. Toreda lühimatši võitsid 
Ergma–Lamp. Matši pukikohtunik Andrei Luzgin.

Gild Masters Cup 2007 lõpetamisel rivistusid väljakule nii osavõtjad, korraldajad kui ka sponsorid. Vasakult: Gild Bankersi esindaja Rain Tamm, 
võistluste peakorraldaja Riho Kallus ja mängijad Oskar Saarne, Vladimir Ivanov, Mikk Irdoja, Mait Künnap, Jürgen Zopp, Morten Ritslaid, 
Sven Käsper ja Andrei Luzgin.
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2007. aasta oktoobris alustasid maailma tipu poole pürgivad Jürgen Zopp,
Vladimir Ivanov, Mikk Irdoja ja Sven Käsper harjutamist Praha tenniseakadeemias. 

Tšehhis treenivatest noormeestest ja nende toetustiimist kirjutab BLRT kommunikatsioonidirektor Anu Hallik.
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Vabadus pühenduda 
treenimisele

BLRT Grupp toetab Eesti tipptennisistide harjutamist

Taolistest õppeasutustest on kas-
vanud välja paljud maailma tipus 
olevad sportlased, näiteks Maria

Šarapova ja Jelena Jankovic. Sparta
akadeemias lihvitakse aga tuntud män-
gijaid nagu Nicole Vaidisova ja Radek
Stepanek. Viimasega on treeningul õn-
nestunud kätt proovida ka Jürgen Zopil.
Suurim eelis akadeemias tudeerimisel
ongi pidev võimalus mängida ja ennast 
võrrelda kaasõpilastega, ka tippudega.

Andmaks poistele vabaduse pühen-
duda treenimisele toetab BLRT Grupp
Tenniseliitu 1,5 mln krooni suuruse
summaga. BLRT Grupi juhatuse esime-
he Fjodor Bermani sõnul on tenniseliidul
seoses meeste tennisega väga konkreet-
sed ja ambitsioonikad plaanid. Eesmärk
on, et juba tuleval aastal kuulub mõni
nendest noormeestest viiesaja hulka
ning lõppeesmärgiks on kuulumine esi-
mese viiekümne hulka aastal 2012. 

Miks just tennis?

”Tennise- ja ärimaailm on väga sar-
nased. Oluline on eesmärgikindlus,

südikus, võiduiha – alati tuleb pürgida 
parimale, liidrikohale. Ja kogu aeg peab 
treenima, treenima, et olla tippvormis. 
Kui jääd loorberitele puhkama, siis 
astuvad teised sinu kohale nii spordis 
kui ka äris. Lisaks aitab tennis hoida 
mängijatel, samuti pealtvaatajatel head 
meeleolu ja töövõimet,” lisas Berman. 

Jürgeni, Vladimiri, Miku ning Sveni 
eesmärgid on vägagi ambitsioonikad.
Kuid nende eesmärkide kõrval tuleb 
silmas pidada, et sama oluline on anda 
noortele, praegu alustavatele poistele-
tüdrukutele signaal, et neilgi on tulevi-
kus võimalus leida toetajaid.

Eestis on tennis populaarne, aga maa-
ilmatasemel tulemused jäävad 1960. 
aastatesse, kui Toomas Leius võitis 
1959. a Wimbledoni noorteturniiri ja 
jõudis 1965. a täiskasvanute hulgas 
Prantsusmaa lahtistel MV veerandfi-
naali. Et võimaldada praegustel tegija-
tel jõuda maailma parimate hulka, on 
vaja treenida koos maailma parimate 
mängijatega.

Skeptikutele

Praegu jäävad maailma reitingu ede-
tabelikohad Eesti meestel teise tuhande 
algusesse. Tennis on sedavõrd konku-
rentsitihe ala. Teisi spordialasid spon-
seerides on tulemused paremini garan-
teeritud – korvpall, võrkpall ... Selliseid 
vastuväiteid võib kuulda otsusele toeta-
da tennist.

Samas võib läheneda ka nii. Esiteks 
paraneb aktiivse treeningu ja võistlustel 
osalemisega sellisel tasemel koht üsna 
kiiresti. Praegu on tennisemaailma suu-
remate tegijate hulka üsnagi ootamatult 
tõusnud just üks Euroopa endise idablo-
ki väikeriik. Novak Djokovic, Jelena 
Jankovic ning Ana Ivanovic Serbiast 
on viimasel aastal kõigutanud kõvasti 
maailma edetabeleid. Miks ei võiks Mati 
Alaveri kombel, kui viimane Andrus 
Veerpalu teist olümpiakulda kommen-
teeris, kord ka Eesti tennisistide kohta 
öelda: ”Ei olnud kõige kehvem päev...” 
Meie usume Eesti tennise tulevikku.

Vabadus pühenduda 
treenimisele

Baltikumi ühe suurima tööstuskont-

serni BLRT Grupp põhilised tege-

vusalad on laevaehitus, laevaremont,

metalltarindite valmistamine, metallide

müük, sadama- ja stividoriteenused,

masinaehitus, vanametalli töötlemine,

autotranspordi teenused, meditsiini-

liste ning tööstusgaaside müük.

BLRT Gruppi kuulub 65 tütarette-

võtet Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas,

Venemaal, Soomes ja Norras. Eesti

kapitalil põhinev BLRT Grupp on 

loonud siin ligi 2000 töökohta. Ka piiri-

tagused tütarettevõted pakuvad tööd

ligi 2000 inimesele.

BLRT Grupp

BLRT Grupi juhatuse esimees Fjodor Berman ei pea paljuks vaeva kinnitada oma käega
tennisekoondise võistlussärgile BLRT embleemi ja kinnitab, et usub Eesti tennise
tulevikku. Tema ümber on kogunenud BLRT Tennisteam'i liikmed (vasakult):
Sven Käsper, Mikk Irdoja, Vladimir Ivanov ja Jürgen Zopp.
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Vladimir Ivanovi ei viinud trenni mitte tenniseharrastajast isa, vaid hoopis ema. „Olin
kaheksa-aastane nublu, kui ema mind käekõrvale võttis ja Kaarli puiestee väljakutele
viis. Treeneriks sai Jevgeni Širokov. Isa oli vist kusagil sõidus,“ mäletab Ivanov (20).

Vladimir Ivanovist kirjutab Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Foto: Scanpix.
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Vladimir Ivanov
vaatan, kui kõrgele tiivad kannavad

Tänaseks on Audentese ülikooli
tudengist saanud Eesti Davise
karikameeskonna liige. Ivanov

kuulub nende poiste hulka, kes on ala-
tes oktoobrist harjutanud Praha ten-
niseakadeemias Tšehhimaa asjatund-
jate juhendamisel. Ivanovi, Jürgen
Zopi, Mikk Irdoja ja Sven Käsperi
stažeerimise tegi võimalikuks BLRT
Grupi ja Eesti tenniseliidu vaheline
leping.

„Hea võimalus kodusest igapäevasest 
rutiinist vabanemiseks. Meil pole siin
muud muret, kui ainult harjutada. Ei üht-
ki segavat asjaolu,“ selgitas Ivanov tele-
fonitsi. Kuid peab siis väikese pausi.

„Treenereid on siin rohkesti: Petr
Lukša, Milan Trneny, Martin Stepanek,
viimasel ajal ka nimekas Cyril Suk. Igal
treeningukorral on kahe poisi pea-
le üks treener. Ainus häda on see, et
mängime peaaegu ainult omavahel.
Varem oli siin Poola teine reket Michal
Przysiezny, olid kohalikud head juunio-
rid...“ muretseb Ivanov, kes igatseb na-
gu teisedki eestlased võistluste järele.

„Olime nädala Inglismaal, üks turniir
tuleb veel siin. Seejärel tuleme koju,
et mängida Eesti Masters-turniiri. Ja
uuel aastal saame võistlusi juba roh-
kem,“ loodab Ivanov kannatamatult.
„Treeninguil kindlust jätkub, aga oleks
vaja enam võistluspraktikat.“

Hea, aga ei midagi 
vapustavat

Vahepealkirjas toodud hinnang
kuulub koondise peatreenerile Peeter
Lambile, öeldud nimelt Ivanovi kohta. 
„Hea poiss, võimekas ka. Võimsust peaks
enam olema, eelkõige peab paranema
serv, sest see on meeste tennise alus.
Liivaväljakul on Vova parem, sest kõ-
vakattel pole tal piisavalt algatust.

Kontramängus hea, ajastatus korralik, 
kaitses visa,“ selgitab Lamp, kes käib 
poisse aeg-ajalt Tšehhimaal vaata-
mas.

Ain Suurthal on koos Harri Neppiga 
Ivanovi Audentese koolis treeninud. 
„Minu vaateväljas oli ta neli aastat. 
Intelligentne mängija, kuid laskis en-
dale nooremana liiga teha. Oli ehk ka 
liigselt isa mõju all, nüüd näib küll 
mõtlevat oma peaga,“ leiab Suurthal.

Treener jääb treeneriks, nemad näe-
vad oma õpilaste mängus just elemen-
te, mis vajavad parandamist. „Serv 
muidugi, kuigi löögil on täpsust. Vova 
on hädas kiirete mängijate vastu, füü-
siliselt peaks ta parem olema,“ eritleb 
Suurthal.

Mida ütleb Ivanov ise? „Õiget juttu 
räägivad, mis mul rohkem öelda...“ 
Kuhu loodab Ivanov välja jõudvat?

„Igaüks ütleb, et tahab saja parema 
hulka. Mina vaatan samm sammu haa-
val. Tahan jõuda võimalikult kõrgele. 
Tennis on mu elus praegu kõik.“

Ivanov käis enne humanitaargüm-
naasiumis ja konkureeris 10. klassis 
ühele vabale kohale Audenteses. Võeti 
vastu. 

Kui paluda Ivanovil nimetada oma 
silmapaistvamaid turniire, on vastus 
nobe tulema: „Ma loodan, et need on 
veel ees. Vahel meenutan 16-aastasena 
võidetud Kaunase võistlust, mis oli mu 
esimene ITF-i noorteturniir.“

Raske hetk oli Ivanovil 18-aastasena, 
kui tülikas randmevigastus ei lasknud 
tükk aega lendpalle lüüa. „Lõhkusin ta-
gajoonelt ja teen seda enamasti täna-
seni. Selge, et pean oma mängus enam 
aktiivsust taotlema.“

Seda näeme.

Vladimir Ivanov

CV
Sünnipäev: 10. aprill 1987

Sünnikoht: Tallinn

Elukoht: Tallinn, Tšehhi

Alustas tennisemängimist: 8-aastaselt

Lemmikväljakukate: savi-liivaväljak 
(clay)yy

Treenerid: Aita Põldma, Harri Neppi, 
Ain Suurthal, Sven Andresoo

Suurimad saavutused:

Finalist Ida-Euroopa meistrivõistlustel 
(2003)

Finalist Eesti meistrivõistlustel nii sees
kui väljas (2004)

Karjääri kõrgeim koht: üksikmängus
1061 (30. juuli 2007)

Hobid: muusika kuulamine, piljard, 
lennundus, kinos käimine.

Eestlased
hindavad Federeri
Pärast treeninguid vaatavad Eesti poisid
Prahas tihti tennisevideoid. „Meie lemmik
paistab pea üksmeelselt olevat Roger
Federer. Maailma esireket on minu
meelest geniaalne mängija. Rabavalt
mitmekülgne, kellel pole ühtki nõrka
kohta,“ kommenteerib Ivanov.

„Oleme vaadanud aegluubis Federeri 
tehnikat ja võrrelnud teiste mängijatega.
Federer on kõigist üle, ei mingit
kahtlust,“ paneb Ivanov üksikasju kõrva
taha.

„Ennast ei hakka kuulsusega üldse
võrdlemagi. Käsi on mul hea, aga jalad
laisad.“

Vladimir Ivanov
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“Tennis on mu elu,” sõnab 16-aastane Anett Schutting, kes on endale seadnud 
eesmärgiks jõuda maailma edetabelis kõrgele kohale. 

See ei ole saavutamatu, kui tüdrukul jätkub töötahet ja visadust –
sest just need on tema senise arengu tugisambad.

Jutu pani kirja vabakutseline ajakirjanik Olavi Helmaste.
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Anett Schutting
malbe naeratusega actiongirl

Kuigi vahepeal andsid maailma ten-KKnises tooni noored imelapsed, siisKKAnett seda teed minna ei soovi.KK
“Kiiret meil ei ole. Nagu need imelapsed
näitasid, kes tõuseb kiirelt, see ka langeb
kiirelt,” lausub Anetti treener Rene Busch. 
Eelkõige on praegu seatud eesmärgiks ko-
dustele tippudele järele jõudmine. Jõudu
on proovitud nii Kaia Kanepi kui ka Margit
Rüütliga. Kuna viimanegi on Buschi hoo-
lealune, ollakse teineteisele treeningpart-
neriteks. “Trennid Margitiga on olnud
väga arendavad ning heaks võrdluseks.
Jõus neidudel vahet ei ole, kuid kogemuste
vahe on suur,” iseloomustab hoolealuseid 
Busch. Anett on Margitile väga tänulik, et 
saab koos temaga treenida. Samas on ka
Margitil hea meel, sest Anett on talle juba 
vääriliseks treeningupartneriks.

Anett arvab, et tema eelisteks välja-
kul ongi just füüsiline pool, eriti jõud.
Plahvatuslik jõud vajab veel arendamist.
“Keskendumine,” lisab Busch “on üks
tähtsamaid omadusi tennises, mis vajab
alati arendamist. Anetti sooviks on ennast 
proovile panna mängudes maailma pare-
mikku kuuluvate naistega. See aasta taha-
megi rohkem osaleda kaalukamatel tur-
niiridel, et Anett tunnetaks, et ka maailma
reitingu esisajasse kuuluvad mängijad on
inimesed.”

Eduvõtmeks Muhu savi
Anetti maailm tiirleb ainult ümber

väikese kollase palli. “Ma saan tennisest
kõik, mida vajan,” lausub neiu, kuid omad 
nõrkused on temalgi. Esiteks hobused
– Anett on nendesse suursugustest loo-
madest kõrvuni sisse võetud. Ning teiseks 
Muhumaa. Sel väiksel saarel on Renel
väike maatükk, kuhu ta on lasknud rajada 
tenniseväljakud ja kus ta oma tennisekooli
suvelaagreid korraldab. Kusjuures sel sa-
mal saarel Anetti ja Rene teed ristusidki,
kui Anett sõprade soovitusel ühte suve-
laagrisse läks. “Esmakohtumisel nägin,
et Anett on tugevate looduslike eeldus-
tega ning temaga saab tõsist tööd teha,”
meenutab Rene oma esmamuljet 9-aasta-
sest Anettist.

Kui võimalik elaks Anett Muhumaal aas-
ta läbi. “Seal saan ma oma tennisestres-
si maandada, see on minu oma kohake,” 
sõnab neiu. Muhul olles on Anettil eriline 
savidieet. Igal hommikul lisatakse klaasi 
vette tilk Muhu savi ning kulistatakse alla. 
Verele pidi väga kasulik olema. Et savikok-
teil maitsetu on, hammustatakse sakuskaks 
peale õuna.

Anett on omavanuste seas Eestis suve-
räänne liider, seda juba aastaid, omades 
kümmet Eesti meistritiitlit. Et neiu liiga 
uhkeks ei lähe, selle eest peab vastutama 
treener ja koostama õige võistluskalendri. 
“Õigeks suhteks loetakse, et kahele võidule 
järgneks kaotus,” selgitab Busch.

“Ma võtan kaotust väga hinge,” nendib 
Anett. “Kui ma tean, et olen endast kõik 
andnud, siis on korras, kuid kui midagi 
kripeldama jääb, siis tulevad pisaradki 
kiiresti.” Pärast nutupuhangut on aga soov
väljakule naasta suur ja trennideski pingu-
tab neiu enam.

Kaotusekibedust peab Anett see aasta 
kardetavasti rohkemgi kui igas kolmandas 
mängus tundma, sest hooaja eesmärgiks 
on võetud osaleda mitmetel naiste turnii-
ridel. “Noorte ja täiskasvanute turniire on 
järgmisel hooajal pooleks,” lausub Busch. 
Peale selle on suureks väljakutseks nais-
te Federation Cupil osalemine, kui Anett 
muidugi naiskonda pääseb. Sel aastal 
Kaia Kanepi ja Maret Ani puudumisel tuli 
Anettil täita naiskonna teise numbri kohu-
seid ja ta sai sellega hästi hakkama.

“Esimene mäng võttis põlved värise-
ma, kuid edasi sain täitsa hästi hakkama,” 
meenutab Anett. Jaanuaris toimuvad män-
gud koduses Tallinnas, Buschi arvates lisab 
see tüdrukule ühest küljest lisapinget, kuid 
kindlasti enam lisamotivatsiooni.

Anett Schutting 

CV
Sünnipäev: 24. august 1991

Elukoht: Tallinn

Treenerid: Rene Busch

Parimad saavutused:
Eesti sisemeister (2006)
Poolfinalist Gothenburg Open’il (2006)
Poolfinalist Nokia Junior Cup’il ja Via Da
Conde Junior Tennis Cup’il (2007)
Võitja Šiauliai ITF turniiril (2007)

Karjääri kõrgeim koht:
Üksikmängus 231 (19. november 2007)
Paarismängus 231 (12. november 2007)

Hobid: ratsutamine

Anett Schutting

Anett on omavanuste seas
Eestis suveräänne liider, 

seda juba aastaid, 
omades kümmet Eesti

meistritiitlit.

Tsikliga mängudele?
Pärast Federation Cupi mänge on Anettil 

suur soov jõuda suvel Wimbeldoni noorte-
turniirile. Praeguse 233. noorte edetabeli 
numbri asemel võiks olla kirjutatud miks 
mitte ümmargune 100 või lausa kahekoha-
line arv. Hea esinemise korral on kindlasti 
võimalik leida ka rohkem toetajaid. Hetkel 
on peamiseks sponsoriks Rene Buschi TK, 
kuid edaspidi loodab Anett Eesti Tennise 
Liidu abile ja muidugi ka võimalikele le-
pingutele teiste toetajatega.

See kõik ei ole utoopia, kui Anetti janu ei 
kustu ja tervis vastu peab. Siiani pole vi-
gastusi olnud ja regulaarne meditsiinikont-
rollgi väidab, et kõik on korras. Tervisele 
ja karastamisele pööravad Rene ja Anett 
palju tähelepanu. Detsembri algul käis 
Anett esimest korda pärast sauna lumes. 
Värskes õhuski püütakse olla võimalikult 
palju. Metsajooks ja talvel suusatamine 
kuuluvad kindlalt ettevalmistusperioodi. 
Kui mäest üles läheb Anett veel raskelt, 
siis alla tuhiseb kiiresti ja kenasti. Esiteks 
on neiul hea tasakaal, teiseks on malbes
neius peidus tõeline actiongirl. Nii meel-
divad talle just nimelt palju adrenaliini 
pakkuvad actionfilmid ja sõiduvahendina 
eelistaks neiu auto asemel mootorratast.
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Juba nelja-aastaselt tasapisi tennisemänguga tegelema hakanud Kadi Ilves loodab 
lähiaastatel pääseda juunioride suure slämmi turniirile.

Kadi Ilvesest tegi loo Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Foto: Raivo Tiikmaa.

23

Kadi Ilves
seab sihid juunioride suure slämmi suunas

Tennisetrennis hakkas Ilves käima
natuke enne seitsmeaastaseks
saamist. ”Mu ema on tennise-

treener, elasime täpselt tennisevälja-
kute kõrval ja umbes nelja-aastaselt
hakkasin palli vastu seina toksima,
kuigi mängida eriti ei osanud,” rää-
kis Kadi. "Pisik oli sees ja siis läksin-
gi ema sõbranna Kersti Oreku juurde
trenni.”

Enda sõnul on Kadi spordi keskel
kasvanud. ”Ema ja õde tegelevad tenni-
sega, isa on korvpalli- ja jalgpallitree-
ner,” ütles Kadi. ”Väiksemana käisin
ka korvpallitrennis.”

Audentese erakooli kaheksandas
klassis õppiv tänavune kuni 14-aastas-
te tüdrukute Eesti meister saab edukalt
hakkama nii koolis kui ka tenniseplat-
sil. ”Midagi keerulist selles pole, õp-
pida jõuan alati,” kinnitas Kadi. ”Osa
asju, näiteks matemaatika, saan kohe
pärast kooli ära teha, suuremad asjad
teen kodus. Jõuan ilusasti.”

Suurele slämmile
Võib jääda mulje, et kui 14-aasta-

ne Kadi veedab päeva koolis, siirdub
seejärel trenni ning peab pärast veel
õppima, saab ta magama alles keset
ööd. ”Tegelikult lähen tavaliselt kuskil 
23 paiku magama, vahel isegi varem,” 
lükkas Kadi selle kohe ümber.

Nädalaplaan on noorel tütarlapsel üs-
nagi tihe. ”Meil tehti sellest veerandist
koolis niimoodi, et minu klassist kuus
ja seitsmendast klassist kaks inimest
kahes esimeses tunnis ei käi, selle ase-
mel on meil tennisetrenn,” avaldas
Kadi. ”Alguses taheti meile eraldi klas-
si teha, aga kuna inimesi on nii vähe, ei
olnud sellel väga mõtet.”

”Esmaspäeval on mul kaks tennise-
trenni, hommikul ja õhtul,” jätkas ta.
”Teisipäeval hommikul tennis ja õh-
tul füüsiline trenn, kolmapäeva õhtul

tennis, neljapäev on samasugune nagu 
teisipäev ja reede nagu esmaspäev. 
Laupäeviti on tund aega tennist, aga 
seda juhul kui võistlusi ei ole.”

Talvisel perioodil võistlusi väga tihti 
ei ole. ”Suvel on igal nädalavahetusel 
võistlused, talvel umbes iga kolme nä-
dala tagant,” ütles Kadi.

Seni vaid mõnel välisvõistlusel käi-
nud Kadil on ka sealt head tulemused 
ette näidata – üksikmängus on parimal 
turniiril õnnestunud jõuda veerand-
finaali, paarismängus aga koos ühe 
Leedu tüdrukuga finaali, kus paraku 
tuli leppida kaotusega. 

Kuigi väiksemate unistustega kui esi-
reketiks jõudmine ei saa leppida, jääb 
Kadi siinkohal veel realistlikuks.

”Tahaksin ITFi edetabelis kuni 18-
aastaste seas kõrgemale tõusta, prae-
gu mul seal veel punkte pole,” rääkis 
ta. ”Kui väga hästi läheb, loodan jõuda 
juunioride suure slämmi turniirile. Ma 
usun, et see on täiesti reaalne.”

”Kuid selleks peaksin rohkem võist-
lustel käima,” lisas Kadi. ”Rohkem
võistlusi nõuab rohkem raha ja rohkem 
sponsoreid, samas jääks kooliskäimi-
seks vähem aega. Kahe otsaga asi.”

Lemmikud
Clijsters ja Zopp

Praegu Kadil kooli ja tennise kõrvalt 
muudeks hobideks eriti aega ei jää. 
”Tegelikult mul erilisi hobisid ei olegi, 
aga näiteks lugeda meeldib,” lausus 
Kadi. ”Ja kunagi käisin klaasimaalis, 
see oli väga kihvt. Hea meelega käik-
sin seal edasi, aga kahjuks pidin pooleli 
jätma, kuna aega lihtsalt ei olnud.”

Vaba aega on Kadil tavaliselt püha-
päeviti või laupäeva õhtuti. ”Ega ma 
nädala sees ei viitsikski kuskil väga 
käia,” naeris ta. 

Selle üle Kadi kurtma ei kipu, et sõp-
radega koosolemiseks rohkem aega ei 
jää. ”Arvan, et mul oleks igav, kui ma 
trennis ei käiks,” kommenteeris ta. ”Siis
jääks ilmselt liiga palju vaba aega.”

Kadi üks suuremaid lemmikuid rah-
vusvaheliselt areenilt on tänavu pro-
fikarjäärile punkti pannud belglanna 
Kim Clijsters. ”Clijsters väga meeldis 
mulle, minu mängustiil võib-olla sarna-
neb kõige rohkem tema omaga,” ütles 
Kadi. ”Eestlastest sümpatiseerib mulle 
kõige rohkem Jürgen Zoppi mäng.”

Kadi Ilves

 CV
Sündinud: 23.03.1993

Praegune treener: Märten Tamla

Endised treenerid: Kersti Orek, 
Piret Ilves, Ott Ahonen, Alo Ojassalu.

Kool: Audentese Erakool

Klubi: Coral Club

Saavutused:

• 2007. aasta kuni 14-aastaste tütarlaste
Eesti meister üksikmängus ning paaris-
mängus (koos Kaarina Karemaga)

• T16 Tennis Europe Helsingi – jõudis 
üksikmängus veerandfinaali

• T14 Tennis Europe Tallinnas – jõudis 
paarismängus finaali

Kadi Ilves

Kadi on spordi keskel kasvanud. Ema,
tennisetreener ja endine Eesti meister, Piret
Ilves annab ka tütrele näpunäiteid, ehkki
trennis käib neiu Märten Tamla juures.
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Esiliiga paarismäng
2007

punktitabel

1. Karjus Silver 1986,5

2. Kerner Taavi 1913

3.   Kuum Andres 1877

4.   Raun Johannes 1852

5.   Zopp Pavo  1830,5

6.   Holter Ervin  1807

7.   Ahonen Ott  1801,5 *

8.   Vahimets Aare 1798,5

9.   Raschinski Hannes 1761

10. Erm Richard 1740,5

* Ott Ahonenil oli õigus mängida
madalama liiga mängijaga

Teine liiga 
paarismäng

2007 punktitabel

1. Ševtšuk Oleg 1972,5

2. Kuum Toomas 1952

3.   Rätsep Raido 1746

4.–5. Madisson Jaak 1720

4.–5. Mäelt Marko 1720

6.   Predko Sergei 1586,5

7.–8. Poljašov Ilja 1501

7.–8. Issajev Vladimir 1501

9.   Iila Rein  1411,5

10. Popkov Aleksandr 1217,5

Teise liiga paarismängu üldvõi-
duks pidi Toomas Kuum koos Raido 
Rätsepaga alistama finaalivastased 
Dmitri Polonski/Erik Puskari. Paraku 
tulid kaotusnumbrid 3:6, 6:7 (3), kus-
juures mängu esimesed kolm geimi 
kestsid tervelt 30 minutit! See tähen-
das, et kogu sarja esikoha näppas Oleg 
Ševtšuk, kes on varem tulnud isegi ars-
tide maailmameistriks. 

Huvi turniiride vastu on kasvamas, 
seda on näidanud ka 2008. a hooaja esi-
mesed etapid, 32-ne tabel pole mingi 
ime. Piirkondlike etappide käivitami-
ne on üks algava aasta prioriteete, al-
guse on teinud tartlased, kes alustasid 
Tamme karikavõistluste sarjaga.

Tagasihoidlikud
naised

Võrreldes eelneva hooajaga 2007. 
aastal suuri muutusi ei olnud, osavõt-
jate arv püsis enam-vähem sama. See 
tähendab, et arenguruumi on veel kõ-
vasti ning tõenäoliselt tuleb teha teatud 
muudatusi: suurendada etappide arvu, 
võimaluse korral integreerida punktiar-
vestusse kohalikud/regionaalsed/klubi-
de turniirid, võistlusi rohkem promoda
ning täiustada võistlussüsteemi. Praegu 
on võistlussari püsinud suures osas 
Marina Hundti õlul, mida on jõudumöö-
da toetanud ka Eesti Tennise Liit. Siin 
pole iseregulatsioon nii hästi toiminud 
kui meestel, ent igale asjale tuleb jalule 
tõusmiseks anda aega ning tennisebaa-
side lisandumisel tekib ka laiem kan-
depind turniiride pidamiseks. Naiste 
puhul on sageli probleemiks kartus 
turniiride ees ja liigne tagasihoidlikkus, 
arvatakse, et ei olda piisavalt tasemel. 
Selleks ongi loodud eri tasemete kate-
gooriad, võimaldamaks igaühel oma 
kätt proovida. 
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Esiliiga paarismängu 2007. aasta võitja
Silver Karjus.

Teise liiga paarismängu 2007. aasta võitja
Oleg Ševtšuk.

Naiste liigade 2007. aasta punktitabel

Esiliiga

1. Veiram Riin  1333

2. Lõokene Merit 1088

3. Bergenheim Maria 898

Teine liiga

1. Hundt Marina 1373

2. Soom Siret  1165

3. Jelle Urve 1114

Marina Hundt on naiste liigatennise eest-
vedaja ja 2007. aastal ka teise liiga võitja.

Kolmas liiga

1. Kallas Jana  1330

2. Puskai Kristi  1321

3. Saar Laura  983

Liigatennis internetis: www.tennis.live.ee
Liigatennise kontaktid:

mehed – Toomas Kuum, tel 56 488 444,
liigatennis@hot.ee;

naised – Marina Hundt, tel 50 27 162,
talvien@hot.ee.
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Raske võit esiliigas

Esiliiga üksikmäng
2007

punktitabel

1. Vahimets Aare 2444

2. Pakk Erlend  2386,5

3.   Sergejev Jevgeni 2142

4.   Metsanurm Margus 1890

5.   Zopp Pavo  1544,5

6.   Karjus Silver 1443

7. Raun Johannes 1432,5

8.   Aarelaid Andres 1364,5

9.   Kuum Andres 1332

10. Kivimaa Marek 1320

Artikli koostas Eesti liigatennise eestvedaja ja Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum. Pildid: Eesti Tennise Liit.

Eelmises ajakirja Tennis numbris kirjeldasime lühidalt meeste teise ja kolmanda
liiga üksikmängu 2007. aasta hooaega. Neis võistlusklassides peeti Mastersid juba

septembrikuu esimestel päevadel, seevastu teise liiga paarismängu ja
esiliiga mõlema mänguliigi hooaeg lõpetati hilissügisel.
Kõigil kolmel juhul tuli selgus majja alles finaalturniiriga.

Aare Vahimetsa tee võiduni ei olnud kerge

P
õnevust ja närvipinget jätkus
üldvõitjate selgitamisel avarin-
gist finaalini. Kõik mängijad

olid valmis võitlema iga punkti eest ja
“kingitusi” siin ei jagatud. Jätkus nii ül-
latusi kui ka ootuspäraseid tulemusi.

Meeste mängud

Esiliiga üksikmängus olid üldesiko-
hale konkureerimas mullune parim
Erlend Pakk ja tänavune 35+ vanu-
seklassi Eesti meister Aare Vahimets. 
Eeltingimuseks oli, et Pakk ei tohi jõu-
da Mastersi finaali ja Vahimets peab
omakorda Mastersi võitma. Kui Pakk
läbis tee poolfinaali suhteliselt kindla-
te võitudega, siis Vahimetsal tuli juba
veerandfinaalis üle elada mitu tõsist
hetke. Nimelt oli vastasel Aleksandr
Manuikol kolmandas setis kasuta-
da 4 matšpalli, kusjuures kahel juhul
päästsid Vahimetsa täpsed joonepal-
lid. Vahimetsa võidunumbrid: 6:3, 5:7,
7:5. Poolfinaalis tuli Pakil alistuda

kolmetunnise heitluse järel Jevgeni 
Sergejevile 6:2, 6:7(5), 2:6, Vahimets 
omakorda alistas kindlalt turniiri ülla-
taja Andres Aarelaidi (võitis veerandfi-
naalis suvistel Eesti MV-l 16 tugevama 
hulka jõudnud Margus Metsanurme. 
Vahimetsa katsumuste kadalipp veel ei 
lõppenud, olles finaali avaseti kaotanud 
1:6 ja teises setis kaotusseisus 1:4 tun-
dus juba, et rong on läinud. Ent võitlus-
vaim ja Sergejevi väsimus võimaldasid 
tal mängu pööre tuua ning võita teine 
sett 7:6(3). Otsustavas setis polnud 
Sergejevist enam vastast ja seisul 2:5 
andis ta Vahimetsale loobumisvõidu. 
Seega Mastersi võit ja 2007. a üld-
esikoht kuulusid Kalevi Tenniseklubi 
liikmele Aare Vahimetsale. Sel aastal 
oli ta ka aktiivsemaid osalejaid rahvus-
vahelistel seenioride turniiridel ning 
ta pole saladust teinud soovist osaleda 
2008. a vähemalt kahel välisvõistlusel 

lisaks Eestis peetavatele ITF-seeniori-
de turniiridele. See annab head šansid 
olla aasta kokkuvõttes ITF-i maailma 
35+ vanuseklassi edetabeli esisajas.

Kokku osales esiliiga turniiridel
142 mängijat, 3 turniirivõitu kogu-
nes Vahimetsa ja Pakki, 2 turniiri-
võitu Silver Karjuse, 1 turniirivõit 
Metsanurme ja Sergejevi arvele.

Paarismängus domineerib erinevalt 
üksikmängust veidi erinev seltskond. 
Siingi oli enne detsembris Pärnus 
peetud Mastersit hooaja üldvõidule mi-
tu kandidaati. Kuna arvesse läks vaid 
viis turniiri, olid punktivahed väikesed. 
Mastersile pääses lisaks nooremale ge-
neratsioonile ka mitu tõsist seeniorklas-
si tennisehunti, teiste seas sel aastal 60 a 
juubelit pidanud Sven Eving, Kalevi TK 
president Valdo Kütt ja noorest peast 
Eesti tippu kuulunud Valev Lillipuu. 
Mastersi poolfinalid: Taavi Kerner/Ott 
Ahonen – Silver Karjus/Andres Kuum 
7:6, 6:4; Ervin Holter/Kristo Tullus 
– Pavo Zopp/Aare Vahimets 6:2, 6:4. 
Finaal: Ahonen/Kerner – Holter/Tullus 
2:6, 6:4, 6:4.

Üldvõit kuulus veidi üllatuslikult 
Silver Karjusele, kes oli hooaja jooksul 
parim kahel etapil ja Mastersil piirdus 
koos Andres Kuumaga veerandfinaa-
liga. Viljandi tenniseelule paar aastat 
tagasi uue hingamise sisse puhunud 
Taavi Kerner mängib koos treener Ott 
Ahoneniga. Selline kooslus on lubatud 
võistlema tänu Kerneri kuulumisega 
üksikmängus madalamasse liigasse. 
Kokku osales 163 mängijat. Mullune 
võitja pärnakas Sulev Alajõe osales sel 
aastal vaid kolmel etapil, mistõttu pidi 
ta piirduma edetabelikohaga 33.

Raske võit esiliigas

Esiliiga üksikmängu 2007. aasta võitja
Aare Vahimets
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TREENINGnõuanne

Spordiklubi Arctic Sport Club personaaltreenerid püüavad treeningud muuta 
klientidele ühtaegu nii nauditavaks kui ka tõhusaks.

Personaaltreeningust kirjutas loo BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Lembit Peegel.
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Personaaltreeneri töö
teha trenn tõhusaks ja huvitavaks

Kõiki liitunud klubiliikmeid nõus-KKtab kõigepealt personaaltree-KKner,” räägib klubi personaalt-KK
reenerite koordinaator Eve Reitalu.
“Esimese kohtumise käigus saab per-
sonaaltreener infot klubiliikme sport-
liku tausta, tervise, treeningeesmärki-
de, lihastasakaalu jne kohta. Eelnevast
lähtuvalt selgitatakse välja sobivad
harjutused ja koostatakse treeningup-
laan. Siit edasi jätkab klubiliige kas
iseseisvalt ja rühmatreeningutes har-
jutamist või hoopis personaaltreeneri
abile ja juhendamisele toetudes. Meie
personaaltreenerid on läbinud rah-
vusvahelisi koolitusi ning neil on pikk
praktilise töö kogemus.”

Väär on arusaam, et personaaltree-
ning kujutab endast pelgalt jõusead-
metel rassimist kulturismi põhimõtte
järgi. Personaaltreening lähtub eelkõi-
ge inimese võimetest ja eesmärkidest.
Spordihuvilistele pakub Arctic Sport
Club ka personaalset ujumisõpetust
ning kõigi rühmatreeningute kohta
süvendatud tehnikaõpet. “Iga meie
treener on mingis vallas tugevam ning 
klient saab õppida harjutusi õigesti
sooritama. Näiteks käia jooksmas koos
treeneriga, et tajuda õiget treeningu
intensiivsust südamelöögisageduse
kaudu või hoopis näpunäiteid taastus-
raviks,” lisab Reitalu.

Väga palju käib klubis spordihuvilisi-
harrastussportlasi, kes soovivad nõu lä-
heneva maratoni või rahvaspordiüritu-
se jaoks. Nad tahavad teada, mida just 
nemad isiklikult peaksid tegema oma
kiiruse, vastupidavuse või jõu arenda-
miseks. Ja seda abi nad ka saavad.

Personaaltreenerid annavad ka nõu, 
kuidas õigesti toituda, kuid kindlasti
ei soovita personaaltreenerid Ragnar

Neudorf ning Kristjan Koik alustada 
dieediga äsja trenni tulnutel, sest nii 
võib organism kergesti šokki langeda. 
Toitumiskava järgmine tuleb vaikselt 
treeningutega käsikäes.

“Püüame teha trenni inimese jaoks 
huvitavaks ja võimalikult efektiivseks,” 
märgivad nad. “Kui eesmärk on näiteks 
rasvapõletus, siis üldjuhul kaasame üh-
te harjutusse mitu lihasrühma, nii ku-
lutab organism  rohkem energiat.”

Mida kujutab endast 
personaaltreening?

Esimene personaalne treening algab 
lihastasakaalutestiga, mille käigus sel-
gitatakse välja, millised lihased on pin-
ges ja millised nõrgad ehk mida on vaja 
venitada ning mida tugevdada. Selle 
kindlaks tegemiseks on mitmeid moo-
duseid, kuid tavalisim on kükitest.

“Testime, millised harjutused just 
konkreetsele inimesele sobivad. Sta-
biliseerivate harjutuste puhul võivad
mõned neist osutuda liiga keerulisteks, 
inimesed ei suuda sageli oma keha-
asendit kontrollida ega õigeid lihaseid 
pingutada. Üldjuhul on just raskem ja 
ebameeldivam harjutus hädavajalik 
ning tõhus,” jutustab Koik. 

Donatas Narmont ajakirjast Tennis
(paremal) on aastaid toetunud
personaaltreeneri abile ja juhendamisele.
Fotol koos Kristjan Koik'iga.

Personaaltreeneri töö

“

Väga hea abivahendina lihaste lõdvestamisel 
ja soojendamisel kasutavad Arctic Sport Clubi 
treenerid niinimetatud rulli.

Väga hea abivahendina lihaste lõd-
vestamisel ja soojendamisel kasuta-
vad Arctic Sport Clubi treenerid nii-
nimetatud rulli, millega saab põran-
dal olles ise masseerida pinges liha-
seid. Rullimine mõjub nagu massaaž. 
Üldjuhul järgnevad rullimisele staati-
lised venitusharjutused.

Tavaliselt järgnevad harjutused ke-
ha keskosalihastele. “Need  võivad 
olla näiteks tasakaaluharjutused, kus 
inimene peab suutma kontrollida oma 
keha asendit, hoides lülisammast või-
malikult liikumatuna. Samuti võib 
treening sisaldada tasakaaluharjutusi 
ebastabiilses keskkonnas, näiteks ühel 
jalal, bosul, fittpallil vms. Lähtuvalt 
kliendi eesmärkidest võib treeningus 
olla kaasatud ka hüppeharjutusi, plah-
vatuslikke jõuharjutusi ja funktsionaal-
seid harjutusi,” räägib Koik. Vajadusel  
järgneb cardio-treening ja alati lõpeb 
treening venitusharjutustega. 

Keskmiselt kestab treening tund aega. 
“On nii neid, kes nädalast nädalasse käi-
vad treeneriga koos harjutamas, kui ka 
neid, kes lasevad endale treeningukava  
koostada ja täidavad seda individuaal-
selt. Kindlasti on efektiivsem treenida 
koos treeneriga,” lisab Arctic Sport Clubi 
personaaltreener Ragnar Neudorf.

www.arcticsport.ee

Väär on arusaam, et 
personaaltreening kujutab

endast pelgalt jõuseadmetel
rassimist kulturismi

põhimõtte järgi.



LASTEtennis

Lapsevanem 
Enel Seeman (Pärnu)

Lapsevanemana pean väga kiitma
käesolevat noortesarja võistlust.

Igati lapsesõbralik ja turvaline,
vaatamata suurele rahvahulgale.

Kiiduväärt, kui kõik lapsed saavad 
ühtlaselt tunnustatud ja premeeritud.

Lapsele olid need esimesed 
võistlused ja vanemana ootasin juba
ette pisaraid...

Üllatus, hoopis lõbus ja vapper 
võistleja vaatas mulle vastu.

Väikestele tennisesõpradele oli see
võistlus igati meeldejääv.

Tubli korraldustöö! Aitäh!

Lapsevanem 
Jan Andresoo (Tallinn)

Oli ääretult positiivne, et võistlus avati
sõnadega, et tegemist on mänguga.

Ja lapsed said tõepoolest mängida.
See oli meie lapsele esimene võistlus
ning tutvumine võistluspingega. Laste
saavutuse osatähtsust ei forsseeritud
üle. Võistlejaid oli palju, kuid õhkkond 
oli positiivne. Lapsele meeldis, et ta
sai toidupakikese, auhinna ja diplomi.
Võistlusel oli positiivne aura.

Treener 
Margus Kartau (Tartu)

Võistlusest on positiivsed muljed.
6–8-aastaste laste puhul on tegemist
ettevaatlikuks tegeva vanusega.
Lapsed võistlevad esimest korda ja 
on oht, et osa lapsi kardab kaotada,
saades negatiivse emotsiooni. 
Oli lapsi, kes kaotasid ja poetasid 
pisara, aga peagi tuli võistkondlik 
jõukatsumine, kus kõik said tunda ka
võidurõõmu.

Negatiivne emotsioon ei jäänud
valitsema. Võistluse lõpetamisel
said kõik diplomi ja auhinna ning 
kedagi ei ülistatud, vaid tunti rõõmu
mängimisest.

9–10-aastaste võistluspäeval
oli rohkem passimist, tempo oli 
aeglasem. Headele mängijatele
(vanematele) valmistas pettumuse, et
lõplikke kohti välja ei mängitud.

Edaspidi võiks tekitada ühele 
tenniseväljakule kaks välja, et saaks
rohkem mängida.

Kokkuvõttes võin tõdeda, et olid
meeldivad võistluspäevad.
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9–10-aastased. Asjalikel väikestel on
võimalus võistelda järgmisel päeval
koos suurematega.

6–8-aastased mängivad 6 x 11 m väl-
jakul ja pehme palliga. Pall pannakse
mängu viskega. Kui mudilane enne
võistlust palli visata ei osanud, siis pä-
rast teist mängu oli asi täiesti selge.
Tähtis on väikeste laste võistlusel see, 
et neil oleks lõbus, asi oleks mänguline 
ja pakuks palju rõõmu. Turniiri lõpetu-
seks toimub võistkondlik jõukatsumine,
mis on vahetu ja pakub hulgaliselt häid
emotsioone.

9–10-aastased mängivad 2–3 m nor-
maalpikkusest lühemal väljakul ja ten-
nisepalliga, mis põrkab 50% aeglase-
malt kui tavaline pall. Osa saavad võtta
ka need noored, kes alustavad 8–9-aas-
taselt tennisemängu õppimist. Võistlus 
on üles ehitatud niimoodi, et kasu saa-
vad nii need, kes on alles äsja alustanud
kui ka need, kes on mänginud juba aas-
taid. Seega on võistlus avatud erineva

mängutasemega valgepalluritele.

Tore nüanss on see, et paljud lapsed

võistlevad esimest korda. Seega on olu-

line teha see sündmus neile meelde-

jäävaks ning võistlus pidulikult avada 

ja lõpetada. Tähtis on ka võistlussarja 

korralik jäädvustamine. 

Auhinnad ja diplomid on kõikidele 

osavõtjatele. Võistluse õnnestumiseks 

ja hea atmosfääri loomiseks on tööl väl-

jakukohtunikud, kes abistavad väikseid 

mängijaid punktide lugemisel ja oma 

koha leidmisel väljakul. Oluline on po-

sitiivse emotsiooni loomine.

Pärnu turniir sujus ladusalt tänu tra-

gidele ja suurepärastele lastele ning 

mõistvatele lapsevanematele.

Ürituse õnnestumisel on suur osa Ees-

ti Tennise Liidu ja Headliner Grupp OÜ 

toetusel.

Oli rõõm tõdeda, et slogan – tennis on 

lahe, tule ja mängi – leidis kinnitust.
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LASTEtennis

Lastetennise
võistlussari

Artikli koostasid võistlussarja korraldajad Tiina Post ja Aita Põldma. Fotod: Kati Vaas.

Kuni kümneaastastele lastele on Eestis loodud kompleksvõistlus.
Ebavõrdsesse seisu jäävad 6–8-aastased, kes võistlevad endast vanemate lastega.

Siit sai alguse mõte korraldada oma võistlussari ka neile lastele,
kes alles alustavad ja on nooremad kui 9–10 aastat

O
luline on see, et võistlus ei oleks
orienteeritud ainult tulemuse-
le, vaid ka mängulisusele ja

rõõmule. Lapsel peaks tekkima tunne, 
et ta tahab mängida ja võistelda erine-
vate vastastega kartmata kaotada.

Saime oma mõtetele kinnitust Poz-
nanis, kus toimus ITF-i korraldatud
Play and Stay konverents ja räägiti sa-
madest vajadustest. Samal ajal on lapsi,

kes alustavad tennisemängu 8–9-aas-
taselt ja neilgi peaks olema võimalus 
võistelda võrdsete eakaaslastega.

Lisaks kompleksvõistlusele toimuvad 
kuni 10-aastastele lastele väga hästi 
korraldatud tenniseturniirid, nendest 
võtavad osa tõepoolest juba aastaid 
mänginud väikesed tennisistid. Seega 
oli tekkinud vajadus korraldada turnii-
re ka nendele, kes alustavad tennise-

mänguga 8–9-aastaselt.

Esimesel võistlushooajal otsustasi-
me korraldada kolm etappi Eesti suu-
rimates linnades: Tallinnas, Tartus ja 
Pärnus. Edaspidi võiks lastetennise 
võistlussari laieneda üle riigi. Idee on 
selles, et väikeste lastega ei peaks sõit-
ma ühest Eesti otsast teise.

Võistlus on korraldatud nii, et lau-
päeval võistlevad 6–8- ja pühapäeval 

Lastetennise 
võistlussari



VISIOONISTtegudeni

Jalgratturite, suusatajate ja motosportlaste toetamisele lisaks otsustas
AS Silberauto esimest aastat panna õla alla ka tennise arengule,

toetades tänavu Eesti Tennise Liitu.

Silberauto juhatuse liikme Peeter Sergoga vestles BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Silberauto.
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Silberauto:
tennis on eliitala

“

Silberauto:
tennis on eliitala

Meie firmas on tenniseaustajaid 
nii juhtkonna kui ka teiste töö-
tajate seas. Tennis on kõrg-

klassi mäng ja kuna Silberautogi esindab
eliitbrand’e, on see meile väga õige väl-
jund,” räägib Silberauto juhatuse liige
Peeter Sergo, kes on ka ise aktiivne ten-
nisemängija. “Chrysler toetab tennist ka
Ameerikas ja Mercedes-Benz Euroopas.
Meie koostööpartner Eesti Kaubandus-
ja Tööstuskoda korraldab juba mitmen-
dat suve oma liikmete tenniseturniiri ja 
sealt on kasvanud välja ka tõsisem huvi 
selle ala toetamise vastu.”

Lisaks tenniseliidu ja tipptennisis-
tide toetamisele teeb Silberauto koos-
tööd ka Tartus tegutseva Forseliuse
Tenniseklubiga, kes liikleb nüüd uue
Chrysler Voyageri seitsmekohalise
mahtuniversaaliga. Forseliuse klubi te-
gutseb aastast 2000 ja tegeleb põhiliselt
laste treenimisega, praegu treenib seal 
üle 80 noorsportlase. “Tennis on Eestis 
jõudsalt arenev ala, eriti hästi on läinud
meie naistel. Eesti tipptennisistid, kes
lähiaastatel ka maailmas kuulsust ko-
gunud, on ära teinud palju selle mängu 
prestiiži ja populaarsuse suurenda-
miseks. Miks mitte õlga alla panna ka
noorte arengule?” nendib Sergo.

Tänavuste Eesti meistrivõistluste
peaauhinnaks oli uue Chrysleri kont-
serni auto aastane kasutusõigus, mille
pani välja koostöös Silberautoga Eesti
Tennise Liit. Meistrivõistlused võitnud
ja WTA tabelis eestlannadest kõrgei-
mal kohal asuv Kaia Kanepi valis enda-
le kasutamiseks uue Dodge’i maasturi
Nitro. Maret Ani sõidab juba suvest
Dodge Avengeriga.

Toetusi jagub ka 
teistele spordialadele

Silberauto on Eesti sportlasi toetanud
juba pikka aega. Näiteks on ta suusata-
jate A-koondise sponsor ning toetab

Eesti Jalgratturite Liitu, ralliässa Urmo 
Aavat ning vormelisõitjaid.

“Enamikule oleme sponsor autode 
näol, näiteks kui on vaja transporti ko-
gu koondisele või rattavõistlustel tran-
spordi- ja saateautosid,” räägib Sergo.

”Oleme Silberautos jaganud automar-
gid ja koostööprojektid nii, et konkreetne 
brand oleks seotud kindla projektiga,” 
selgitab ta. “Nii on Eesti suusakoondise 
pikaaegne autopartner Mercedes-Benz. 
Nii sõidavad näiteks Kristina Šmigun, 
Andrus Veepalu, Jaak Mae Mercedes-
Benzidega.”

Jalgrattaspordialast koostööd on 
Silberauto ja Mitsubishi mitu aas-
tat teinud nelja projekti raames: nel-
jast etapist koosnev SEB Ühispanga 
Tartu Maratoni rattasari, profirattu-
rite Tallinna tippvõistlus EOS Tallinn 
Grand Prix 2005, harrastusratturite

seitsmest etapist koosnev rattasari
Elion Estonian Cup ning Eesti meistri-
võistlused Keilas.

Samal ajal on Silberauto kaasanud 
eri projektidesse vajaduse korral ka 
oma teisi automarke. Näiteks eraldas 
autofirma sel hooajal kodumaal kaks 
UCI reitinguvõistlust võitnud ja ka 
Eesti grupisõidu meistriks kroonitud 
Prantsusmaa profiklubi Bouygues 
Telecom rattur Erki Pütsepale Chrysler 
Grand Voyageri. Lisaks Mercedestele 
kasutavad meie koondise suusatajad ka 
Dodge’i ja Mitsubishi autosid.

Silberauto on suurim autondusettevõte
Baltikumis, mis tegutseb
peaesindusena kaubamärkidele
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep,
Dodge Eestis ja Leedus ning 
Mitsubishi Motors peaesindusena
Eestis.

AS Silberauto

Tänavuste Eesti meistrivõistluste peaauhinnaks oli uue Chrysleri kontserni auto aastane
kasutusõigus, mille pani välja koostöös Silberautoga Eesti Tennise Liit. Meistrivõistlused
võitnud ja WTA tabelis eestlannadest kõrgeimal kohal asuv Kaia Kanepi valis endale
kasutamiseks uue Dodge’i maasturi Nitro.

ENGINEERED BEAUTIFULLY
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PÕNEVteada

Ameerikas on väga populaarne ülikoolisport, mis tähendab seda,
et üliõpilane saab omandada kvaliteetse kõrghariduse ja samal ajal tegelda aktiivselt

ning professionaalsel tasemel spordiga. Nii saab kaks kasulikku asja ühitada.
Loo koostas ajakirja Tennis toimetaja Eerika Bekker.

Õppimisvõimalused 
Ameerikas

Tänusõnad

Selle artikli idee andis meile tubli ajakirja
lugeja Lennart Lepner. Loomulikult on
oodatud ka teiste ideed. Lisaks härra
Lepnerile tahame tänada Ameerikas
Chicagos Lewis Universitys õppivat 
Tõnis Irdoja, kes oli nõus oma
ülikoolikogemusi meiega jagama

Õppimisvõimalused 
Ameerikas

S
elleks, et pääseda õppima ja ten-
nist mängima Ameerika ülikooli-
desse, tuleb teha rasket eeltööd. 

Nimelt nõuavad kõik ülikoolid kan-
dideerijatelt SAT-testi sooritamist, mis
on ingliskeelne ja päris raske. Lisaks
on koole, mis tahavad ka TOEFL-
testi tulemusi (samuti ingliskeelne).
Mõlemad testid on üldjoontes samad:
tuleb kirjutada essee, lugeda teksti ja
vastata küsimustele ning lahendada
matemaatikaülesandeid. Testid on ta-
sulised ja nendele saab registreerida
internetis www.collegeboard.com.

Teadmiste proov ja 
paberimajandus

Kuna nii SAT kui ka TOEFL on kee-
rulised, tuleb nendeks põhjalikult
valmistuda. On olemas õpikud, mis si-
saldavad samu ülesandeid mis on tes-
tideski. Üldiselt on õppematerjale väga
raske saada, kuid kus häda kõige suu-
rem, seal abi kõige lähem: ka Internetis
saab testideks harjutada juba eelnevalt 
nimetatud leheküljel. Tulemused saab 
teada kolme nädala jooksul ja need saa-
detakse nii kandideerijale kui ka üli-
koolidesse, kuhu õpilane soovib astuda.

Lisaks teadmisteproovile on vajalikud
mõned gümnaasiumi dokumendid:
lõputunnistus, hinnetelehed (10–12
klass) eesti ja inglise keeles. Lisaks
võivad mõned koolid tahta ka kinnitust,
et kandideerija on ikka koolis käinud
ja selleks tuleb saata nt kooli logoga
ümbrik, millel on kooli tempel ja aad-
ress. Kõik nõutavad tulemused ja doku-
mendid peab saatma kõikidesse kooli-

desse ning NCAA (National Collegiate 
Athletic Associaton) Clearinghouse’i 
(organisatsioon, mis jälgib, et mängija 
oleks ikka mängija ning et kõik doku-
mendid oleksid korrektsed).

Ülikooli
spordistipendium

Loomulikult on välismaal õppimise 
juures väga oluline stipendium ja just 
see ongi sportlaste eelis. Nimelt on 
olemas eraldi spordistipendiumid, mis
võimaldavad bakalaureuseõppe üliõ-

Üldiselt on õppematerjale
väga raske saada, kuid kus 
häda kõige suurem, seal abi 
kõige lähem: ka Internetis 
saab testideks harjutada.

Spordistipendiumi
määramise otsustavad

ülikoolide vastava spordiala
treenerid ning just seetõttu

on eriti oluline nendega kohe 
algul head suhted luua.

pilastel õppemaksu maksmisel toetust 
saada. Spordistipendiumi määramise 
otsustavad ülikoolide vastava spordia-
la treenerid ning just seetõttu on eriti 
oluline nendega kohe algul head suhted 
luua. Loomulikult ei piisa stipendiumi 
saamiseks ainult  headest suhetest 
treeneriga, tähtsal kohal on ka testide 
tulemused, eelnevad hinded ning saa-
vutused rahvusvahelistel tenniseturnii-
ridel (ITF, ATP ja WTA). Tuleb meeles 
pidada, et ülikoolis ei omandata kraadi 
spordis, vaid teaduses.

Viimaks, kui vastne gümnaasiumi 
lõpetanu on teinud kõik, mis vaja, peab 
ta allkirjastama dokumendid ning do-
kumendi I20 alusel taotlema Ameerika 
saatkonnast endale õpilasviisa, mis 
kehtib kauem kui kuus kuud ning an-
nab õiguse juhilubadele ja pangakaar-
tidele. Kui kõik eelnev on tehtud, tuleb 
broneerida lennupilet ja kohale minna. 
Esimese aasta üliõpilased peavad üli-
koolis olema nädal varem, kuna just 

siis jagatakse uut ja huvitavat infor-
matsiooni kooli kohta.

Miks minna õppima 
Ameerikasse?

Et lugejatel ei tekiks vale arusaam, 
siis Ameerikas on ülikoolisport väga 
tähtsal kohal. Kohe kindlasti mitte 
ei tule õppides jätta tennist kõrvale. 
Tegelikult on see just vastupidi, ülikoo-
lidest on tulnud väga häid mängijaid, 
näiteks eelmise aasta üllataja Benjamin 
Becker, aga ka James Blake, Todd 
Martin ja John Isner. Eestist on samu-
ti väga palju mängijaid kasutanud või-
malust ühendada tennis ja ülikool: Gert 
Vilms, Erkki Torn, Liina Suurvarik, 
Anna Maskaljun, Julia Zubkova ning 
need nimed on vaid üksikud väga pi-
kast nimekirjast. 

Õppimine Ameerikas: see
on võimalus ühendada kaks 
kasulikku – tennis ja haridus.

Küsimusele, miks minna õppima 
Ameerikasse, vastati üheselt: “See on 
võimalus ühendada kaks kasulikku – 
tennis ja haridus”. Samuti pakub välis-
maal hariduse omandamine võimalust 
õppida iseseisvat elu, alati aitavad va-
nemad on siis kaugel ära ning peab ise 
hakkama saama. Lisaks on tegemist ju 
teise kultuuriga, mis õpetab sallivust 
teiste inimeste ja kommete vastu..
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AJALUGU&etikett

Võib oletada, et päris esimene ten-
niseväljak võis mõne Tallinna
ümbruse mõisas olla juba aas-

tatel 1890–1895. Selle kohta mingit do-
kumentaalset tõendusmaterjali leida ei
õnnestunud, kuid esimese avaliku ten-
niseväljaku avamisel Kadriorus 1895. 
aastal oli kohal juba õige mitu män-
gijat, kellel tennisemängu saladused
hästi tuntud olid. Samuti on teada, et
Meyendorffide suguvõsale kuulunud
Kumna mõisa tennisesektsioon oli ju-
ba 1909. aastal Ülevenemaalise ten-
niseliidu liige – küllap seal oli selleks
ajaks juba aastaid tennisemängu har-
rastatud.

Esimene väljak 
Supeluse salongis,

esimene turniir
jalgratta ringis

Kadriorus avati esimene väljak de-
monstratsioonmatšiga Supeluse salon-
gis 11. juunil 1895 ja selle kohta oli
teade tolleaegses ajalehes ”Revalsche
Zeitung”. Järgmine teade Kadrioru
tennisest ilmub samas ajalehes 14. au-
gustil 1898. Pühapäeval, 23. augustil as-
tub Jalgratturite Klubi uue algatusega 
publiku ette. Klubi korraldab nimelt
oma Kadrioru velodroomi väljakul esi-
mese turniiri tennises, spordialal, mis
nii välismaal kui ka Sankt-Peterburgis 
rea viimaste aastate jooksul üha roh-
kem seltskonna tähelepanu äratab.
Lawn-tennise eeliste selgitamiseks ei
ole vaja palju sõnu. Selle mängu kiire 
ja lai levik tõendab, et lõpuks on leitud 
kauaotsitud huvitav liikumismäng,
mis arendab üheaegselt nii jõudu kui
osavust. Selle mängu edasise edu tagab
veel see, et lawn-tennises võivad edu-
kalt kaasa lüüa ka daamid.

See velodroom oli tavaline ringtee
jalgrattasõiduks, mis asus Kadrioru
lossi, Peetri maja ja Russalka vaheli-
sel pargialal ja selle keskel asus siis ka

tenniseväljak. Esimese 8 osavõtjaga 
Kadrioru turniiril võitis J. von Müller 
poolfinaalis O. Pezoldi ja finaalis 
R. Bätge. O. Pezold pärines balti-saksa 
haritlaste perekonnast, kust on tulnud 
tuntud kirjamehi, kunstnikke (Leopold
ja August Pezold).

Esimene klubi: 
Eestimaa Lawn-Tennise 

Klubi

Esimese tennisklubi Tallinnas lõid bal-
ti-saksa mõisnikud ja haritlased 1913. 
aastal just Kadriorus. Selle, Eestimaa 
Lawn-Tennise Klubi (ELTK) asutaja-
liikmetena on märgitud J. Grohmanni, 
W. Pezoldi, E. Armsen’t, E. Gahlbäcki, 
E. Jakobi’t ja E. Rottermanni j.t.
Ernst August Rottermann oli AS-i 
Rottermanni Tehaste suuromanik ja 
juhatuse liige. Sakslaste klubi väl-
jakud asusid keset heinamaid, maa-
alal, kuhu alles 30-ndatel hakati su-
vilakrunte välja jagama. Praegu on 
seal, Kadrioru trammi lõpp-peatuse 
ja Narva mnt vahel elumajadega ümb-
ritsetud Lahe tänav. Ette rutates olgu 
öeldud, et 30-ndate algusaastatel, kui 
väljakud suvilate ehitusele ette jäid, 

1920. a jõuti esimeste Eesti meistrivõistluste
korraldamiseni. Pildil on jäädvustatud Eesti MV 
lõpetamine 20-ndatel aastatel.

Jätkub artikliseeria Eesti tennise ajaloost sõjaeelsel perioodil. Eelmises numbris
andsime ülevaate tennise algusaastatest Virumaal.

Loo ajakirjale koostas Jaak Ulman. Pildid: reprod perioodikast ja Jaak Ulmani kogust.

Eesti tennise lätted

rajas ELTK kaks väljakut Harjuorgu, 
tänase Okupatsioonide Muuseumi ette. 
Vaatamata järgnevatele keerulistele 
aegadele, I maailmasõja ja revolut-
siooniaastatele käis klubi väljakutel 
vilgas tenniseelu – liikmeskond kasvas 
ja peeti ka võistlusi. Klubi liikmete hul-
gas oli ka üksikuid eestlasi, näiteks Otto 
Mamers, Tsaariarmee ohvitser, kellest 

20-ndatel saab Eesti Spordi Keskliidu 
tenniseosakonna juht.

Kui 1920. a jõuti esimeste Eesti 
meistrivõistluste korraldamiseni, siis 
ka need toimusid ELTK väljakutel ja 
esimesed meistrid olid samuti peaae-
gu eranditult sellest klubist. Tennise 
algusaastatel spetsiaalset tennisetrenni 
ei tehtud, mäng erines harva seltskon-
natennisest ja võistlustel osalesid ka 
keskealised inimesed. Selle tõttu võis 
tolle aja turniiridel kohata üsna huvi-
tavaid persoone. Nii tuli Eesti esime-
seks tennisemeistriks Ernst Turmann, 
kes oli Pikva mõisnike järeltulija. See 
oli kireva elulooga mees, kes lõpetas 
Toompeal Rüütli- ja Toomkooli, Tartu 
Ülikooli ja Tsarskoje Selo Sõjakooli. 
Sarnaselt XX sajandi alguse paljude 
noorte meestega, sõdis ta mitmes sõjas 
– algul tsaari eest Pärsia rindel, siis 
Eesti eest Vabadussõjas ja lõpuks veel 
Saksamaa eest II maailmasõjas (teenis 
Idaalade Ministeeriumis Eesti osakon-
na ülemana). Oma elu Eesti perioodist 
kirjutab ta kaasakiskuvalt oma memu-
aarides, mis ”Pikva” nime all 1992. a ka 
Loomingu Raamatukogus välja anti. 

Esimesed
paarismängumeistrid

Esimesed Eesti paarismängumeist-
rid olid John Dollar ja Wilhelm von 
Meyendorff. J. Dollar oli Peterburis äri 

Tennise algusaastad
Kadriorus

Tennise algusaastatel
spetsiaalset tennisetrenni

ei tehtud, mäng erines 
harva seltskonnatennisest
ja võistlustel osalesid ka
keskealised inimesed.

Tennise algusaastad 
Kadriorus
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ajanud inglane, kes revolutsiooni eest
Eestisse põgenes ja Tallinnas ELTK-s
treenerina töö leidis. See, sel ajal juba
keskealine ja tüsedusele kalduv mees
võitis medaleid vaid paarismängudes. 
Oli kirglik suitsetaja (tõmbas suitsu
isegi geimide vaheajal), paistis silma
veel selle poolest, et kasutas mängu
ajal erinevaid sõimusõnu kolmes kee-
les. W. von Meyendorff oli kuulsast
balti-saksa perekonnast. Nad olid min-
gi suurvürsti abielu kaudu isegi tsaari
sugulased ja neile kuulus Kumna mõis,
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Esimesed Eesti meistrid 20-ndatest I. Hesse ja
A. Kleinberg.

millest eespool juttu oli. Selle venes-
tunud saksa perekonna boheemlikust
elukorraldusest kirjutab eredalt Carl
Mothander raamatus “Parunid, eest-
lased ja enamlased”. Sakslaste klubi
parimaid mängijaid oli ka Alexander
von Weymarn. Tema täielik perekon-
nanimi oli Weymarn – Barclay de Tolli.
Jõgevestele maetud suur väepealik
oli olnud lastetu mees, kes lapsendas
oma truu adjutandi, meie tennise-
meistri vanaisa, kelle nimi oli samuti
Alexander. Nii said Weymarnid endale
pika nime ja aadli tiitli. ELTK liige oli
ka kuulsa kirjaniku, Nobeli preemia
võitja Hermann Hesse onupoeg Hans
Hesse (nende vanaisa oli Paides arst). 
H. Hesse oli aktiivne tennise organi-
saator – ELTK ja Eesti Tenniseliidu
juhatuse liige. Igapäevast leiba teenis 
ta aga Tallinnas Saksa teatris lavastaja-
na ja näitlejana (mängis koos P. Pinna
tütre Signega esimesi armastajaid).
Tennisemängijana kuulus küll esiküm-
nesse, kuid meistrivõistlustelt sai me-
daleid vaid koos naise Ilse Grünberg-

Hessega, kes oli 20-ndatel Eesti parim 
naistennisist, 7-kordne üksikmängu 
meister ja meister segapaarismän-
gus. 20-ndatel olid ”vonnide klubi” 
parimad mängijad veel meestest Rolf 
Jürgenson, Boris Orlovsky ning kaks 
dokrtorit Krause ja Hoffmann, naistest 
aga Nina Berg, Aleksandrine Voinova, 
A. Diener, L. Waldmann, Liebaut, 
Hoelschelmann ja Weymarn. 30-ndatel 
algas kalevlaste võimas tõus ja saksa 
klubist paistsid silma vaid Boris Caye 
ning kaks Eesti noortemeistrit Hans 
Borck ja Heinz Rosenblatt. Viimane 
olla olnud suur kiidukukk ja lubanud 
avalikult K. Lasna 1934. a meistri-
võistlustel võita, mille peale siis Lasn 
öelnudki oma legendiks muutunud sõ-
nad: ”Tennises olen kõigepealt mina, 
siis on tükk tühja maad, siis tuleb hulk 
sitajunne ja alles siis – sina” ning või-
tis Viljandis peetud finaalis Rosenblatti 
6:1; 6:4; 6:2. Sahistati, et selle põhimõt-
telise matši toimumise nimel olevat 
”igavene teine” – Hugo Pukk – isegi 
seekord loobunud osalemisest üksik-
mängus, et oodatud duell ära ei jääks.

Tennise algusaastad
teises Kadrioru klubis

20-ndate algul tekib Kadriorgu tei-
negi klubi – Tallinna Lawn-Tennise ja 
Hokey Klubi (TTHK) –, mis asus sa-
mas kohas kus praegune Kadrioru ten-
nisekeskus. Selle klubi asutajaliikme-
teks olid tennisistid J. ja N. Paulsonid, 

A. Tammann, A. Aurich, ärimehed 
Voldemar Selling ja Alex Sinisoff, aga 
ka arhitekt Edgar Kuusik. TTHK liik-
meskonna moodustasid põhiliselt Eesti 
haritlased, välismaa saatkondade töö-
tajad ja esimese vabariigi uusrikkad. 
Seetõttu liikusid selles klubis ka suu-
remad rahad. Võrdlemisi kiiresti ehi-
tati valmis väljakud ja esimene puidust 
klubihoone. Varsti ehitati uus klubi-
hoone (arh E. Kuusik) ja ka tennishall, 
mida käis riigivanem K. Päts isiklikult 

Sõbralik karikatuur Aleksandrine Paulsonist, 
kes oli Eesti meister mitmes mänguliigis.

avamas. See maja ja hall jäid sõja ajal 
pommirünnaku alla, kuid taastati 40-
ndate teisel poolel. Hall teenis tenni-
siste veel 70-ndatel, kuni avati uus, 
Dünamo tennishall. Sellist sihipärast, 

Tallinna Lawn-Tennise ja Hokey Klubi esimene
klubihoone.

Järgneb lk 36

võistlustennisele suunatud tegevust 
nagu Kalevi klubis arendati, TTHK-
is paraku ei olnud. Klubis töötas küll 
treenerina hea tennisist Aleksander 
Tammann, kuid tema tegevus piirdus, 
nagu tänapäeval räägitakse, ette löö-
misega. 20-ndatel olid selle klubi esi-
mängijad Johan Paulson, Aleksander 
Tammann, Aleksandrine Paulson ja 
Kalevist tulnud Elli Orgussaar. Kõik 
nad olid Eesti meistrid mitmes män-
guliigis. Johan Paulson, tema naine 
Aleksandrine ja vend Nikolai olid 
edukad noortennisistid juba enne re-
volutsiooni, Peterburi Lahta klubis 
ja Vabadussõja aastatel opteerusid 
Eestisse. Ka Tammann oli tennise os-
kused omandanud ilmselt Venemaal, 
kus ta õppis sõjakoolis. Klubiline te-
gevus oli TTHK-s aktiivne ja mitte 
ainult tennisega seonduv. Klubimaja 
teisel korrusel mängiti piljardit ja 
bridži, tennishallis korraldati suure-
joonelisi peoõhtuid. Klubi liige oli ka 
üks kummaline mees, punapäine britt 
Alexander McKibbin. Muide, tema abi-
ga sai klubi välismaalt esimese partii 
tõelist punast väljakumaterjali. Ta oli 
alati kohal klubi üritustel, osales kõi-
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20-ndate lõpus ühinevad TTHK liik-
meskonnaga Kalevis tenniseõpetust
saanud Arved Kleinberg ja Kristjan
Lasn. Kui jõuline Kleinberg hiilgas
rohkem paarismängijana ja tuli üksik-
mängus meistriks vaid korra, siis lühi-
ke (164 cm) Lasn võitis 9 üksikmängu
tiitlit ja võidutses sama palju kordi ka
paarismängudes. Esimese tiitli võitis ta

18-aastasena juba 1926. aastal. Sel puhul 
kirjutas Eesti Spordileht: Kristjan Lasn 
oli võistluste silmapaistvaim figuur. Ta 
esitas seda moderni ameerika kooli, mille 
poole “Kalev” püüdleb. Lasna uus amee-
rika serv (american twist) oli täielikuks 
mürgiks Paulsoni muidu hoolsale tööle.

”Vonnide klubi” traditsionaalse ten-
nise pooldajatele noore ”kingseppade
klubi” (Lasna isa oli ametilt kingsepp) 
esindaja stiil aga sugugi ei meeldinud ja 
nad ironiseerisid: ”Fuihh! Mis stiil see 
ka on? Ta ju leikab need findid!” 

Lasn tuli ka Läti ja Soome meistriks ja 
teda hinnati üheks Põhja-Euroopa pari-
maks mängijaks. Oma kodumaal muu-
tus Kristjan tõeliseks iidoliks, kelle auks 
avaldati spordilehes isegi luuletus: 

Kristjan Lasn, see meister väike
me uhke lootus, tennispäike.
Tast keegi jagu siin ei saa
kuis ennast ka ei pingutaks.

1940. a jõuab K. Lasn tulla ka esime-
seks ENSV meistriks, lahkub aga peagi 
igavesti Eestist. Algul elab Saksamaal ja 
jõuab 1947. a Saksa FV meistrivõistlustel 
isegi poolfinaali. 50-ndatest alates elas 
Austraalias Adelaide’is, kus mängis klubi-
tennist ja tegutses tennisekohtunikuna.

Artikliseeria Eesti tennise algusaastatest 
jätkub järgmises numbris.

TTHK mängijatest mahtus riigi ede-
tabeli TOP-15 sisse veel Paul Freiberg 
ja J. Sevastjanoff. Tubli mängija oli klu-
bis ka Prantsuse Suursaatkonna töötaja 
Christian Wuillaume, kuid mittekodani-
kuna ta meistrivõistlustel ei osalenud. 
30-ndate lõpuaastatel ühineb TTHK-ga 
noor Alfred Keerd, kes oma tennise-
koolituse oli saanud Wismari tänavas 
asunud Eestimaa Spordiseltsis. 1939 
aastal on Alfred juba klubi teine reket ja 
1940. aasta EMV-l jääb vaid finaalis alla 
K. Lasnale. A. Keerd on ka täna, 92-aas-
tasena, hea tervise juures ja 2007. a Eesti 
MV päevil võis teda iga päev tribüünil 
kohata. Paljud detailid ennesõjaaegsest 
Kadrioru tennisest on autor talletanud 
just vestlustest meie vanima tennisisti-
ga, mille eest talle suurim tänu. 

Kadriorul on Eesti tennisele eriline 
tähendus – siinsesse parki ehitati esi-
mesed tenniseväljakud ühiskondlikuks
kasutamiseks, siin peeti esimene avatud 
tenniseturniir, korraldati esimesed riigi 
meistrivõistlused ja siinsetel väljakutel 
on toimunud läbi aegade meie kõige 
tähtsamad tenniseüritused. 

Kadriorul on Eesti
tennisele eriline tähendus
– siinsesse parki ehitati

esimesed tenniseväljakud
ühiskondlikuks 

kasutamiseks ja siinsetel
väljakutel on toimunud 
läbi aegade meie kõige

tähtsamad tenniseüritused. 

Algus lk 34–35
kides vestlusringides, aga turniiridel
paraku ei jõudnud kaugemale esime-
sest ringist. Nüüd hiljem on selgunud,
et mehel olid klubis sootuks teised ees-
märgid, ta ajas briti asja – oli Inglismaa 
salaluure agent, kes ka pärast sõda Balti
operatsioonide juhina Rootsis sama te-
gevust jätkas. 
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Esimest korda tennisekeskust
külastanule võib tunduda võib-
olla pisut kummaline, et kõik

inimesed on kuidagi ülimalt viisakad.
Algul tervitavad ja siis pidevalt vaban-
davad ja tänavad. See on osa tennise
kultuurist, mille mõistmine ja milleni
jõudmine võtab pisut aega.

Alustamegi etiketi tähtsamatest
punktidest ...

Väljakule minek

Enne väljakule minekut peame olema
veendunud, et meie riietus vastab kõi-
kidele normidele. Riietus peab olema
puhas, terve ja tennisemänguks vastav.
Ka jalanõud peavad olema spetsiaal-
selt tennisemänguks mõeldud. Valed
jalanõud võivad põhjustada vigastusi
või kahjustada väljakukatet.

Sobiv ei ole mängida lahtises dressi-
pluusis ja lahtiste tossupaeltega.

Ilma särgita mängimine on täiesti
sobimatu.

Väljakule minek ei tohi segada eel-
miste mängijate treeningu lõppu.

Liivakattega väljakutel tuleb arvesta-
da, et esimene viis minutit kulub välja-
ku kastmisele ja viimane viis minutit
väljaku harjamisele.

Teistest väljakutest möödumisel tuleb
mõista toimuva tegevuse sisu, s.t. män-
gitakse punkte või lüüakse niisama palli.
Kindlasti ei tohi punktimängu ajal välja-
kust mööduda. Kui eelmine mäng kes-
tab, on sobiv lasta geim lõpuni mängida 
ja siis viisakalt kellale viidata. Kui käib
niisama toksimine, võib kohe sekkuda.

Väljakule jõudes tuleks asjad aseta-
da korrektselt pingile või toolidele.
Üleriiete riputamine tennisevõrgule
või tennisekoti jätmine paarismängu
koridori ei ole sobilik.

Telefon tuleb sättida hääletuks või
jälgida, et telefonihelin ei segaks teistel
väljakutel mängijaid.

Väljakul viibimine

Meie tegevus väljakul ei tohi kuidagi
häirida teiste keskuses viibijate tege-
vust.

Pallide huupi peksmine ja reketi loopi-
mine ei ole aruka tennisisti tunnuseks.

Tuntuim reketipurustaja tipptennises on kindlasti venelane Marat Safin. Temale kuulub ka selle ala rekord. Naisterahvale kohaselt on tema õeke
Dinara Safina tagasihoidlikum, kuid ka temale pole ägedad emotsioonid võõrad.

Tennisekeskusesse sisenedes astume maailma, mis erineb pisut teiste spordialade
treeningukeskustest. Loomulikult kehtivad kõik hea tava ja 

käitumisega kaasas käivad reeglid ka mujal, aga tennisekeskuses kehtivad ka 
n-ö kirjutamata reeglid, millest siin põgusalt juttu teeme.

Loo ajakirjale koostas Eesti Tennise Liidu sekretariaadi liige Raido Rätsep. Fotod: Scanpix.

Mõistlik ei ole ka verbaalne sõim 
ükskõik kelle aadressil, ka enda.

Täiesti keelatud on inventari lõhkumi-
ne (toolid, väljaku piirded, reketid jne).

Väljakult lahkumine

Mängu lõppedes on viisakas tänada 
vastast ja suruda kätt.

Väljakult lahkudes pead olema veen-
dunud, et väljaku ümbrusesse ei jää 
sinu tekitatud prahti (tühjad joogipu-
delid, kommipaberid, banaanikoored, 
mängukõlbmatud pallid jne).

Kindlasti on palju asju, mis meil siin 
puudutamata jäi, nendest üritame kir-
jutada edaspidi. Eraldi loo võiks kirja 
panna ka pealtvaatajate käitumisreeg-
litest. 

On selge, et nende punktide jälgimi-
ne, mis puudutavad väljakul viibimist, 
tundub tihti suhteliselt võimatu üle-
sandena, aga nagu me arendame oma 
mängija oskusi, peame arendama ka 
enese kontrollimist väljakul.

Tennise etiketi teema jätkub järgmi-
ses numbris.
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Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ehk

Tennise etikett
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EKSPERTsoovitab

Keharaskus on jõudnud täielikult vasakule
jalale. Käsi liigub pallile järele

Löök lõpeb sellega, et parem õlg on kaugele ette jõudnud, keha pööre on lõppenud ja
keharaskus täielikult vasakule jalale jõudnud. NB! Tänapäeval on löögi lõpuks reketi ots
pisut alla langenud, täpselt nagu pildilt näha.

Eeskäelöök suurelt kiiruselt nurka jooksul. Kuna käesolev löök on nurka ja pall lendab kiirelt, jääb mängija paratamatult pisut hiljaks.
Seetõttu ei saa keha pööret nii palju kasutada, vaid abiks on õlad.

Reketi ots liigub rohkem alt üles, et kasutada topspini ning löök lõpeb reket selja taga. Jalgade töö on hästi näha, Margit on parema jala
endale väga hästi toeks alla saanud.

Vaadake üle pildiseeriad ja kommentaarid ning mõelge läbi. Ehk õnnestub juba järgmisel treeningul või
mängul mõni detail luubi alla võtta! Jõudu treeninguteks! Järgmises numbris uurime tagakäe löögi tehnikat.

3938 TENNIS 1/2008

Eeskäsi – winner’ite löök
Kui oluline on tennises õige tehnika? Kas on olemas üldse midagi sellist nagu õige 

löögitehnika või kujuneb see välja vastavalt mängijale?
Alates sellest numbrist on võimalik ajakirja vahendusel teada saada, kuidas tuleb
tehnikat jälgida, et vigu oleks vähe ja võite palju. Õige palli valdamise leidmisel

aitavad meid Eesti parimad treenerid ja tunnustatud spetsialistid.
Pildiseeriate analüüs on koostatud tennisetreenerite Ain Suurthali ja Rene Buschi kommentaarid põhjal. 

tehnikat kommenteerivad tennisetree-
nerid Ain Suurthal ja Rene Busch.

Meie tennisetreenerite arvamuse koha-
selt on maailma parim eeskäsi meestest 
Fernando Gonzalesel ja naistest Serena 
Williamsil. Eesti tänavuse meistri Jaak 
Põldmaa eeskätt kiitis aga väga Tšehhi 
treener Frank Slezak, nimetades seda 
lööki juunioride hulgas üheks pare-
maks.eeskäelööke riigi kolmas naisten-
nisist Margit Rüütel ning tema tehnikat 

Öeldakse, et 70% löökidest tuleb
teha tagakäe alla, kuid siiski
lüüakse põhiliselt eeskäega.

Seetõttu valisimegi esimeseks Tennises
tutvustatavaks mänguelemendiks just
eeskäe. Tehnika “modellid” on seekord ja
ka tulevikus Eesti parimad mängijad ning
seekordne pildistamine toimus Tondiraba
tennisekeskuses. Selles numbris näitab
oma võimsaid eeskäelööke riigi kolmas
naistennisist Margit Rüütel ning tema

EKSPERTsoovitab

Eeskäsi – winner’ite löök

kommenteerivad tennisetreenerid Ain 
Suurthal ja Rene Busch.

Meie tennisetreenerite arvamuse 
kohaselt on maailma parim eeskäsi 
meestest Fernando Gonzalesel ja nais-
test Serena Williamsil. Eesti tänavuse 
meistri Jaak Põldmaa eeskätt kiitis aga 
väga Tšehhi treener Frank Slezak, ni-
metades seda lööki juunioride hulgas 
üheks paremaks.
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Esimesed kolm fotot kirjeldavad kõik ühte asja: Löökide puhul on väga oluline jälgida kogu aeg palli, et juba võimalikult vara pöörata õlad 
ära. Kui pööre tehakse liiga hilja, on oht jääda löögiga hiljaks. Samas tuleb meeles pidada, et ülakeha ei oleks pinges.

Jalgade töös on sellel pildil väga oluline, et
oleks poolavatud seis, ning nii kui õlad on 
pööratud, peab keharaskus olema paremal
jalal. Reketi ots on käest kõrgemal, käsi ise
on mugaval kõrgusel. Loomulikult on tähtis
palli jälgimine.

Sellest pildist alates algab löök. Jalgade 
töös hakkab keharaskus koos keha pöör-
dega kanduma paremalt jalalt vasakule.
Reketi ots teeb taga väikese silmuse ning
langeb pallist natuke madalamale. Käsi ise 
jääb aga samale kõrgusele.

Palli tabamine toimub endast ees. Et see
saaks toimuda, tuleb jälgida väga hoolikalt
palli ja valmistuda löögiks juba varakult.
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Maailma edetabelidMaailma edetabelid
WTA jooksev edetabel

seisuga 12.12.07

Koht Nimi Riik Punktid

1 Justine Henin BEL 6155

2 Svetlana Kuznetsova RUS 3725

3 Jelena Jankovic SRB 3475

4 Ana Ivanovic SRB 3461

5 Maria Sharapova RUS 2956

6 Anna Chakvetadze RUS 2935

7 Serena Williams USA 2802

8 Venus Williams USA 2470

9 Daniela Hantuchova SVK 2367

10 Marion Bartoli FRA 2191

ATP jooksev edetabel

seisuga 12.12.07

Koht Nimi Riik Punktid

1 Roger Federer SUI 6530

2 Rafael Nadal ESP 5535

3 Novak Djokovic SRB 4470

4 Nikolay Davydenko RUS 2725

5 Andy Roddick USA 2330

6 David Ferrer ESP 2250

7 Fernando Gonzales CHI 1905

8 Richard Gasquet FRA 1830

9 David Nalbandian ARG 1775

10 Tommy Robredo ESP 1765

Fotod: Scanpix

Henin

Jankovic
Kuznetsova

Federer

Nadal

Djokovic

ATP 2007 auhinnarahad

seisuga 16.12.07

Koht Nimi Riik Summa (USA dollarit)

1 Roger Federer SUI 7,430,620

2 Rafael Nadal ESP 4,596,935

3 Novak Djokovic SRB 3,327,700

4 Nikolay Davydenko RUS 1,601,775

5 David Ferrer ESP 1,255,252

6 Fernando Gonzalez CHI 1,237,130

7 Andy Roddick USA 1,232,070

8 David Nalbandian ARG 1,230,465

9 Tomas Berdych CZE 1,126,070

10 Richard Gasquet FRA 1,084,790

WTA 2007 auhinnarahad
Koht Nimi Riik Summa (USA dollarit)

1 Justine Henin BEL 5,367,086

2 Serena Williams USA 2,099,974

3 Svetlana Kuznetsova RUS 2,062,487

4 Ana Ivanovic SRB 1,910,354

5 Venus Williams USA 1,843,187

6 Jelena Jankovic SRB 1,785,387

7 Maria Sharapova RUS 1,758,550

8 Anna Chakvetadze RUS 1,397,226

9 Marion Bartoli FRA 1,233,406

10 Daniela Hantuchova SVK 1,166,112

Roddick Davydenko

S. Williams Ivanovic

seisuga 16.12.07
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Masters algas üllatuslikult,

Meestennisistide Masters Cupi võitis Šanghais maailma esireket Roger Federer. Kes 
siis muu pidi võitma kui tema! Nii võikski loole siin kohe punkti panna, ent turniiri 

käik oli ometi üllatuslik. Isegi Federer ei pääsenud kaotuseta, ent Masters ongi ainus 
tenniseturniir, kus ei pea esikoha saamiseks kõiki mänge võitma.

kuid lõppes seaduspärasel

2007. aasta Tennise Masters Cupi mängijad avatseremoonial (vasakult): Nikolai Davidenko (RUS), Novak Djokovic (SCG), Roger Federer (SUI),
David Ferrer (ESP), Richard Gasquet (FRA), Fernando Gonzalez (CHI), Rafael Nadal (ESP) ja Andy Roddick (USA).

Kui teha ekskurss tagasi lähi-KKajalukku, siis Federer on võit-KKnud Mastersi neli korda. EntKK
mitte järjest. Šveitslane tuli esimeseks 
2003., 2004., 2006. aastal ja tänavu,
kuid tunamullu kaotas ta finaalis David
Nalbandianile. Pete Samprast pole
Federer veel kätte saanud, ameerikla-
ne teenis 1990. aastatel viis Mastersi
võitu.

Kolmel eelmisel korral sai Federer
esikoha matšigi kaotamata, tänavune
võistlus moodustas ses suhtes erandi.

Ja mis veel väga imelik – tennises
juhtub seda tõesti harva –, auhinnafond

oli tänavu väiksem. Eelmistel juhtudel 
sai ühegi kaotuseta tšempion 1,52 mil-
jonit dollarit, tänavu vaid 1,3 miljonit. 
Federer teenis tegelikult 1,2 just selle 
alagrupikaotuse tõttu.

1. voor
Gonzalez: keegi ei 

võida mind 11 korda
järjest!

Punase alagrupi selge soosik oli 
Federer, kõrgeteks hinnati ka amee-
riklase Andy Roddicki edasipääsuvõi-
malusi. Kui keegi võis liidreid väärata, 
siis venelane Nikolai Davõdenko, kuid 
tšiillase Fernando Gonzalezi võimalus-
tesse ei uskunud keegi. Ometi võitis 

Gonzalez avavoorus Federeri 3:6, 7:6, 
7:5, olles varem kõik kümme omavahe-
list mängu kaotanud.

”Just ütlesin hommikul treenerile, et 
keegi ei võida mind 11 korda järjest!” 
tunnistas Gonzalez pressikonverentsil. 
Ometi oli see pigem öeldud enesejul-
gustuseks, sest vaevalt Gonzalez võitu 
liiga tõsiselt uskus.

Jäänud algul 1:4 taha, võrdsustas 
tagajoonel imelööke teinud Gonzalez 
mängu. Teise seti tie-break’i võitis ta 
7:1. Kolmandas setis oli Federeril roh-
kem murdepalle, kuid Gonzalez ei vää-
ratanud ja mängis seisul 5:5 Federeri 

Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.
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Masters on tegelikult aasta
raskeim turniir, sest siin 

pole ühtki nõrka mängijat. 
Kui sa ülepäeviti mängid

ainult parimatega, pole ükski 
tulemus suur üllatus.

pallingul supergeimi. Nii võit tuligi.

”Viis esimest geimi mängis ta nagu
tõeline esireket. Tundsin ent väljakul
ülearusena. Kuid siis ta lasi veidi jä-
rele ja sellest minu mäng ainult para-
nes. Usun, et võidu võtmed olid mu hea
serv ja julged tagajoonelöögid,” arvas 
Gonzalez.

Federer: ”Kaotust on raske omaks
võtta, sest ausalt öeldes mängisin häs-
ti. Kusagil südames tunnen kripeldust,
ent mõneti ka mitte. Sest ta tegi selli-
seid hullumeelseid lööke. Tuleb vasta-
sele au anda.”

Kuldses grupis arvati edasipääse-
jaiks maailma teist-kolmandat meest
– hispaanlast Rafael Nadali ja serblast 
Novak Djokovici. Ent siingi tõi avavoor
üllatava tulemuse: teine hispaanlane
David Ferrer alistas Djokovici 6:4,
6:4.

Kuigi mõlemad vastased olid Mastersi
debütandid, närvitses Djokovic roh-
kem. ”Tundsin rohkem vaimset pinget 
kui tavaliselt,” ütles serblane.

2. voor
Ferrer alistas ka 

Nadali

Teises voorus näitas Ferrer, et võit
Djokovici üle polnud juhuslik – ta alis-

tas ka sõbra ja kaasmaalase Nadali 4:6, 
6:4, 6:3.

”Otsustavas setis mängisin veatult. 
Kui veatult ei mängi, siis Rafat (Nadali 
hüüdnimi – toim) ei võida. Kuid vaata-
mata tulemusele on tema ikka parem 
kui mina, parim kogu Hispaania tenni-
se ajaloos,” kiitis Ferrer sõpra.

Nadali jutt sarnanes Federeri päev 
varem öelduga: ma ei mänginud sugu-
gi halvasti, kuid vastane oli uskumatult 
hea. ”Masters on tegelikult aasta ras-
keim turniir, sest siin pole ühtki nõr-
ka mängijat. Kui sa ülepäeviti mängid 
ainult parimatega, pole ükski tulemus 
suur üllatus,” lisas Nadal.

Samal ajal võitis prantslane Richard 
Gasquet Djokovici ja kustutas lõplikult 
serblase lootused.

Punases grupis läks seekord kõik 
loogilist rada: võitsid Roddick ja Fede-
rer. Et Roddick alistas Gonzalezi ka-
hes setis, kindlustas ta edasipääsu, 
sest oleks ka kolme mängija ”surnud  
ringi” korral grupis vähemalt teiseks 
tulnud. Gonzalezi sõnul painas teda aga 
väsimus pikast heitlusest Federeriga: 
”Keha oli raske ja jalad üldse ei liiku-
nud.”

3. voor
Federer vormistas 

edasipääsu

Punases grupis oli enne viimase voo-
ru mängu Federer – Roddick tekkinud 
huvitav olukord. Roddick, kes niikuinii 
Federerile tavaliselt vastu ei saa (oma-
vahelised mängud 1:15!), võis lihtsalt 
vastasele võidu loovutada ja siis pää-
senuks mõlemad edasi. Seejuures oli 
võimalus ka ohtlik rivaal ”rajalt maha 
võtta”.

Ei tea, kui tõsiselt Roddick võit-
les, aga tasavägist mängu ei tulnud: 
Federer võitis 6:4 6:2. Kui šveitslane 
murdis vastase pallingu teises setis sei-
suks 4:0, oli mäng tehtud. ”Ärme võ-

Fernando Gonzalez pälvis oma südika 
esinemisega Mastersil publiku poolehoiu 
ja Roger Federeri austuse. See oli nende
11nes kohtumine ja kõik eelnevad oli
võitnud Federer.

tame tänast mängu liiga tõsiselt, sest 
tal oli edasipääs kindel. Ma pole sugugi 
selline mees, kes alati võidab kui tahab. 
Vaadake, mis juhtus Gonzalezi vastu,” 
sõnas Federer.

Tegelikult võinuks Federer ka Rod-
dickile kaotada ja ikka edasi pääseda, 
sest Davõdenko oli võitnud Gonzaleze. 
Nüüd aga võitis Federer alagrupi. Tõsi, 
seetõttu pidi ta poolfinaalis kohtuma 
Nadaliga, Roddick aga Ferreriga. Kaks 
hispaanlast kindlustasid Kuldses gru-
pis edasipääsu viimases voorus kind-
lalt.

Poolfinaalid
Esireketi imeline 

seeria – 13 punkti järjest

Kahest poolfinaalist huvitas tenni-
sesõpru määratult rohkem üks heit-
lus: Federer – Nadal. Kuid põnevust ei 
tulnud, Federer võitis 6:4, 6:1. Eriti hul-
luks muutus Nadali jaoks asi teise seti 
algul, kui ta kaotas 13 punkti järjest! 
See tähendas Federerile kolme nulliga 
võidetud geimi ja veel üht punkti nel-
jandas geimis. Niisugune võitleja nagu 
Nadal ja selline seeria! Nojah, aga vas-
tas oli ju Federer ise….

Novak Djokovic oli David Ferreri kõrval 
Mastersi debütant. Noor serblane ei suutnud
toime tulla närvipingega ja see röövis talt
võimaluse alagrupist edasi pääseda.
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”Poolteist setti mängisin hästi, aga
algus oli raske. Rafa oli tegelikult
parem,” tunnistas Federer. Jah, seis
oli avasetis 3:3, kuid Nadalil oli palju
rohkem võimalusi Federeri pallingut
murda.

”Esimeses setis mängisin hästi, aga
ta kasutas ainsa võimaluse. Teise seti
algus, ta vist tappis mind, oli nii? Ma
ometi püüdsin…” ohkas Nadal.

Võis eeldada, et Federer ja Roddick
kohtuvad finaalis uuesti, aga ameerik-
lane kaotas Ferrerile. Ja seda üllatavalt 
kindlalt 1:6, 3:6.

Finaal
Kümne miljoni mehe 

lõppakord

Kui Federer oli vähem kui poolteise
tunniga alistanud finaalis Ferreri 6:2,
6:3, 6:2, loeti kokku maailma esireketi
2007. aastal teenitud raha. Ja see oli
esimest korda tenniseajaloos üle küm-

ne miljoni dollari, täpsemalt 10 130 
620. Aasta kokkuvõttes võitis Federer 
68 matši ja kaotas 9. Seda viimast arvu 
pidasid paljud isegi suureks.

Federer oli teistsugusel arvamusel 
2007. aastast. ”Teatud määral oli just 
tänavu minu läbimurdeaasta. Võitsin 
Australian Openi settigi kaotamata, 
alistasin esimest korda Nadali liivaväl-
jakul. Nojah, inimesed tulid siia mind 
vaatama ja kaotasin Gonzalezile – kõik 
arvasid, et Federer on kehv. Kümmet 
tiitlit ma ei võitnud, aga esikohal pü-
simine näitab piisavat taset,” võttis 
Federer kokku.

Ferrer kasutas finaalijärgses in-
tervjuus üht sõna kümmekond korda 
– happy. See tähendab, et ta oli õnnelik 
niigi. Et finaali jõudis. ”Terve pere tuli 
mu mänge vaatama ja valmistasin neile 
rõõmu. Võib-olla olin finaalis pisut när-
vis, aga mis sa tema vastu ikka teed,” 
ütles Ferrer.

Ferrer ei varjanud emotsioone. Võiduka
finaalmängu võti jäi ilmselt tema kõrvade 
vahele ja näpuga seda enam kätte ei
saanud ...
Võidutrofee kuulus Federerile.

Masters Cupi tulemused
Kuldne grupp

1. voor:
Rafael Nadal (Hispaania, 2) – Richard Gasquet (Prantsusmaa, 8) 3:6, 6:3, 6:4,
David Ferrer (Hispaania, 6) – Novak Djokovic (Serbia, 3) 6:4, 6:4.

2. voor:
Ferrer – Nadal 4:6, 6:4, 6:3,
Gasquet – Djokovic 6:4, 6:2.

3. voor:
Nadal – Djokovic 6:4, 6:4,
Ferrer – Gasquet 6:1, 6:1.

Võidud: Ferrer 3, Nadal 2, Gasquet 1, Djokovic 0.

Punane grupp

1. voor:
Fernando Gonzalez (Tšiili, 7) – Roger Federer (Šveits, 1) 3:6, 7:6, 7:5,
Andy Roddick (USA, 5) – Nikolai Davõdenko (Venemaa, 4) 6:3, 4:6, 6:2.

2. voor:
Federer – Davõdenko 6:4, 6:3,
Roddick – Gonzalez 6:1, 6:4.

3. voor:
Federer – Roddick 6:4, 6:2,
Davõdenko – Gonzalez 6:4, 6:3.

Võidud:
Federer 2 (setid 5:2), Roddick 2 (4:3), Davõdenko 1 (3:4), Gonzalez 1 (2:5).

Poolfinaalid
Federer – Nadal 6:4, 6:1
Ferrer – Roddick 6:1, 6:3

Finaal
Federer – Ferrer 6:2, 6:3, 6:2

Nadal Gasquet Ferrer Djokovic

Gonzales Federer Roddick Davõdenko

TINNUtargutused

Kuulujutud Eesti tennise 
surmast on tugevasti liialdatud

Oma mõtted saatis toimetusele tenniseentusiast Sven Tamming. Foto: ajakiri Tennis.
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Soojast tennisesõbralikust suvest on märkamatult saanud sügis ning kohe-kohe 
tuleb vääriliselt vastu võtta ka talv. Peas peaksid keerlema mõtted suusaradadest, 
ometi on ilmataat häbitul kombel sünoptikutele ”ära lugenud”, ning lubatud lume 

asemel puhub jäine tuul ning sajab vihma.

Trööstitu ilma eest on mõnus 
pugeda hubasesse tuppa, süü-
data kaminas tuli, võtta klaas 

kuuma hõõgveini ning valge kassi (kes 
mulle sülle on roninud) baritonihäälse 
nurrumise saatel panna kirja mõned 
mõtted, mis mu ajukoores trükiküpseks 
on laagerdunud.

Öeldakse, et tibusid loetakse sügisel. 
Kahjuks või õnneks pole tennis aga 
linnulihatööstus, kus linnupojad (ja -
tütred) kuude ja nädalatega kooruvad, 
vaid pikaajaline protsess, kus töö vilju 
alles põlvkonna pärast võib maitsma 
hakata. Seepärast varugem kannatust 
ja lõpetagem see itkemine haua ümber, 
kus täies elujõus Eesti tennis “surnu” 
pähe maha on maetud ja esimesed peo-
täied muldagi suure hala saatel kirstu 
kaanele visatud. Tsiteerides klassikuid: 
kuuldused Eesti tennise surmast on tu-
gevasti liialdatud.

Mind kui suurt tennisefänni teeb tõ-
siselt kurvaks, et osa (ja kahjuks vist 
suurem osa) tennisesõpradest koosne-
vast tenniseansamblist suudab musit-
seerida vaid minoorsetes toonides ja 
tuua kuuldavale ainult kaeblikke heli-
sid, justkui oleksid reketikeelte asemel 
puruks läinud viiulikeeled. Kuid selge 
on, et kui peahelilooja maniakaal-dep-
ressiivse psühhoosiga ollakse harjutud, 
ja valdavaks on saanud depressiivne 
faas, ei saagi ju tahta, et orkester või-
dumarssi mängiks.

Loodetavasti on need masenduse ajad 
jäädavalt möödas ning uus Tenniseliidu 
president koos oma meeskonnaga põr-
mustab kõik negatiivse, mis eelnevast 
alles.

Ajad, mil tenniseklubides toimuv oli 
kui Jeruusalemma nutumüür, kus tegut-
setakse võtmes à la ”me ei tea, mida me 
tahame, aga me teame, kuidas seda saa-

da”, on asendumas aegadega, kus valda-
vaks saab konstruktiivne kriitika ja po-
sitiivne maailmavaade. Kõlab küll veidi 
labaselt, aga tähtsad asjad ongi elus tihti 
lihtsad ja ilma keeruka tagamõtteta.

Praegu, mil kaks meie naistennisisti 
kuuluvad Top 100 hulka ning üks on 
vähemalt oma väikese varba sinna uk-
se vahele saanud, peaksime kõik just 
nüüd, kui saabumas on rahulikum aeg 
ja aastavahetus, kirikusse ühe küünla 
viima ning seda süüdates mõtlema, 
et mitu miljoni elanikuga riiki veel 
selliste näitajatega uhkustada saab? 
Tennisetüdrukud on teinud meile suu-
repärase jõulukingi ning neile, kes 
jätkuvalt (juba aastaid) väidavad, et 
nüüd on küll lagi käes, tahaksin öelda 
vaid üht – proovige oma sajanditetagu-
sest talupojamentaliteedist lahti saada 
ning vaadake ette, et te oma madalate 
ja tahmaste popsitalude lagede vastu 
oma pead ära ei löö. 

Eesti meeste tennise lood on praegu 
paraku keerulisemad, ning Top 100 on 
tänasel päeval kahjuks hoopis teine 
tähesüsteem. Meie treenerid pole aga 
galaktikatevahelist liiklusvahendit se-
ni veel leiutanud. Ometi annab Jürgen 
Zoppi esinemine Masters 2007-l lootust, 
et paar aastat sihikindlat (ja arukat) 
tööd peaks meie teadmisi astronoo
miast kummutama. Nüüd oleneb pal-
jugi temast endast, sest tingimused 
eduks on loodud ning loodetavasti ei 
lange meeste tiim Tšehhis ilusate slaa-
vitaride ja odava kvaliteetõlle ohvriks. 
Teadagi, mis võib juhtuda noorte vars-
sadega, kes kevadel aedikust välja pää-
sevad. Ning loomulikult ei tohiks meie 
praegused staarid ära unustada, et 
taganttuulest on välja tulemas plejaad 
ambitsioonikaid noori tennisekutsikaid, 
kel ainsaks sooviks oma lõikekihvu ne-
nde peal proovida. Edukat uut aastat 
kõigile tennisesõpradele! 

Kuulujutud Eesti tennise 
surmast on tugevasti liialdatud
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Justine Henin
“Ma pole pikk ega tugev, aga suudan ometi võita,” rõõmustas belglanna

Justine Henin, kui oli 2003. aasta suvel võitnud Pariisis karjääri esimese suure
slämmi turniiri. Tõesti, paljud on imestanud, et kuidas suudab 166-sentimeetrine 

kerge Henin nii tugevalt lüüa.

Loo Justine Heninist pani kirja vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

Nääpsuke, kuid jõuline esireket

K
olm viimast hooaega oli maa-

KKilma naiste tennisetipus tasa-KKvägine seis. Edetabelit juhti-KK
sid kordamööda belglannad Henin
ja Kim Clijsters, prantslanna Amelie
Mauresmo, venelanna Maria Šarapova.
Ilmselt võinuksid sellesse seltskonda
lisanduda ka õed Williamsid, kuid nad
mängisid liialt vähe, et tõusta esime-
seks.

Marjamaale jõudsid teisedki – kaks fi-
naali mängis veteran Mary Pierce, 2004
võitsid venelannad Svetlana Kuznet-
sova ja Anastassia Mõskina kumbki
ühe slämmiturniiri. Ühesõnaga, liider 
puudus.

Henini aasta: 
kümme turniirivõitu, 
viis miljonit dollarit

Tänavu olukord muutus. Varakeva-
dest saadik haaras ohjad Henin. Ta osa-
les 14 turniiril ja võitis neist 10! Ainus 
tõsisem tagasilöök tuli Wimbledonis,
kus ta poolfinaalis kaotas eduseisult
Marion Bartolile 6:1, 5:7, 1:6. Aga pä-
rast seda ei kaotanud Henin aasta lõ-
puni ühtki mängu, võites viis turniiri
viiest, nende seas US Openi ja WTA
meistrivõistlused.

Tõsi, tänavu oli konkurents lahjem
– suurest tennisest lahkus Clijsters,
vormi kaotas Mauresmo, vigastusega
heitles Šarapova. Ent see ei vähenda
Henini saavutust, kui ta kogus aasta
jooksul 6155 punkti ja teenis 5,4 miljo-
nit dollarit auhinnaraha.

Hooaja viimane mäng, kus Henin
alistas WTA meistrivõistluste finaalis
Šarapova 5:7, 7:5, 6:3, oli suurepärane
näide belglanna oskustest. Šarapova võit-
les visalt, Henin veel visamalt. Šarapova
lõi tugevalt, Henin veel tugevamalt. Kui

Serena Williams või Mauresmo tagajoo-
nelt pommlöögiga võidab, ei imesta kee-
gi, aga kust võtab Henin jõu?

2003. aasta algul alustas Henin kehalist
ettevalmistust treener Pat Etcheberry 
käe all. “Vahepeal nutsin, kui ta mind 
tööle sundis,” meenutas Henin. “Kuid 
Pat ütles: sa veel mäletad neid hetki, 
kui hoiad karikat pea kohal.” Tõesti, 
tennises ei võideta ju puhta jõuga – loeb 

Justine Henin

ka füüsiline ettevalmistus ja käe kiirus. 
Ometi paneb mõnikord pead raputama, 
kui Henin rebitud tagakäelöögiga palli 
järjest tugevamini ja täpsemini suunab. 
Selline löök pole nii kerge, et seda sta-
biilselt sooritada.

Asjatundjad on Henini mängu ana-
lüüsinud ja leidnud, et tehniliselt on 
ta rivaalidest peajagu üle, mis võimal-
dabki tal stabiilselt lüüa. 

2007. aasta varakevadest saadik haaras ohjad edetabelis Henin.
Ta osales 14 turniiril ja võitis neist 10!
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Asjatundjad on Henini mängu 
analüüsinud ja leidnud, 

et tehniliselt on ta rivaalidest
peajagu üle, mis võimaldabki 

tal stabiilselt lüüa.
Justine vastupidavuse treener Eddy
Kuypers oli veendunud et füüsiliselt jõuab
Henin kuuga vormi tagasi, aga kas ka 
vaimselt? Tulemused rääkisid iseenda eest.

Teiseks, ka taktikaliselt on Henin aas-
tatega arenenud. Enne esimest slämmi-
võitu 2003. aastal kippus ta Clijstersile
alla jääma, sest eduseisus ei osanud
rütmi piisavalt vaheldada. Kramplikult 
seisu hoides lagunes mäng. Siis hakkas

ta Clijstersit võitma, sest taipas: tuleb 
hoida agressiivsust ja rikkuda vastase
rütmi. Kui Clijsters kaotas 2003. aastal
mitu mängu Heninile, arvati, et see tu-
li närvidest. Ent osa spetsialiste arvab:
Henin sundis Clijstersit eksima, kui ei
lasknud tal oma mängu mängida.

Läks uue aasta 
esimesel päeval 

mehest lahku

Aasta 2007 ei alanud aga Heninile su-
gugi hästi. Väidetavalt just 1. jaanuari
hommikul läksid vastuolud Justine’i ja
tema abikaasa Pierre-Yves Hardenne’i
vahel nii suureks, et lahkuminek sai
paratamatuks. Hardenne sõitis tagasi
oma koju Monacosse, Henin pidi len-
dama Austraaliasse. Kuid ta helistas 2.
jaanuari hommikul enda vastupidavuse
treenerile Eddy Kuypersile ja teatas,
et loobub isiklikel põhjustel Australian
Openist.

Aasta 2007 ei alanud aga Heninile sugugi
hästi. Väidetavalt just 1. jaanuari hommikul
läks ta lahku oma mehest.

Justine oli veetnud jõulud abikaasa, 
treener Carlos Rodriguezi ja veel mõne 
lähedase inimese seltsis. Kõik oli plaa-
nipärane, ta kavatseski veidi puhata ja 
siis suurturniiriks valmistuda. Nüüd 
tekkis sunnitud paus. Kuypers meenu-
tas: “Kuid paar päeva hiljem ta helistas 
mulle ja ütles: elu läheb edasi, tennis 
on minu töö.” 

Henin hakkas uuesti treenima, kuid 
lükkas hooaja alguse veebruariks. “See 
pole depressioon, kuid ta on vähe ma-
ganud ja tavalisest vähem söönud. 
Füüsiliselt jõuab ta kuuga vormi tagasi, 
aga kas ka vaimselt?” kahtles Kuypers.

Tegelikult tuli Henin tagasi isegi nä-
dala võrra varem kui algselt kavatses 
ning mängis veebruari algul Pariisis. 
Lahkumineku põhjustest ta ei rää-
kinud. Kuigi jäi mulje, et pigem tuli 
initsiatiiv mehelt. “Mul on olnud ras-
ked ajad ning praegu tahaksin rääkida 
ainult tennisest,” ütles ta Pariisi pres-
sikonverentsil. “Ma ei suutnud enam 
kauem väljakutelt eemale jääda.”

Vahepeal Henin-Hardenne’i nime all 
mänginud tennisist oli tabelites taas ai-
nult Henin.

Ema suri, kui Henin oli 
13-aastane

Ometi algas kõik ilusasti – 16. novem-
bril 2002 pandi Lavaux-Saint Anne’i 
mõisas paari Pierre-Yves Hardenne 
ja Justine Henin. Viimastel aastatel on 
see erakordselt haruldane, kui mõni 
tippu kuuluv naistennisist ametlikult 
abiellub.

Kuid nii nagu Heninil läks tennise 
mõttes hästi lahutusjärgne aasta, oli ta 
edukas ka abiellumisjärgsel hooajal. 
“Viimase poole aasta jooksul olen teinud 
mitu õiget otsust. Abiellumine tegi mind 
õnnelikuks ja tuleviku suhtes kindla-
maks ning see on mõjutanud ka tenni-
setaset,” ütles Henin 2003. aasta suvel.

Esimest korda kohtus Henin tuleva-
se mehega 1998. aastal, kui ta Belgia 
parima noormängijana ulatas karika 
amatööride turniiri võitjale, kes oligi 
Pierre-Yves Hardenne.

Lahkumineku põhjustest 
Justine ei rääkinud. 

Kuigi jäi mulje, et pigem tuli
initsiatiiv mehelt.

Ent suhted Pierre-Yvesiga ei meel-
dinud Justine’i isale, kes vaidles tüt-
rega nii isikliku elu kui ka tennise-
karjääri üle. Tüli puhkes nii suureks, 
et Justine jäi vanemateta – ema oli tal 
vähki surnud 1995, kui tütar oli 13-
aastane. Treener Carlos Rodriguezest 
sai Heninile teine isa. Muide, üht oma 
vanematest õdedest Henin ei näinudki 
– ta oli hukkunud autoõnnetusel enne 
Justine’i sündi.

2003. aasta French Openi võidu pühen-
das Justine ema mälestusele. “Tundsin, 
kuidas ta paradiisist jälgis mu mängu. 
Sain sellest energiat,” ütles ta tookord. 
Emaga koos oli kümneaastane Justine 
vaadanud telerist Monica Selesi ja Steffi 
Grafi finaali Pariisis: “Ütlesin emale, et 
tahan ka ise kunagi seal mängida, kuid 
võidule siis veel ei mõelnud.”

Tänavu tabas peret veel üks õnnetus 
– Justine’i vend sai autoavariis vigasta-
da. Ent pärast seda juhtumit leppiski 
Justine perega ära, kui käis haiglas 
venda vaatamas. Isaga löödi uuesti kä-
ed, ilmselt ka põhjusel, et tütar mehest 
lahku läks. 2007. aasta French Openil 
istusid õde ja vend üldse esimest kor-
da lähisugulaste loožis Justine’i mängu 
vaatamas.

Salakaval viirushaigus 
kukutas tipust

Tee tipus on Heninil kulgenud laine-
tena. 2003 oli kindlasti Henini aasta: ta 
võitis slämmiturniirid Prantsusmaal 
ja USA-s ning jõudis Austraalias ja 
Wimbledonis poolfinaali. Järgnes kol-
mas võit 2004 jaanuaris Australian 
Openil, kuni algas langus. Põhjuseks 
salakaval viirushaigus.
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Praeguseks on Henin võitnud kuus
slämmiturniiri, neist neli French Openil.
Tiitleid võinuks isegi olla rohkem.

Justine Henin
Sündinud: 1. juunil 1982

Pikkus ja kaal: 166 cm, 57 kilo.

Praegune elukoht: Monte Carlo

Treener: Carlos Rodriguez

WTA turniirivõite: 39

Suure slämmi turniiride võite: 6

Karjääri auhinnaraha:
19 002 905 USA dollarit

Sai maailma esireketiks:
esimest korda 20. oktoobril 2003

Reket: Wilson

Riietus: Adidas

Jalanõud: Adidas

Astma ohustab 
Henini osavõttu 

Pekingi 
olümpiast

Justine Henin ei pruugi kaitsta Ateena
olümpiavõitu Pekingis, sest suurlinna
saastatud õhk võib tal esile kutsuda
astmahoogusid.

Ta juba loobus sel aastal Hiina
lahtistest meistrivõistlustest, mis
toimusid Pekingis. “Astma on mind
häirinud mitu kuud. US Openi lõpul
tundsin end halvasti. Kuid Pekingis on 
veel halvem õhk kui New Yorgis. Mul
on väga kahju, sest tahtsin kangesti
Hiinas mängida,” ütles Henin.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee
kontrollkomisjoni sõnul on õhu
saastatus Pekingi üks suuremaid 
probleeme. “Loodan siiski, et saan
osa võtta, sest haigus pole viimasel
ajal enam nii hullusti tunda andnud.
Tahaksin väga olümpiale minna, sest
võit Pekingis on üks mu järgmise aasta
eesmärke,” sõnas Henin.

Kevadel, kui algas liivaväljakute hoo-
aeg, jäi Henin haigeks. Ta üritas kaitsta
tiitlit Pariisis, kuid kaotas teises ringis 
itaallanna Tatiana Garbinile. Otsustas
seejärel teha pausi, kuid mõtles ümber
ning sõitis Ateena olümpiale. Seal te-
gi Henin imet, kui võitis poolfinaalis
Mõskina otsustava seti 1:5 kaotussei-
sust. Finaalis alistas ta Mauresmo juba
kindlalt.

Kuid “valestart” ei mõjunud hästi:
järgnenud US Openil kaotas Henin
neljandas ringis Nadja Petrovale. See
jäigi olümpiavõitjale aasta viimaseks
mänguks. Haigus võttis taas võimust,
aasta lõpul hakkas lisaks vaevama põl-
vevigastus.

Come-back leidis aset 2005 French
Openil, kui Henin alistas finaalis
Pierce’i 6:1, 6:1. Kuid seda finaali po-
leks pruukinud olla, sest hädavaevu
pääses belglanna kaheksandikfinaalis
Kuznetsova käest, võites teda vastase
kahe matšpalli järel. Ent aasta lõpus
hakkas Heninit häirima säärelihase vi-
gastus ja taas tuli turniire vahele jätta.

2006 oli teine aasta, mille Henin lõpe-
tas maailma esireketina, kuid vaevalt ta
väga rahule jäi – mängides nelja släm-
miturniiri finaalis, võitis ta neist vaid
ühe. Austraalias ja Wimbledonis kaotas
Henin lõppkohtumises Mauresmole,
USA-s Šarapovale.

Praeguseks on Henin võitnud kuus
slämmiturniiri, neist neli French Ope-
nil. Võinuks isegi olla rohkem. Näiteks 

Wimbledoni pole Henin kordagi võit-
nud, ehkki just seal jõudis esimest 
korda karjääri jooksul slämmiturniiri 
finaali (2001).

Henini ja Clijstersi tüli, 
mida ajakirjandus 

võimendas

Henini kaasmaalane Clijsters otsus-
tas tänavu vigastusele ja abiellumisele 
viidates loobuda. Tema saagiks jäi vaid 
2005. aasta US Openi võit.

Belglannad jõudsid tippu enam-vä-
hem ühel ajal. Seepärast olid nad roh-
kem konkurendid kui sõbrannad. 2003. 
aastal alistas Henin Clijstersi kahes fi-
naalis. Pärast teist edu US Openil sai 
Henin kuulda, et Clijsters kahtlustas 
teda dopingu tarvitamises.

Tegelikult Clijsters ise ei öelnud mi-
dagi. Tema eest lasid jutu lendu ten-
nisisti isa, endine profijalgpallur Leo 
Clijsters ja Belgia kunagine tipptenni-
sist Filip de Wulf. Nad väitsid, et Henin 
on musklitega midagi üleloomulikku 
ette võtnud, muidu ei saaks ta nii nääp-
sukese kehaga nii tugevalt lüüa.

Sõna “doping” võttis tookord kasu-
tusele Belgia meedia, sest Leo Clijsters 
mainis vaid seda, et Henini arengus on 
midagi ebatavalist.

Teiseks, loo võimendamise taga oli 
ka rahvuslik põhjus. Belgia riigis on 
enam-vähem võrdselt esindatud flaa-
mikeelne ja prantsuskeelne rahvas. 
Neist esimest esindas Clijsters, teist 
Henin. Ning flaami ajakirjanikud olidki 
need, kes sõna sabast kinni haarasid ja 
Heninit süüdistasid.

“Loomulikult olen pettunud, kui 
kuulsin mõningaid asju, mida ta minu 
kohta ütles. Samas mõistan: temagi 
oli pettunud kaotusest,” rääkis Henin 
Clijstersist. Treener Rodriguez oli 
vihasem: “Vannun oma poegade pea 
nimel, et ta pole kunagi tarvitanud do-
pingut. Justine on Kimist lihtsalt pa-
rem. Ta on teinud kõva tööd kehalise 
arengu kallal, ent seda teevad kõik. Ka 
Kim kasvatab muskleid.”

Föderatsiooni karikavõistlused on 
Belgia tugev naiskond võitnud vaid 2001. 
aastal. Siis mängisid Henin ja Clijsters 
koos. Hiljem on üks neist alati kõrvale 
tõmbunud. Tõsi, mitte alati isiklike vas-
tuolude, vaid ka vigastuse tõttu.





Andy Roddick – kaotaja,
kuid siiski ka võitja

Kui Pete Sampras lõpetas karjääri ning Andre Agassi veel mängis,
kuid hakkas juba vanaks jääma, ootas USA uut staari.

Ei keegi muu kui 2000. aasta maailma juunioride edetabelijuht ja kahe suure slämmi 
noorteturniiri võitja Andy Roddick poleks ameeriklaste uueks iidoliks sobinud.

Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

S
ampras võitis 2002. aastal US
Openi ja riputas siis reketi
varna – kui mitte arvestada,

et hiljuti pidas ta näidismatše maailma 
esireketi Roger Federeriga, ent tuurile 
pole ta naasnud.

Roddick oli aastal 2001 noorima män-
gijana (19) jõudnud maailma kaheküm-
ne parema sekka. Ja peagi ta murdiski
läbi – vähemalt US Openi võiduga aas-
tal 2003 sai temast sisuliselt Samprase
mantlipärija.

Halvad mälestused
tänavuselt

Australian Openilt

Neli aastat hiljem on Roddick endi-
selt parim ameeriklane. Ent tehke, mi-
da tahate – inimeste mällu on ta pigem 
sööbinud kaotajana. Longus olekuga,
pettumust varjata püüdes manab ta
näole virila muige ja õnnitleb võitjat
– loomulikult Federeri.

See juhtus tänavu jaanuaris Australian
Openil. Roddick oli just veerandfinaalis
võitnud sõbra ja rahvuskaaslase Mardy
Fishi 6:2, 6:2, 6:2 ja ütles pärast edu,
et tema vahe Federeriga on poole aas-
ta jooksul vähenenud. ”Või ütleme, et
ta pole seda vähemalt suurendanud
nagu viimasel kolmel hooajal,” lisas
Roddick.

Kaks päeva hiljem alistas Federer
Roddicki poolfinaalis 6:4, 6:0, 6:2.
Vahepeal võitis maailma esireket ko-
guni 11 geimi järjest!

”See oli masendav. Teate, see oli ha-
letsusväärne. See sakkis täiega. Jube,” 
olid Roddicki esimesed sõnad. Treener
Jimmy Connors ei öelnud hoolealusele
ühtki sõna, vaid ulatas hoopis janukus-
tutamiseks õlle.

Federer oli viisakas: ta ei öelnud, 
et tahtis Roddickile ”lobisemise” eest 
õppetunni anda. ”Oli selline hea päev, 
kus kõik tuli välja ning sel juhul olen 
võitmatu. Loodan, et ehk ta ei võta kao-
tust liialt südamesse, sest olin lihtsalt 
parem,” sõnas Federer.

Kas tema saatus
ongi jääda Federeri 

varju?

15:1. Mis arvud need on? Nii juhib 
Federer omavahelistes mängudes 
Roddickiga.

Federer on vaieldamatult maailma 
parim, kuid nii ülekaalukas ei tohiks 
jõudude vahekord olla. Näiteks teise 
endise esireketi Lleyton Hewitti vas-
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US Openi võiduga aastal 2003 sai Andy
Roddickist sisuliselt Samprase mantlipärija.

Inimeste mällu on Roddick 
sööbinud pigem kaotajana. 

Longus olekuga,
pettumust varjata püüdes

manab ta näole virila muige
ja õnnitleb võitjat.

Andy Roddick – kaotaja, 
kuid siiski ka võitja

tu juhib Federer 13:7, maailma teise 
numbri Rafael Nadali vastu on taga 6:8. 
Tänavu esile tõusnud serblase Novak 
Djokoviciga on Federeril seis 5:1, hoo-
aja seis 3:1.

Roddick on pärast ainsat võitu 2003. 
aasta suvel kaotanud Federerile küm-
me mängu järjest.

Toome näiteid, kus Roddick on lon-
gus päi ja virila muigega Federeri õn-
nitlenud.

Wimbledon 2005, finaal: Federer 
– Roddick 6:2, 7:6, 6:4. Federeril tek-
kis vaid üks raske hetk, kui ta teise 
seti algul oma pallingu kaotas. Kuid ta 
viigistas kiirelt ja võitis tie-break’i 7:2. 
Roddick: ”Rohkemat poleks saanud 
nõuda. Tegin kõik, vastane oli lihtsalt 
parem.”
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Venemaaga Portlandis 2007. aasta detsembris. Pildil (vasakult): treener Patrick McEnroe,
Mike Bryan, Bob Bryan, James Blake ja Andy Roddick.

US Open 2006, finaal: Federer –
Roddick 6:2, 4:6, 7:5, 6:1. Federeril tek-
kis nõrkusperiood, kui ta pärast avaseti
5:0 edu kaks oma servigeimi kaotas. Ent
ta lõpetas võimsalt, võites viimasest 9st
geimist 8. Roddick pidas finaalipääsu
heaks saavutuseks: ”Tahtsin tal teha
võitmise raskeks. Mängisin südamega.”

Masters 2006, alagrupimäng: Federer
– Roddick 4:6, 7:6, 6:4. Roddick juh-
tis 6:4 ja 3:0. Tal oli teises setis kolm
matšpalli. Et tegemist oli alagrupitur-
niiri teise vooruga, võinuks Federer
ka kaotada. Kuid ta ei tohtinud: muidu
Roddick viimaks usubki, et maailma
esireketit võib võita. ”Tegutsesin pii-
savalt hästi võitmaks mängu, ärgem
seda unustagem,” ütles Roddick, olles
löödud kaotusest, aga mitte esitusest.

Ja veel üks näide. Australian Open
2005, poolfinaal: Hewitt – Roddick 3:6,
7:6, 7:6, 6:1. Just veidi varem oli Marat 
Safin alistanud Federeri. Põhivaenlane 
teelt pühitud, rada vaba? Ei, ka Hewitt
oma võitlusvaimuga oli Roddickile eba-
mugav vastane. Roddick: ”Olen häbis.
Olen raevus. Kaotada kaks tie-break’i
niiviisi… Ma ei tea, see on pettumus.
Mul pole seletust.”

Pärast seni ainsat suure slämmi võitu
2003. aastal on Roddick kolm järgmist
finaali kaotanud. Kuigi tema statistika
räägib, et profikarjääri erinevatel tur-
niiridel on ta 41st finaalist võitnud 23, 
kipub ta tähtsamaid mänge kaotama.
Närvid? Või ikka pole vastaval tasemel?

Võttis teatepulga 
Sampraselt üle

Aga nüüd ka Roddicki võitudest.

Federeri lummus on nii suur, et pal-
jud võib-olla ei mäletagi, et ka Roddick 
on slämmivõitja. Sellest oli loo algul põ-
gusalt juttu – 2003 US Openil. Finaalis
alistas ta tookord hispaanlase Juan
Carlos Ferrero 6:3, 7:6, 6:3. Siis oli
Roddicki treeneriks Brad Gilbert, kes

Kuigi Andy Roddicki 
statistika räägib, et profi-

karjääri erinevatel turniiridel
on ta 41st finaalist võitnud 

23, kipub ta tähtsamaid 
mänge kaotama. Närvid? Või 
ikka pole vastaval tasemel?

kunagi viis pärast sügavat langust tippu 
tagasi Agassi.

”Nüüd enam minult ei küsita: ”Mis 
tunne on olla USA tennise tuleviku-
lootus?”,” ütles Roddick pärast või-
tu. ”Paremat stsenaariumi polekski 
saanud kirjutada. Turniir algas Pete 
Samprase hüvastijätuga, seejärel pidas 
lahkumismatši Michael Chang. See on 
rohkem, kui oskasin unistada.”

Roddick oli ka maailma esireket
– kolm kuud, 2003. aasta novembrist 
2004. aasta veebruarini.

Huvitav on ka tõsiasi, et kuigi Roddick 
on Federerist aasta noorem (mõlemad
sündinud augustis), jõudis ameeriklane 
suurte võitudeni varem. Eks see oli loo-
giline, sest kui Roddick juhtis maailma 
juunioride edetabelit, siis Federeri ta-
lent avanes alles täiskasvanute klassis.

Värske Davise
karikavõitja

Lõpuks ometi sai Roddick tänavu det-
sembris ühe sellise võidu, mis Federeril 
puudub: ta tuli USA meeskonnaga 
Davise karikavõitjaks. Nojah, Federer 
üksi ei saakski meeskonnatiitlit riigile 
tuua, ka temasugune staar vajab abi, 
mis Roddickil oli olemas James Blake’i 
ja paarismänguspetside vendade Bob ja 
Mike Bryani näol.

”Võita US Open, üritada parimat 
slämmiturniiridel, seda teed sa enda 
heaks. Kuid jagada kõike nende pois-
te, oma sõpradega – tennises pole mi-

Roddick oli ka maailma 
esireket – kolm kuud,

2003. aasta novembrist
2004. aasta veebruarini.

dagi muud võrreldavat,” pani Roddick 
Davise karikavõidu erilisele kohale. 
Mõnes mõttes oli tegemist kergenduse-
ga – just Roddick oli patuoinas, kui USA 
kaotas 2005. aasta kevadel Davise kari-
kasarja avaringis kodus Horvaatiale.

Roddick on ka maailma tugevaim ser-
vija – tema teele saadetud pall on rekor-
dina lennanud 250 kilomeetrit tunnis. 
See siiski ei tähenda, et ta oleks parim 
servija, võimalik et efektiivsuse poolest 
jääb ta mõnele rivaalile alla.

Roddick on ka maailma tugevaim servija 
– tema teele saadetud pall on rekordina
lennanud 250 kilomeetrit tunnis.
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Andy Roddick

Päris nimi: Andrew Stephen Roddick

Sündinud: 30. augustil 1982

Pikkus ja kaal: 187 cm, 86 kilo

Jalatsid ja reket: Babolat

Tenniseriietus: Lacoste

Kell: Rolex

Auto: Lexus

Treener: Jimmy Connors

Koht maailma edetabelis: 6.

Parim koht: 1. (2003 november
– 2004 veebruar)

Slämmivõite: 1 (2003 US Open)

Slämmi kaotatud finaale: 3 (2004 ja
2005 Wimbledon, 2006 US Open)

Kokku turniirivõite: 23

ATP aasta mängija: 1 (2003)

Auhinnaraha: 13 292 476 USA dollarit

Hobid: muusika, filmid, paadisõit 
Austini järvel

Mida pole Roddickil ega Federeril
kummalgi, on French Openi esikoht ja
olümpiavõit. Prantsusmaa liivaväljakul
pole Federer Nadalile vastu saanud,
kuid Roddick tunneb end sellel kattel
lausa kobana – ta pole 3. ringistki kau-
gemale jõudnud. Tänavu kaotas ta kohe
avaringis venelasele Igor Andrejevile.

Pekingi olümpiavõit 2008? Kui Fede-
rer selleks turniiriks maksimaalselt
keskendub, siis vaevalt ta võimaluse
käest laseb. Kui ei, jätkub šansse teis-
telgi, ka Roddickil.

Kes on Roddicki
tüdruksõber?

Federeri loožis istub juba aastaid te-
ma elukaaslane Mirka Vavrinec. Aga
kes on Roddicki tüdruksõber?

Pikka aega oli laulja ja hiljem näitleja
Mandy Moore. Roddickist kaks aastat
noorem neiu istus lähemate sõprade ja 
sugulaste loožis ka mehe ainsa slämmi-
võidu ajal. Siis sai aga 18 kuud kestnud 
suhe 2004. aasta kevadel otsa.

Ajakiri People kirjutas 2006. aasta
sügisel, et Roddick ja Moore einestasid
koos. Suhete ülessoojendamist paar ei
kinnitanud: ”Oleme nüüd vaid sõbrad.”
Laulja-näitleja on pärast suhte lõppu
mitu korda kinnitanud, et Roddick vää-
rib vaid kiidusõnu.

Kuuldes Andy ja Mandy taaskoh-
tumisest, kirjutas kõmupress, et järe-
likult käib Roddick Moore’i ja Maria
Šarapovaga üheaegselt. Kas aga käib
ikka Šarapovaga?

Mõlemad on mitu korda lükanud
kuuldused tagasi – vähemalt mis puu-

dutab intiimsuhteid. Roddick: ”Ei, me 
ei käi, olen seda rääkinud miljon kor-
da. Oleme lihtsalt sõbrad, ei enamat. Ja 
see, et meid on vabal ajal koos nähtud…
Me lihtsalt juhtume ühel ajal samasse 
paika. Maria on tore tüdruk. Kui koh-
tume, lobiseme sellest ja tollest, kuid 
see on ka kõik.”

Šarapova: ”Mind on viimasel ajal 
paari pandud kolme erineva noormehe-
ga. Nad ei saaks ju kurameerida sellise
petturiga.”

Wikipedia kirjutab Roddicki eraelu
kohta, et lisaks Mandyle ja Mariale 
olid Roddickil lähemad suhted ka kuulsa 
seltskonnatibi Paris Hiltoniga. Tenni-
sisti viimane armastus olevat aga bikii-
nimodell Brooklyn Decker.

Igal juhul veebisait AskMen.com ni-
metab Roddickit stiilseks meheks ja 
naiste külgetõmbe osas annab talle 91 
punkti 100st võimalikust. ”Ta võiks saa-
da iga tüdruku, keda ainult ihaldab,” te-
hakse järeldus.

Ameeriklaste suurte 
ootuste ohver

Roddick on esinenud paljudes tele-
sarjades ja jutusaadetes, on ka ise mõ-
nikord mikrofoni haaranud ja saateju-
hi rolli proovinud. 2002. aasta aprillis 
mängis Roddick iseennast tuntud noor-
te telesarjas ”Sabrina, teismeline nõid”. 
Peaosalist mänginud Melissa Joan Hart 
läks filmis Roddicki juurde, et temalt 
tennisetunde võtta.

Paljude tennisistide lapsepõlvest on
võimalik rääkida haaravaid lugusid. 
Kuidas Maria Šarapova Siberist või 
Anna Kurnikova Moskvast Floridasse

tennist õppima siirdus, kuidas õed 
Williamsid vaeste getost välja murdsid, 
kuidas Rafael Nadal Mallorca saarel 
onude juhendamisel korraga tennist ja 
jalgpalli mängis, kuidas Ana Ivanovic 
sõjast lõhestatud Belgradis basseini-
põhja rajatud väljakul harjutas.

Roddick on erand – sündinud Nebras-
kas, oli ta isa ärimees ja ema kooliõpe-
taja. Ameerika mõistes rikastel ini-
mestel polnud mingit probleemi panna 
poeg tennist mängima. Kasvuraskusi 
läbi elada Andyl ei tulnud.

Ameerikas on ootused sportlastele 
suured. Kui oled kord tipus olnud ja 
siis langenud, nähakse sind nõrgana. 
Või tahtejõuetuna. Asjatundjate arvates 
on Roddickit liiga karmilt materdatud. 
Ning ebaõiglane kriitika võtab mõni-
kord rohkemgi põlved värisema. Ometi, 
miks nimetatakse sündinud kaotajaks 
tennisisti, kes saanud mitu tähtsat võitu 
ja püsinud esikümnes viis aastat?

Pealegi on Roddick alles 25-aastane. 
Ehk on tal suuri võite veel ees.

� ”Ma pole kunagi varem näinud
keskealisi mehi lummatult vaatamas,
kui ta neist mööda jalutab. Alates 14-
aastastest tüdrukutest 60-aastaste
meesteni – me oleme suutnud katta
kõik elanikkonna kihid.” Andy Roddick 
enda ja treener Jimmy Connorsi
populaarsusest.

� ”Sellel süsteemil on rohkem auke kui
Šveitsi juustul.” Roddick kritiseeris mõtet
korraldada mõni ATP turniir alagruppide
süsteemis.

� ”Olen koos nendega,” Roddicki nali,
kui ta pressikonverentsi ruumi astudes
istus esmalt tagumisse ritta ajakirjanike
juurde, pidades kehva mängu tõttu enda
laua taha istumist asjatuks.

� ”Ma ei tahaks olla see kutt, kes lasi
maha Bambi.” Roddick Benjamin
Beckerist, kes oli võitnud karjääri viimase
mängu pidanud Andre Agassit.

� ”See on mu ema, pean vist
vastama,” Roddick katkestas korraks
pressikonverentsi, kui ema tema
mobiilile helistas.

� ”Kui kaua teil on aega kuulata?”
Roddicki vastus reporteri küsimusele, 
millised on tema takistused teel US
Openi võidule.

� ”Pokkerist, spordist… muudest 
asjadest.” Roddicki vastus küsimusele, 
millest ta noorena teiste tennisepoistega
rääkis.

Andy Roddick räägib:
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Tänavusel meeste tennise aastalõputurniiril Hiinas Šanghais vaid maailma esireketi
Roger Federeri paremust tunnistama pidanud David Ferrer on tippu jõudmiseks

ning teiste Hispaania tennisistide varjust välja pääsemiseks kõvasti vaeva näinud ja
ekstreemsusi läbi elanud.

Loo ajakirjale koostas Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Fotod: Scanpix.

David Ferrer

David Ferrer
cv

Sündinud: 2. aprill 1982 Hispaanias Javeas

Elab: Hispaanias Valencias

Pikkus: 175 cm

Kaal: 82 kg

Treener: Javier Piles

Võidetud auhinnarahad: 3 807 883 dollarit

Võitude-kaotuste rekord: 200-141

Turniirivõite: 5

Parim saavutus suure slämmi turniiridel: 
2007. aasta US Openi poolfinaal

Kõrgeim edetabelikoht: 5.

David Ferrer
astus varjust välja

Ferrer kasvas tennise keskel. Tema
vanem vend Javier oli alla 12-aas-
taste poiste Hispaania meister,

Ferrer ise sai tänu headele tulemustele
stipendiumi Barcelonasse. Paraku osutus
aga üleminek juunioriklassist täiskasva-
nute sekka oodatust keerulisemaks.

Kaheksa aastat tagasi vaevas nüüd
25-aastast Ferreri motivatsioonipuu-
dus, lisaks nappis ka eneseusku. Tema
mäng ei paranenud, tulemusi ei olnud
– Vahemere-äärses Javea linnakeses
sündinud Ferrer hakkas oma tulevikus
kahtlema.

Ferrer, hüüdnimega Ferru, sõitis igal
hommikul oma väikese mootorrattaga
trenni, tema treener Javier Pilesil kulus
vaid mõni minut, et märgata hoolealuse
huvipuudust ja laiskust. 

Väljakult ehitusmeheks

Siiani Ferreri juhendav Piles kasu-
tas motivatsiooni tekitamiseks mõneti
ekstreemseid meetmeid. ”Kui David tree-
nida ei tahtnud, lukustasin ta meie klubis
ühte pisikesse ruumi, kus tavaliselt tenni-
sepalle hoiame,” meenutas Piles. ”Ütlesin
talle, et trenn pidi kestma kella 9–12 ja
kui tal puudub soov korralikult tööd teha,
jääb ta karistuseks sinna luku taha.

”Ruumi uksel oli väike trellitatud aken, 
selle kaudu ulatasin talle tüki leiba ja pu-
deli vett,” jätkas Piles. ”Mõne minuti pä-
rast kuulsin, kuidas David palus teistel
treeneritel ennast välja aidata, aga keegi 
ei teinud temast välja.”

Pettunud Ferrer otsustas seepeale re-
ketid varna riputada ning ehitajana tööle 
asuda. ”Tahtsin tennisega lõpparve teha, 
kuid sõpradega meeldis ikka väljas käia. 
Seega isa ütles, et kui vajan lõbutsemi-
seks raha, pean seda ise teenima hakka-
ma,” rääkis Ferrer. ”Mul võttis umbes
nädala, et kõike hoopis teisiti hindama
hakata. Ühe tulevikus kahtleva 17-aasta-
se poisi jaoks oli see üsna suur samm.”

Ferrer veetis nädala telliskive käru 
peale laadides, iga päev töötas ta päikese 
tõusust loojanguni. Noormees oli puruvä-
sinud, kuid raske töö eest teenis ta näda-
las vaid 470 krooni. 

Nädala viimasel tööpäeval helistas 
Ferrer oma treenerile ning lubas järgmi-
sel hommikul täpselt kell üheksa hommi-
kul väljakul olla. 

Olles saanud tunda tõelist tööinimese 
elu, otsustas Ferrer, et professionaalse 
tennisisti karjäär on ahvatlevam. Ta pü-
hendas end täielikult tennisele ning Piles 
ei pidanud teda enam kunagi karistuseks 
luku taha panema.

Õppis Hewitti pealt

”See tuba on meie klubis endiselt al-
les, kuid siiani olen selle ainuke üürili-
ne olnud mina ja Javier pole mind sinna 
enam pannud,” naeris Ferrer. ”See oli 
minu elu keerulisemaid perioode. 17-aas-
taselt on raske välja mõelda, mida tegeli-
kult tahad. Javier tegi täpselt seda, mida 
pidi. Näiteks ka koolides karistab õpetaja 
halvasti käitunud õpilast.”

”Samas, kui seal luku taga olin, ei 
mõelnud ma muust kui sellest, et tahak-
sin välja pääseda,” lisas Ferrer. ”Kuid 
Javieri vastu ma viha ei kanna, ta on nagu 
mu pereliige. Ta aitas mu mustast august 
välja tuua ja on viinud mu maailma küm-
ne parema mängija sekka.”

Kõige rohkem on Ferreri piinanud aga 
vähene usk endasse. Alaväärsuskompleksi 
tõttu sundis Ferrer end üha rohkem tööd 
tegema. ”David võttis eeskujuks Lleyton 
Hewitti, sest Hewitt on mängija, keda ta 
hindab ja kuna nad on sarnase kehaehitu-
sega, saab end temaga veidi ka samasta-
da,” selgitas Piles. ”Hewitti teravus, iga 
punkti pärast võitlemine. Kunagine esire-
ket suhtus võitlejalikult nii võitu kui kao-
tusesse. Ja see aitas Davidil samamoodi
tipu suunas liikuda.”

2002. aasta juulis jõudis Ferrer ATP 
turniiril finaali ning tõusis maailma ede-

tabelis esisaja sisse. ”Ta ütles mulle see-
järel, et on läbi aegade halvim mängija 
esisajas,” naeris Piles. ” Kuigi ta oli sel 
turniiril võitnud kõrgest klassist mängi-
jaid, nagu näiteks David Nalbandiani.”

Tagasihoidliku mehena helistab Ferrer 
pärast igat oma matši emale, et teatada, 
kuidas tal läks. Lisaks on ta öelnud, et 
oleks nõus kas või rätikuid jagama, kui 
see annaks talle koha Hispaania Davis 
Cup’i meeskonnas.

Tänavu võitis Ferrer 61 matši ja kaotas 
23 kohtumist, samuti lisas ta oma kontos-
se kolm turniirivõitu ning lõpetas hooaja 
maailma edetabeli viienda mehena.

”David töötas sama kõvasti nagu va-
rem, aga sel aastal lihvis seni alt vedanud 
elemente ning kõik hakkas korraga tööle,” 
rääkis Piles. ”Ta on nüüd palju tervikli-
kum mängija. Ta on pidanud olema teiste 
Hispaania tennisistide varjus, kuid see on 
talle pigem kasu kui kahju toonud.”
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Ta on Eesti meister 16-aastaste poiste seas, valitud aasta parimaks noortennisistiks
oma vanuseklassis ning ning aasta lõpul harjutas ta terve kuu Tšehhis Sparta 

Tenniseklubis koos meie parimate meestega.
Lisaks kõigele on Erikul taskus ka sponsorleping Salinger Eesti OÜ-ga,

mis tähendab, et poissi ehivad Lotto riided.
Erik Aunapuuga vestles ajakirja Tennis toimetaja Eerika Bekker. Fotod: Tiit Tilk.
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Erik Aunapuu

Olgugi et koolis on vaja töid jä-
rele teha, ja ka muid tegemisi
palju, leidis Erik aega, et anda

väike intervjuu.

Erik alustas tennisemängimist ka-
heksa ja poole aastaselt. Soov tennist
mängida oli juba varem, kuid grupis
ei olnud enam kohti ja nii tuli oodata.
Enne tegeles Erik, nagu paljud temava-
nused poisid jalgpalliga, kuid ema soov
poiss tennist mängima panna jäi peale
ning nii alustaski Erik oma karjääri har-
rastajana Rein Holteri käe all. Olgu veel
öeldud, et treener mainis ära poisi sil-
mavaate, mis väidetavalt ei olnud tõsine
ja lootusi seetõttu kõrgele ei seatud. 

Soov tennisega tõsisemalt tegelema
hakata tuli alles siis, kui Erik võistle-
misega alustas. Kompleksturniiridel
ta mängida ei jõudnud ning seetõttu
tulid esimesed kogemused alles P10
vanuseklassis. Kaotusi elas väike Erik
väga raskelt üle, õnneks võtab ta nüüd 
allajäämisi pisut kergemalt ja nutma
enam ei puhke.

Tennis on kujunenud 

elustiiliks

Kui küsida Erikult, kas ta on mõelnud
kunagi tennisest loobumisele, raputab 

poiss kindlalt pead ja vastab eitavalt. 
Mäng on temale väga tähtis ning ten-
nis on kujunenud juba elustiiliks, mida 
ei ole võimalik muuta. Tegelikult tu-

leb tahtmist aina juurde ning tuleviku 

eesmärk on jõuda maailma tippu. Oma 

unistuste nimel on poiss nõus ka tööd 

tegema. “Mulle meeldib tennis ja nau-

din igat trenni,” on Eriku enda sõnad. 

Lähitulevikus tahab ta ka meeste ITF 

turniiridest osa võtta ning oma vanu-

seklassis võistlemine jääb tagaplaanile. 

Sponsorite arvates võiks noore talendi 

koht umbes kümne aasta pärast olla 

APT esimeste seas. 

Oma tugevateks külgedeks loeb Erik

eeskätt. Sama arvab ka tema sõber ja 

konkurent Armand Levandi: “Erik on 

väga hea tagajoonemängija, suurepä-

rase eeskäega ning vastupidav on ta 

ka.” Viimast omadust tõestab ka fakt, 

et noormehele meeldib joosta ning ta on 

osalenud ka võistlustel. Loomulikult on 

kõigil omad vead. Loo peategelane tun-

nistab ausalt, et tema nõrk külg on när-

vid. Nii mõnigi mäng on kaotatud liigse-

te emotsioonide tõttu ning loomulikult ei 
puudu mõned katkivisatud reketid.

Kooliga probleeme

ei ole

Kuigi Erik oli terve kuu Tšehhis, pole 
noormehel kooliga probleeme. Hinded
on alati olnud neljad ja viied, kui väl-
ja arvata üks komistuskivi, milleks on 
matemaatika. Kodust eemal olles õpib 
poiss Interneti teel ja samamoodi teeb
ta ka kontrolltöid. Paljudele võib see 
tunduda lihtne ja mugav, aga Erik üt-
leb, et tegelikult on väga raske pärast 
pikki ja raskeid trenne tulla koju arvuti 
taha ja õppima hakata. Kõik see nõuab 
suurt enesesundi ja keskendumist.

Maailma tippudest on noormehe 
lemmikuks on Roger Federer, kel-
le mängud on Erikul videos olemas. 
Loodetavasti saab kunagi tulevikus 
keegi väike poiss nimetada oma lem-
mikmängijaks just Erik Aunapuu. 

Erikut iseloomustab eelkõige

töökus ja sihikindlus. Tema trumbiks

on serv ja terav eeskäelöök. Erik on

ka väga emotsionaalne mängija, kes

näitab tenniseväljakul tihti välja oma

õnnestumised ja ebaõnnestumised.

Sellest tulenevalt peab ta tööd tegema

oma mentaalse poolega. Leian, et

Erikul on suur potentsiaal löömaks

läbi täiskasvanute hulgas.

Allar Hint: 
treener

Erik Aunapuu
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Venemaa naiste tennis
Venemaa võiks ihaldatuima naiskondliku auhinna, Föderatsiooni karika, võita ka 

teise koosseisuga mängides. Pole vahet ka siis, kui Maria Šarapova kaasa ei mängi. 
Miks on suure idanaabri naiste tennis nii heal tasemel?

Loo ajakirjale koostas Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Fotod: Scanpix.

reketiga vaesuse eest ära

2007. aasta septembri keskel peetud Fed Cup'i finaalis, kus Venemaa naised mängisid 
itaallannade vastu, elas Maria Šarapova oma võistkonnakaaslastele kaasa väljakul tuntud
temperamentsusega.

Venemaa naiste tennis

Svetlana Kuznetsova, Ma-
ria Šarapova ja Anna Tša-
kvetadze esikümnes, Jelena

Dementjeva, Nadia Petrova ja Dinara
Safina teises kümnes, kokku 15 Vene
tüdrukut esisajas. Seda kindlust ei kõi-
guta ka (loomulikud) kaod, sest näiteks
endine staar ja poolpaljana piltide peal
olla armastav Anastassia Mõskina on
taandunud teise tuhandesse. Teda hu-
vitab teletöö. Hullumeelsus ikkagi!

Tahavad nad täiest jõust reketiga
palli lüües vaesuse eest ära joosta na-
gu Keenia jooksumehed? Ons Venemaa
tennisetavad nii kauaaegsed ja tree-
neritöö ülihea? Äkki saavad Venemaa
tüdrukud heaks välismaa tipptreenerite
abil mainekais tenniseakadeemiais, na-
gu arvavad kõiketeadjad? Või on õigus 
Harri Neppil, kes kinnitab, et venelan-
nadele annab tiivad müstiline slaavi
hing?

Ehk on õigus
Harri Neppil, kes kinnitab,
et venelannadele annab

tiivad müstiline slaavi hing?

Ühest vastust polegi. Mitte kõik Ve-
nemaa naiste suurimad tähed pole pä-
rit vaestest oludest. On tõsi, et Siberist 
pärit Šarapovast kasvas tipp USAs, ku-
hu isa ta juba lapsena viis. Kuznetsova 
kool pärineb suures osas Hispaaniast
Emilio Sancheze juurest, ent tema pole
mingi siberlanna, vaid pärit kuulsuste
perest. Ema paljukordne maailma-
meister, isa olümpiavõitjate kasvataja
rattaspordis, vend olümpiamängude
medalivõitja.

Aga näiteks Tšakvetadze ja Dement-
jeva on peaaegu puhtalt Vene taustaga, 
seega kodumaise tennise kasvandikud. 
Petrova vanemad on mõlemad kerge- Järgneb lk 62
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suure slämmi turniiri võitja
palju nooremana ja hulga 

väiksemate kulutustega kui 
poisist, kes jõuab tippu alles

25-aastasena.

jõustikutreenerid, ema Nadežda Iljina
seejuures Montreali olümpiamängude
medalivõitja 400 m jooksus. Vanemad
töötasid pikalt Egiptuses, kus kulges ka
tütre tennisetee algus.

Tuhkatriinu lugu

Šarapova lugu sobib illustreerima
mida vaid. Tänapäeva enim teenivast
naissportlasest – aastane teenistus 23
miljoni dollari ringis, sellest tenni-
se auhinnaraha vaid 1,7 miljonit – on
saanud müüt juba 20-aastasena. Läinud
üheksaselt isaga USA-sse, ei jaksanud 
Juri Šarapov endale autot osta, vaid
muretses jalgratta. Sokutas aga sellest 
hoolimata tütre Nick Bollettieri tenni-
seakadeemiasse, mille õppemaks võtab
ka rahaka mehe ulguma.

Ema ei pääsenud finants- ja viisata-
kistuste tõttu kaks aastat perele järe-
le. Tütar lõi läbi. Ehtne Tuhkatriinu
lugu. Või Piki Pikksukk, mis kuulub
Šarapova lemmiklugemise hulka.

Interneti otsingumootoreis
on Šarapova nõutumaid 
nimesid, eespool Britney
Spearsi ja Paris Hiltonit, 

eespool isegi
David Beckhamist...

Imekaunis Maria tunneb end USAs
kodusemalt kui Venemaal, teda pole
kodumaal FedCupi naiskonda pikka
aega võetud mitte sandi iseloomu, vaid
isa Juri pärast, kes kipub igas asendis
kamandama.

Hoolimata ülitulusatest reklaami-
lepingutest ja glamuurimaailma ah-
vatlustest pole Šarapova läinud oma
eelkäija Anna Kurnikova teed. Maria
on võitleja par excellence, temas lööb 
sajaprotsendiliselt välja Neppi vihjatud
slaavi hing. Šarapova on eelkõige tipp-
mängija ja alles seejärel kõik muu: mi-
da igaüks oma rikutuse tasemele vas-
tavalt temas ka näha tahaks.

”Olen lapsepõlvest peale harjunud
enda eest võitlema,” ütleb Šarapova
lihtsalt ega oota ovatsioone. Ta on
american dream’i omalaadne vene ke-
hastus. Kes tunneks Siberi linnakest
Nijagani, Šarapova sünnilinna? Aga
Šarapovat ennast? Kõik.

Interneti otsingumootoreis on Šara-
pova nõutumaid nimesid, eespool Brit-
ney Spearsi ja Paris Hiltonit, eespool 
isegi David Beckhamist...

Mõskina ei pea vajalikuks varjata, 
mis toimub Venemaa tennisetüdruku-
te mõtteis: ”Tahtsin tennise abil jõuda 
materiaalselt kindlustatud eluni. Seda 
ihkavad kõik.” Olga Morozova, esimese 
vene naismängijana maailma esiküm-
nesse jõudnu: ”Eriti tütarlaste vane-
mad teevad kõik selleks, et võsud läbi 
lööksid. Ükski ohver pole liig...”

Morozova viitab üheselt Venemaa 
ekspresidendile Boriss Jeltsinile, kes 
tegi palju tennise heaks. Jeltsini ajal 
oli alguses tema nõunik ja hiljem spor-
diminister Šamil Tarpištšev, praegune 
Davis Cupi ja FedCupi võistkonna kap-

Maria Šarapova on eelkõige tippmängija ja 
alles seejärel kõik muu: mida igaüks oma 
rikutuse tasemele vastavalt temas ka näha
tahaks.

ten, tema järel teine endine tippmees
Sergei Leonjuk.

”Fännist Jeltsin innustas tüdruku-
te vanemaid, tema nimi avas uksi. 
Tennises liiguvad suured rahad, igaüks 
tahaks nende ligi pääseda. Ilma vane-
mate suurima soovi ja ennastsalgava 
abita tennises tippu ei jõuta. Nagu meil, 
nii mujalgi,” võttis Tarpištšev kokku 
teemakohase küsimuse.

”Nagu USA-s võimaldab profikorv-
pall mustadel noorukitel raha juur-
de pääseda, nii toimib samasugune 
fenomen Venemaa tütarlaste tenni-
ses,” usub Tiit Kivistik, Eesti treener. 
Lisame: Venemaa maletajaid leidub 
kõikjal nagu Keenia jooksumehigi.

Haridus pole miski

Eesti tenniseliidu president Urmas 
Sõõrumaa on sel teemal Venemaa ten-
nisejuhtidega kõnelnud. ”Kõige laie-
mas plaanis, suur riik oma võimalus-
tega. Teiseks, avatud maailm,” loetleb 
Sõõrumaa Venemaa naiste tennise edu 
põhjusi.

”Peatreener ja treenerite nõukogu 
esimees Vladimir Kamelzon tõstab esi-
le tüdrukute paremat kuulekust ja suu-

remat kohusetunnet. Tütarlapsest saab 
teha suure slämmi turniiri võitja palju 
nooremana ja hulga väiksemate kulu-
tustega kui poisist, kes jõuab tippu al-
les 25-aastasena. Süsteem toimib nagu 
mingi kombinaat,” arutleb Sõõrumaa.

Sõõrumaad paneb imestama, et ten-
nisetüdrukute haridust peetakse soo-
tuks kõrvaliseks. ”See paneb kõige 
rohkem hämmelduma. Tüüpiline mõt-
teviis: tennis on kõik! Mis tüdrukutest 
hiljem saab, seda ei küsita.” 

Aga nõnda on lood mujalgi, sest ten-
nisetipuks saamine eeldab pühendu-
mist. 
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Svetlana Kuznetsova

: 22-aastane

Turniirivõite: 9, tänavu 1

Suure slämmi võit: US Open 2004

Teenistus: 8 367 699

Edetabeli: nr 2

Areng: 2000 – 889, 2001 – 259, 2002 – 43,

   2003 – 36, 2004 – 5, 2006 – 4, 2007 – 2. 

Maria Šarapova

Vanus: 20-aastane

Turniirivõite: 16, tänavu 1

Suure slämmi võidud: Wimbledon 2004,

   US Open 2006 

Teenistus: 10 231 402 USD

Edetabeli: nr 5

Areng: 2002 – 186, 2003 – 32, 2004 – 4,

   2005 – 4, 2006 – 2, 2007 – 5. 

Anna Tšakvetadze

Vanus: 20-aastane

Turniirivõite: 6, tänavu 4

Teenistus: 2 395 187 USD

Edetabeli: nr 6

Areng: 2002 – 756, 2003 – 374, 2004 – 84,

   2005 – 33, 2006 – 13, 2007 – 6.

Jelena Dementjeva

Vanus: 26-aastane

Turniirivõite: 8, tänavu 2

Teenistus: 8 675 962 USD

Edetabeli: nr 11

Areng: 1997 – 355, 1998 – 182, 1999 – 62,

   2000 – 12, 2001 – 15, 2002 – 19, 2003 - 8,

   2004 – 6, 2005 – 8, 2006 – 8, 2007 – 11

Nadia Petrova

Vanus: 25-aastane

Turniirivõite: 7, tänavu 1

Teenistus: 6 008 280 USD

Edetabeli: nr 14
Areng: 1997 – 589, 1998 – 142, 1999 – 95,
2000 – 62, 2001 – 39, 2002 – 111,
2003 – 12, 2004 – 12, 2005 – 9, 2006 – 6,

2007 – 14

Dinara Safina

Vanus: 21-aastane

Turniirivõite: 5, tänavu 1

Teenistus: 2 915 981 USD

Edetabeli: nr 15
Areng: 2001 – 394, 2002 – 68, 2003 – 54,

2004 – 44, 2005 – 20, 2006 – 11,

2007 – 15

WTA Mastersil 2007. aasta novembris Madridis osales maailma kaheksa tugevaima naise seas ka kolm venelannat (vasakult):
Anna Chakvetadze (RUS), Ana Ivanovic (SCG), Svetlana Kuznetsova (RUS), Maria Šarapova (RUS), Justine Henin (BEL),
Daniela Hantuchova (SVK), Jelena Jankovic (SCG) ja Serena Williams (USA).

Staarid, keda tuntakse
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Kas poleks tore, kui oleks olemas selline maailm, kus iga mängija võidab kõik 
matšid? Sellises tennise võlumaailmas oleks punktiarvestus mõttetu, sest kõikidest
mängijatest saaksid nagunii meistrid. Kui ka teie otsite midagi seesugust, vajutage

veel kord kella kordusäratuse nuppu. Kui ärkate ja tunnete kohvilõhna, meenub teile, 
et päriselus kaotavad lõpuks kõik mängijad peale turniirivõitja.

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

Tegelikult oleks teie unenägu
ilma kaotusriskita nii igav, et
jääksitegi igaveseks magama. 

Katsumused ja teadmatus on tennise
puhul need tegurid, mis tekitavad põ-
nevust, kinnismõte võitmisest ainult
kiirendab kaotust.

Võitmisele on asetatud liiga suur
rõhk ja see pole õige. See ei tähenda, et
võit ei ole soovitav – kaugel sellest, see
ongi ju spordiga tegelemise üks põh-
jusi. Pidage aga meeles, et teil on ka
vastasmängija ja seepärast saate män-
gu tulemust kontrollida kõige rohkem
50% ulatuses. 50% on aga sama hea kui
null, sest mitte kunagi ei saa te rohkem
kui vaid pool kontrollist.

Kui NY Yankeesi omanik George

Steinbrenner esitas Joe Torrele ulti-

maatumi: ”Võida Clevelandi või oled

mängust väljas,” hakkas ajakirjandus

usinalt ”halva bossi” teemat käsitle-

ma. Minu arvates on ütlus ”Võida või

oled vallandatud” samalaadne ütlusega

”Lehvita käsi ja lenda või oled vallan-

datud”. Mitte keegi ei suuda võitmist

kontrollida, ent igaüks suudab kontrol-

lida oma esinemist ja just sellele peaks-

ki keskenduma.

Ülesande täitmisesse kaasatud sport-
lased keskenduvad oma esinemisele,

Mitte keegi ei suuda võitmist
kontrollida, ent igaüks 

suudab kontrollida oma 
esinemist ja just sellele
peakski keskenduma.

Venelanna Maria Šarapova on tuntud oma väga tõsise sportliku suhtumise poolest.
Äärmine keskendumine ja pühendumus väljendub kogu tema käitumises.

Ärge mõtelge Ärge mõtelge
võitmisestvõitmisest

Ärge mõtelge 
võitmisest

neil on kõrge sisemine motivatsioon, 
nad pingutavad maksimaalselt ja pea-
vad erinevates olukordades kauem vas-
tu. Mängijad, kes rõhuvad esinemise 
tasemele (nt esimeste pallingute suure-
male protsendile) ja mitte tulemustele 
(nt võidule), pühendavad suuremat tä-
helepanu parasjagu käsil olevate üles-
annete täitmisele. Ainult tulemusest 
mõtlemine viib tähelepanu hajumise, 
ärevuse ja surveni.

Tegelikult huvitute siiralt oma esi-
nemise paljudest tahkudest. Etteastest 
rõõmutundmine hoiab teid kindlalt ole-
vikus ja valvab, et eneseusk ei läheks 
kaotsi, mis võib juhtuda, kui satute oma 

järgmisel turniiril vastamisi uue Rafael 
Nadali või Justin Heniniga.

Võtke endale mõni sekund aega ja 
meenutage oma elu parimat mängu. 
Võib-olla ei suudagi te selle üksikasju 
meenutada, sest olite niivõrd hetkesse 
süvenenud. Energia kulutamine vanu 
vigu või võimalikke tulemusi vaagides 
oleks teie tipphetke rikkunud. Tollel 
päeval oli teie keskendatus esinemisele 
imetlusväärne ja võit saabus justkui 
iseenesest. Niimoodi peaksite käituma 
iga mängu ajal.

Üks võimalus, kuidas pidevalt esi-
nemisele keskenduda, on püstitada 
lühiajalised eesmärgid. Need võiksid 
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Ameeriklanna Serena Williams sai US Openil märkuse pukikohtunikult Damian Steinerilt,
kes käskis tal märkmiku, mida ta luges poolte vahetamisel lubatud puhkepausidel, ära
panna. Hiljem siiski lubati Williamsil taas märkmeid lugeda ja pärast matši teatas võistluste
peakohtunik Brian Warley, et: "Mängija võib poolte vahetamisel ettenähtud puhkepausil 
lugeda mida iganes soovib, kuni ta ei saa midagi kelleltki teiselt."

Veenduge, et teie eesmärgid on 
konkreetsed, proovikive pakkuvad ja 
realistlikud. Järgnevalt esitame mõned 
tennises saavutatavate eesmärkide
näited.

� Suurendage oma võrku tungimisi igas
   setis kümne võrra.

� Kasvatage oma esimese pallingu
   protsenti 55%-lt 70%-le.

� Asendage iga endale väljakul tehtud
   negatiivne märkus positiivsega.

� Lööge küünalpall vähemalt 50%
   juhtudest, kui olete hädas.

� Vähendage sundimata vigade arvu
   igas setis viie võrra.

Püüdke seada nii vaimseid kui ka 
füüsilisi eesmärke. Enesetunnetus
on nutikate eesmärkide püstitamise
alus. Kui märkate oma esinemises
edusamme, ärge olge üllatunud, kui teie
vastasmängija hakkab pisut sagedamini 
kaotama.

Niisiis – ärge lehvitage käsi, et lennata.
Teie parim võimalus õhku tõusta on
keskenduda esmalt oma esinemisele.

hõlmata igapäevaseid, nädala- ja kuu-
eesmärke.

Näiteid 
eesmärkidest

Hakatuseks investeerige väiksesse
märkmikku või alustage arvutis blogi
pidamist, kuhu saaksite üles märkida
eesmärgid, saavutused ja kommentaa-
rid. Rusikareegel on püstitada endale
niisugused eesmärgid, mida võiksite
saavutada umbes 55% juhtudest. Kui
saavutate oma sihid enam kui 65%
juhtudest, püstitage suuremad ees-
märgid; kui saavutate aga vähem kui
45% eesmärkidest, määrake kergemini
saavutatavad sihid.

Hakatuseks investeerige
väiksesse märkmikku 
või alustage arvutis

blogi pidamist,
kuhu saaksite üles märkida 
eesmärgid, saavutused ja

kommentaarid.
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SPORDIkompleks

Coral Tennise ja Coral Fitnessi loomi-
ne kaotab ära senise paketisüstee-
mi ning klientidel on nüüd selgem

ja parem broneerida trenniaegu. Samuti
saab tennisekool toimida efektiivsemalt,
kui kooli käsutuses on oma väljakud,” ütleb 
Coral Tennise juht Rene Busch. “Sisuliselt
ei muutugi kliendi jaoks muud, kui et ten-
nise poolt hakkab arendama üks firma ja
fitness’i osa teine. Selle tulemusel sünnib
tugev ja suur tennisekool, mis tekib ka-
he tennisekooli – Corali ning Rene Buschi
Tennisekooli – ühinemisel.”

Kokku hakkab kooli 15 tenniseväljakul
treenima ligi 600 last, mis teeb uuest tennise-
koolist Baltimaade suurima. Coral Tennises
jagab õpetust 12 kogemustega treenerit. 

“Suur tennisekool loob kindlasti paremad
võimalused tennisekooli ja tippspordi arenda-
miseks, mis on ka meie kooli üks prioriteete. 
Meie eesmärk on kasvatada nii tippmängijad
kui ka luua tervisesportlasele meeldivad
sportimisvõimalused, samuti süstematiseeri-
da ja tugevdada algajaid ehk kuni 10aastasi
mängijaid, kes on meie tennisekooli ning kogu
Eesti tennise tulevik,” kõneleb Busch. “Meie 
koolidest on tänaseks välja kasvanud mitmeid
omavanuste Eesti parimaid noormängijaid,
samuti arvestatava tasemega Euroopas.”

Koolide parimad mängijad on Margit
Rüütel (mitmekordne täiskasvanute Eesti
meister, 2007 aasta Universiaadi hõbe, maa-
ilma 183. naismängija), Jürgen Zopp (mitme-
kordne täiskasvanute Eesti meister), Anett
Schutting (mitmekordne noorte ja talviste
täiskasvanute Eesti meister) ning Marek
Marksoo (omavanuste Eesti meister ning
2007. aasta Ida-Euroopa MV võitja).

“Samas tahame pakkuda kõigile võimalust
mängida ja näidata, et tennis ei ole lihtsalt
puhas äri. Näiteks kaasata mängu lapsevane-
maid, et ka nemad tunneksid seda mõnu ning
neid emotsioone, mida laps tennist mängides
tunneb. Muidugi on avatud kool ka kõigile
täiskasvanuile, kes tahavad tennisemängu
proovida,” lisab Busch. “Meie tennisekeskus

on ainulaadne Baltikumis, kus ühe katuse all 
asub kõik, mida üks tippmängija vajab – ten-
nis, üldfüüsiline ning ka taastumine.”

Lisaks hakkab Coral Tennise operaatorfir-
ma toetama Eesti tippmängijaid, olles andnud 
Eesti Tennise Liidule omapoolse nõusoleku 
lasta parimatel mängijatel soodasamatel tin-
gimustel mängida; sama kehtib ka oma ten-
nisekooli sportlastele. Klubi korraldab mit-
mesuguseid turniire – nii koolisisesid, Eesti 
meistrivõistlusi kui ka rahvusvahelisi, jätkab 
treenerite koolitamist, viib läbi tenniselaag-
reid ning pakub tennisehuvilistele võimalust 
soodsamatel tingimustel ka Coral Fitnessis 
sportida. Esimene suurem rahvusvaheline 
üritus ehk Föderatsiooni Karikas toimub juba 
jaanuari lõpus – veebruari alguses.

Coral Fitness – suurim 
fitnessklubi Eestis

Coral Clubi omaniku, riskikapitalifondi 
Askembla esindaja Erkki Torni sõnul on klu-
bi fitnessi poolelt suurim spordiklubi Eestis. 
“Kooslus Rene Buschi tennisekooli, meie fit-
nessklubi ja taastusravi vahel muudab spor-
diklubi veel tugevamaks ja efektiivsemaks. 
Avame veebruaris ka uue kohvik-restorani, 
et lisaks tervislikele ja maitsvatele toitudele 
soodustada klubiliikmete vahelist sotsiaal-
set läbikäimist,” märgib ta. Askembla avab 
muide lisaks Coral Clubi arendamisele 2008. 
aasta alguses Viru keskuses uue, 1350 ruut-
meeril paikneva trendika spordiklubi ja pla-
neerib fitnessklubi avamist ka Tartus.

“Meil on erinevad võimalused nii treeni-
miseks kui ka vaba aja veetmiseks kogu pe-
rele – kaks rühmatreeningute saali, siseratta 
treeningsaal, Eesti suurim ja avaram jõusaal, 
25-meetrine nelja rajaga ujula, laste bassein, 
erinevad saunad, mullivann,” räägib Coral 
Clubi asutamisest peale ftnessi-juht olnud 
Diana Johanson. “Rühmatreeningutest 
pakume Les Mills consept-tunde BJam, 
BCombat, BPump, BBalance, erinevaid ae-
roobika stiile, pilatest, kõhutantsu ja poksi. 
Toimuvad eraldi treeningud lastele, noor-
tele, beebiootel emadele. Lisaks saavad 
kliendid kaasa lüüa vesiaeroobikas, siserat-

Erkki Torn võttis Coral Clubi esindajana tennise
aastalõpu üritusel vastu väärika trofee 2007
Parim spordikeskus. Õnnitlejad (vasakult): 
EOK president Mart Siimann, ETL-i president 
Urmas Sõõrumaa ja viimaseid päevi ETL-i 
peasekretäri ametis olnud Ilona Poljakova.

Eesti Tennise Liidu poolt 2007. aasta parimaks spordikeskuseks valitud Coral Club
loob alates 1. veebruarist Rene Busch’i Tennisekooliga ühise tennisekooli,
lahutades sellega klubi tennise- ja fitnesskeskuse tegevused teineteisest.
Lisaks avas Rocca al Mares asuv Coral Club äsja uue taastusravikeskuse

Loo ajakirjale koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Eesti Tennise Liit.

tatreeningutel ning käia ujumistreeningutel.”
Jõusaalis ootavad teid kvalifitseeritud 
personaaltreenerid. Iga klubiga liituja 
saab boonusena tasuta teha koormustesti.
Klubis on lastehoid, kohvik ja spordipood. 
Muide, ka ajakirja Tennis toimetus asub Coral 
Clubis. 

Tervisekeskus 
klientide soovil

Vastu tulles paljude klientide soovile loodi
detsembris spordiklubi juurde ka tervisekes-
kus, mis juhi spordimassöör-kiropraktik Siim 
Altosaare sõnul pakub erinevaid taastumis-
protseduure nagu soolakamber, infrapuna-
saun, massaažid, spetsiaalsed treeningtunnid 
füsioterapeutide ja treenerite juhendamisel 
ning kiropraktiku seansid. “Näiteks saab tulla 
süvalihastetrenni ja venitustrenni ning plaa-
nis on kaasata kardioloog ning oma lihaste 
seisundit saab testida müomeetriga, mis on 
tartlaste välja töötatud lihaste objektiivse 
diagnostika aparaat,” räägib Kaia Kanepi ja 
Margit Rüütli massöör Altosaar.
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Coral Club – 2007. aasta 
parim spordikompleks

“

Coral Fitness www.coralclub.ee � Coral Tennis www.coraltennis.ee � Tervisekeskus Coral www.coraltervis.ee

Klubi liige, mitmekordne Eesti meister,
profitennisist

Jürgen Zopp:
Eestis olles käin alati treenimas Coral Clubis, 
kuna see on minu meelest vaieldamatult meie

parim spordikeskus. Olemas on kõik tingimused 
nii tennisemänguks kui ka jõusaalitreeninguks 
ja ujumiseks. Tenniseväljakud on hea põrkega,
väljakukate üldlevinud ning kogu Eesti tennise

põhiseltskond käib siin.
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Mäng valuga
Kõige tavalisem nõuanne vigastuse korral on: “Hoidke eemale!”

Kas see on aga kiireim viis tervise taastamiseks?

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

Aastaid tagasi mõeldi: “Te ei
soovi ju riskida uue vigastu-
sega, seega võtke veidikeseks

aeg maha,” ütleb USTA sporditeadus-
te komitee juhataja ja Füsioteraapia
Partnerite Scottsdale’i Spordikliiniku
kliiniline direktor, füsioteraapia doktor
Todd Ellenbecker. “Nüüd oleme seisu-
kohal, et enamikul juhtudel peitub tõde
risti vastupidises – varane taastusravi 
aitab paranemisele kaasa.”

See muidugi ei tähenda, et nikastuse 
või lihasrebestusega peaks otsekohe
tagasi väljakule minema ja võistlema
asuma. “Võti peitub kergete harjutuste 
sooritamises või oma tegevuse muut-
mises vastavalt vigastusele ja seda soo-
vitavalt arstide professionaalse järele-

valve all,” räägib USTA sporditeaduste
komitee liige, San Francisco meditsii-
nikeskuse ja California Ülikooli spordi-
meditsiini osakonna direktor meditsii-
nidoktor Marc Safran. “See tähendab 
kava, mille ajal tehakse tugevdavaid ja 
venitavaid harjutusi, ning järkjärgulist 
ala juurde naasmist.”

Safran lisab, et loomulikult nõuavad 
niisugused vigastused nagu luumurd 
või tõsine kõõluserebestus rohkem 
puhkust ja paigalpüsimist. “Suuremale 
osale näriva valu ja õlavalu käes kan-
natavatest mängijatest on pikk puh-
kus aga hullemaid asju, mida teha,” 
väidab ta. “Kui te ei tee üldse midagi, 
võib põletik järele anda, aga siis muu-
tute veelgi vastuvõtlikumaks korduva-

tele vigastustele,” ütleb Safran. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et paljud kõõlu-
seprobleemid, näiteks tennisemängija 
küünarnukk, tekivad siis, kui lihased
või kõõlused peavad toime tulema 
suurema koormusega kui tavaliselt. 
Treeningust eemalviibimine tähen-
dab, et probleemid muutuvad veelgi 
hullemaks. Mille põhjal otsustada, kas 
puhata või naasta väljakule? Järgige 
järgmisi nõuandeid.

Konsulteerige oma 
raviarstiga

Tugitooliravi võib ohustada teie 
taastumist. Veenduge, et olete leidnud 
oma haiguse põhjuse, enne kui riski-
te vigastuse halvemaks muutmisega. 

2007. aasta naiste WTA Mastersil Madridis pidi Serena Williams turniiri vigastuse tõttu katkestama. Tema asemel astus võistlustulle

prantslanna Marion Bartoli.

Mäng valuga
vigastusest toibumine
gg

“AA
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Inglane Andy Murray on jäänud fotole hetkel, mil ta vigastab rannet mängus itaallase Filippo
Volandri vastu ATP-sarja turniiril Hamburgis 2007. aasta mais.

Kas mängida valust 
hoolimata?

“Hinnake valu neljapallisel skaalal,” ütleb
meditsiinidoktor Ben Kibler. Kui saite
hindeks 1 või 2, võite mängimist jätkata;
kui aga 3 või 4, peaksite arvestama, et
võite lisaks kahjustatud piirkonnale
vigastada ka muid piirkondi.

1. tasand

Saate mängida tavapärase intensiivsuse-
ga, kuid järgmisel päeval tunnete vähest
valulikkust.

2. tasand

Mängu ajal on natuke valus, kuid mitte nii
palju, et see segaks lööke või liikumist.

3. tasand

Tunnete mängu ajal märkimisväärset valu-
likkust, mis mõjutab pallilöömise viisi või 
piirab mängimist (näiteks ei saa te valuta 
lüüa ühe käe tagakäelööki, mistõttu hak-
kate kasutama kahekäelööke).

4. tasand

Tegemist on silmanähtava vigastusega,
mis ei lase üldse mängida.

Ellenbecker ütleb: “Professionaalsed
sportlased lasevad vigastuse korral
kogu keha läbi uurida, sest õlavalu
põhjus võib peituda hoopis põlvedes
või seljas.”

Võtke põletiku-
ravimeid (kui arst on 
selleks loa andnud)

Ibuprofen (Motrin või Advil), Nap-
roxen (Aleve) ja muud käsimüügiravi-
mid aitavad ravida tavaliste vigastus-
te, näiteks tennisemängija küünarnuki 
või valutava selja või õlaga seondu-
vaid põletikke. “See muudab olemise
kergemaks ja mugavamaks,” kinnitab 
Safran. Siiski ei maksa üle pingutada: 
kui võtate tablette liiga palju, võite kõ-
hule liiga teha, või on sellel veelgi tõsi-
semad kõrvalmõjud.

Tehke 
vastutreeningut

Kui arst lubab, proovige oma kardio-
vaskulaarse seisukorra hoidmiseks mõ-
ningaid aeroobseid harjutusi. Ülakeha
vigastuse korral võib see tähendada
rattasõitu või treppidest käimist (väl-
tige jooksmist, sest põrutus võib levida

ka ülakehasse). Alakeha vigastuste, 
näiteks pahkluunikastuse korral võib 
väga väikese koormusega rattasõit olla 
täiesti lubatud. Ja ärge unustage liha-
seid pumbata – jõutreening on vormis 
püsimiseks hädavajalik. Parimate tu-
lemuste saavutamiseks pidage silmas 
pikaajalist taastumist.

“Tennis on jõuline spordiala, seetõt-
tu treenige oma lihaseid vastupidavaks 
kergemate raskuste ja rohkemate kor-
duste abil,” manitseb Ellenbecker.

Ärge muutuge 
pirukaprintsiks või 

-printsessiks

“Kui professionaalid saavad vigas-
tada, ei kasuta nad oma aega pumme-
lungideks,” teab Ellenbecker. Kilode 
kogumine ja treeningute vähendamine 
tähendab, et pärast tervenemist tuleb 
alistada veelgi järsem mäetipp.

Ärge siduge 
vigastatud kohta 
lihtsalt kinni ega 

jätkake mängimist

“Side katab vigastatud koha ainult 
kinni, kuid ei tegele probleemi lahenda-

misega,” märgib USTA sporditeaduste 
komitee liige ja Lexingtoni kliiniku 
spordimeditsiinikeskuse (Kentucky) 
meditsiinidirektor meditsiinidoktor
Ben Kibler. Teisisõnu võivad sidemed 
vähendada valu ja valulikkust, mis võib 
aga tekitada petliku turvatunde ja viia 
teiste vigastuste tekkimiseni. “Kui ka-
sutate tugisidet, peaksite kindlasti oma 
vigastuse ümbruse tugevdamiseks te-
gema ka muid harjutusi või käima fü-
sioteraapias,” ütleb Kibler.

Lööge palli, 
aga mõõdukalt

“Mõne nädala pärast tennisevälja-
kule naasmine pole mõistusevastane, 
kuid alustama peaks tasapisi, pöörates 
tähelepanu keha märguannetele,” soo-
vitab Safran. 

Näiteks põletikulise õlaliigese pöö-
rajalihase manseti laadsete vigastuste 
korral võib mängimist alustada peami-
selt põrkepallide, mitte aga servide või 
kõrgete lendpallide löömisest. Enne ta-
vapärase löögimustri juurde naasmist 
lisage treeningusse kergeid serve.
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PÕNEVteada

Detsembri esimesel nädalavahetusel lõppes Coral Naistetuur. 
Läbi aasta võistlesid tennisemängijad kolmes erinevas tugevusgrupis

kokku viisteist nädalavahetust.
Loo ajakirjale koostas Coral Naistetuuri eestvedaja Li Remmelg.

Coral Naistetuur
2007

Coral Naistetuur 
2007 võitjad

Harrastus II liiga
1. Laura Saar

2. Heidy Põiklik
3. Mai Kõvatomas

Harrastus I liiga
1. Piret Mäelt

2. Merit Lõokene
3. Siret Soom

Profiliiga
1. Kadi Liis Saar

2. Piret Ilves
3. Kristiina Grünberg

Coral Naistetuuri kõigis kolmes
tugevusgrupis oli neli osa-
võistlust ja aastalõpu Masters

hooaja kaheksa parema mängija osa-
võtul. Kolme grupi peale kokku oli
võistlustules 77 naist.

Harrastus II-l oli aasta jooksul kokku
32 võistlejat. Tuuri võitis Laura Saar, II
koha saavutas Heidy Põiklik ja III koha
Mai Kõvatomas.

Harrastus I-l oli võistlejaid kokku
33. Üldkokkuvõttes võitis Piret Mäelt, 
II koht Merit Lõokene, III koht Siret
Soom.

Profiliigas, kuhu olid oodatud män-
gima nii treenerid, endised tippmän-
gijad kui ka noored tulevikulootused, 
oli osavõtt kõige kesisem. Läbi hooaja
oli  võistlejaid 21. Üldkokkuvõttes või-
tis Kadi Liis Saar, II koht Piret Ilves,
III koht Kristiina Grünberg.

Naistetuur oli minule kui korraldaja-
le ja loodetavasti ka võistlejatele tore 
ja kaasahaarav üritus. Tuuri tegi eriti 
vaadatavaks see, et mängiti süsteemis 
kolmest setist parem. Täispikk mäng 
pani proovile võistlejate füüsilised ja 
vaimsed võimed. Kõikides tugevusg-
ruppides oli väga pinevaid ja huvita-
vaid mänge. Igal etapil oli mõni mäng, 
mis kestis 3 tundi. Kõige pikema heit-
luse pidas Kristiina Grünberg Laura 
Lotta Immeli vastu, mis lõppes pärast 
4,5 tundi Kristiina võiduga kolmandas 
otsustavas setis.

Suured tänud nii enda kui ka kõikide
võistlejate poolt Merit Lõokesele, kes oli
Coral Naistetuuri algataja. Tänusõnad 
muidugi ka Coral Clubile, Naistetuuri 
heale koostööpartnerile. 

Aitäh kõigile võistlejaile ja kaasaela-

Coral Naistetuur 
2007

jaile, ilma nendeta ei oleks ka selliseid
turniire võimalik korraldada.

Jääb üle veel soovida edukat
uut tenniseaastat!

Inimese organism on koduks suure-
le hulgale mikroorganismidele ehk
mikroobidele. Kõige enam mikroo-

be eluneb suus, seedetraktis ja tupes.
Täiskasvanud inimese organismis elab 
kokku ligikaudu üks kilogramm mikroo-
be. Enamik nendest kuulub nn normaal-
se mikrofloora hulka, ent osa on pato-
geensete (haigusttekitavate) omaduste-
ga. Haigusttekitavate mikroobide vastu 
on inimkonda juba üle poole sajandi
aidanud võidelda antibiootikumid. 

Viimasel ajal on aga nii meil kui ka
mujal maailmas muutunud aktuaalseks 
teemaks probiootikumid (pro bios((  – elu 
poolt, ld k). Probiootikumideks nime-
tatakse bioloogiliselt aktiivseid mikro-
organisme (peamiselt laktobatsille ja

bifidobaktereid) sisaldavad preparaa-
te, mida kasutatakse mitmete haiguste 
korral organismi normaalse mikrofloora 
taastamiseks ning organismi vastupanu-
võime tõstmiseks.

Probiootikumide ainevahetuse lõpp-
produktideks on piimhape ja äädikhape, 
mis aitavad haigustekitajaid ja nende 
toksiine kahjutuks muuta. Lisaks sellele 
takistavad probiootilised bakterid hai-
gustekitajate kinnitumist sooleseinale. 

Probiootikume kasutatakse viirusli-
ku kõhulahtisuse ja antibiootikumra-
vist tingitud kõhuhäirete arstimiseks. 
Probiootikumid leevendavad kõhupuhi-
tust ja kõhuvalusid ka funktsionaalsete 
seedetraktihäirete (ärritatud soole sünd-
room, krooniline kõhukinnisus) korral. 

Kuna piimhappebakterid lagundavad 
laktoosi ja kaseiini, võib neist mingil 
määral abi olla ka piimasuhkru (laktoosi)
talumatuse  ning piimaallergia korral. 

Viimasel ajal on aga leitud, et probioo-
tikumidest on kasu ka organismi üldise 
vastupanuvõime tõstmisel – nimelt sti-
muleerivad nad immunoglobuliinide te-
ket mitte ainult soolestikus, vaid ka mujal 
organismis. Seetõttu soovitatakse neid 
kasutada ka profülaktiliste kuuridena.

Probiootikumide profülaktilist kasu-
tamist soovitatakse ka neile, kes sageli 
põevad kuseteede infektsioone ning tu-
pekandidoosi, samuti vanemaealistele 
patsientidele, kes kannavad hambapro-
teese ning kellel kipub tekkima suu li-
maskesta seenpõletik.

Probiootikumid
 bioloogiliselt aktiivsed mikroorganismid
Lugu on koostatud Ratiopharm GmbH International infomaterjalide alusel.

Probiootikumid
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REKETITEmängud

9.–11. novembrini 2007. a pidas Eesti Racketloni Liit 2. Eesti meistrivõistlused
reketlonis (reketlon on ala, kus vastased võistlevad omavahel lauatennises,

sulgpallis, squashis ja tennises). Kokku võeti mõõtu 8 võistlusklassis.
Esimest korda jagati välja meistritiitel ka mees- ja segapaarismängus.

Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Foto: erakogu.
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Reketloni 2007. aasta 
meistritiitlid on jagatud

Eri vanuseklassides võistles 53

sportlast. Meesteklassis kroo-

niti Eesti meistriks ja uueks

reketite kuningaks saarlane Rauno

Gull, kes võitis tiitlimatšis eelmise

aasta meistrit Toomas Vallikivi. 3. ko-

ha võitis Ken-Kristjan Toomjõe, kes oli

parem Peeter Viigimetsast. Juunioride

klassis (U-18) saavutas esikoha Andre-

Kristopher Toomjõe, kes edestas

Martin Auat ja Kristjan Kaljuranda.

Naisteklassis krooniti teist aastat jär-

jest meistriks tallinlanna Külli Iste,

kellele järgnesid Annely Laur ja Kaisa 

Kaljurand. Naisjuunioridest oli parim

Liina Allik.

Veteranide klassis võitis esikoha

Rein Lindmäe, kes oli finaalis parem

Matts-Erik Lindqvistist. Kolmandaks

tuli Markus Veiltkop. Superveteranide

(55+) tiitli viis Tartusse Uno Ainsoo.

Esimest korda võisteldi paarismän-

gus. Selgitati parim mees- ja segapaar. 

Parimaks segapaariks osutus Annely

Laur – Ken-Kristjan Toomjõe, kes

võitsid Piret Ilvese – Andre-Kristopher

Toomjõe. Kolmandana tõusid pjedes-

taalile Kaisa Kaljurand – Kristo Kasela.

Meespaarismängu võitsid Margus Kask

– Marek Pärtel, olles finaalis parem

Toomas Vallikivist – Rauno Tieselist.

Kolmanda koha võitsid Rauno Gull

– Taavi Himmist.

www.racketlon.ee

Paarismängu MM
Viinis

23.–25. novembrini peeti Viinis 
reketloni paarismängu maailma-
meistrivõistlused. Kokku jagati välja 
8 maailmameistri tiitlit: meespaaris-, 
naispaaris-, segapaarismängus, vete-
ranide (45+) ja superveteranide (55+) 
ning kolmes juunioride vanuseklassis 
(U-21, U-16 ja U-13).

Juunioride U16 vanuseklassi maa-
ilmameistritiitli tõid Eestisse vennad 
Ken-Kristjan (14) ja Andre-Kristopher 
Toomjõe (13), kes võitsid finaalis 
Austria paari Trojan–Pokorny tulemu-
sega 21:7; 12:21; 21:19; 15:13. Kokku 
võistles selles vanuseklassis 16 paari.

Juunioride U21 vanuseklassis saa-
vutas 3. koha eestlane Taavi Himmist,
kelle paariliseks oli soomlane Tommi 
Ekholm.

Meeste klassis osales eestlastest Too-
mas Vallikivi, kel tuli koos sakslase 
Volker Metziga esimeses ringis vas-
tu võtta kaotus üksikmängu kolme-
kordselt maailmameistrilt rootslaselt 
Magnus Eliassonilt ja tema kaasmaa-
lasest paariliselt Porsbornilt.

Lisaks osales meeste B-klassis Eesti 
paar Rauno Tiesel – Silver Karjus, kes 
võitsid esimese ringi kohtumise, ent pi-
did leppima kaotusega 1/8 finaalis.

Eesti MV (mehed)
paremusjärjestus:

1. Rauno Gull

2. Toomas Vallikivi

3. Ken-Kristjan Toomjõe

4. Peeter Viigimets

Eesti MV (naised)
paremusjärjestus:

1. Külli Iste

2. Annely Laur

3. Kaisa Kaljurand

Eesti MV
juunioride parimad

Andre-Kristopher Toomjõe

Liina Allik

Eesti MV
seenioride parimad

1. Rein Lindmäe

2. Matts-Erik Lindqvist

3. Markus Veiltkop

Superveteranide klassis – Uno Ainsoo

Eesti MV
segapaarismängu

parimad

1. Annely Laur – Ken-Kristjan Toomjõe

2. Piret Ilves –

   Andre-Kristopher Toomjõe

3. Kaisa Kaljurand – Kristo Kasela

Eesti MV
meespaarismängu

parimad

1. Margus Kask – Marek Pärtel

2. Toomas Vallikivi – Rauno Tiesel

3. Rauno Gull – Taavi Himmist

Reketloni 2007. aasta 
meistritiitlid on jagatud
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STAARIlugu

Maailma kolmas reket Ana Ivanovic on juba naiste edetabeli tipus,
kuid siiski pole ta osanud unistadagi nii headest treeninguvõimalustest 

nagu pakub Suurbritannia Tenniseliit (LTA).

Loo koostas interneti tõlkematerjalide põhjal vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix ja reprod.

Ana Ivanovic
serblannast modell

K
irjeldame järgmist stseeni: det-

KKsembrikuu on poole peal, kuidKKsiiski näitab väljaku termomee-KK
ter 37 kraadi. Higi voolab. LTA välja-
kul, mis pole suutnud viimase kümne
aasta jooksul saja parima naistennisis-
tini viia ühtki mängijat, jookseb noor
naine, kes alustab 2008. aastat maailma
kolmandana.

On neid, kes kritiseerivad LTA otsust
kulutada 40 miljonit naela rahvusliku-
le tennisekeskusele Roehamptonis (si-
saldab termostaatilist kliimasüsteemi, 
mis võimaldab imiteerida Australian
Openi võistlustingimusi). Kas tõesti
leiutati kogu süsteem ainult Ivanovici
ettevalmistuseks? Sest brittidel ju omi
tippe pole.

Tipud tasuta 
Suurbritanniasse

treenima

Carl Maes, LTA naiste tennise juht
väidab, et ühe maailma parima mängi-
ja kohalolek innustab Briti mängijaid.
Ivanovic saab kasutada klubi sporti-
misvõmalusi tasuta, ent annab eesku-
ju Suurbritannia noortest tüdrukutest
tennisistidele, kes näevad, kuhu tuleks
mõne aasta pärast ise pürgida.

“Me ainult võidame sellest, et mõni
Ana-sugune tennisist on siin,” ütles
Maes, kes treenis ka tennisereketi
nurka visanud Kim Clijstersit. Samuti
jääb Maes kindlaks, et brittidele tule-
vad paremad ajad, ehkki Andy Murray
on praegu ainsana murdnud end maa-
ilma saja parima hulka. “Ana on avatud
neiu, kellele meeldib palju suhelda,
kuid samas on ta kindel, et temast saab
maailma esireket ja selle nimel teeb ta 
ränka tööd. See oli ideaalne kogemus
meie tennisistidele: õppida ühelt maa-
ilma parimalt mängijalt.” 

Rahvusliku Tennisekeskuse poliitika 
ongi selles, et kutsuda parimaid män-
gijad erinevatelt maadelt treenima. 
Andy Roddick harjutas seal suvel ja 
Mary Pierce veetis hilissügisel mõned 
päevad Roehamptonis, et treenida 
come-back’iks.” 

Tipus tingimuste 
kiuste

20-aastane Ivanovic, kes oli sunnitud 
harjutama veest tühjaks lastud ujula 
põrandakivil, ei paistnud lapsepõlves 
kellelegi silma, kui ta mängis inglanna 

Anne Keothavongiga. Kuid tingimus-
te kiuste murdis ta tippu ja nüüd saab 
nautida hoopis paremaid pakkumisi ka 
mujalt maailmast.

 “Võimalused harjutamiseks on siin 
lihtsalt hämmastavad, võib-olla pari-
mad maailmas. Noored Briti mängijad 
peavad olema väga õnnelikud, et neil 
on olemas kõik võimalused tippu jõud-
miseks. Siin on isegi spetsiaalne masin, 
kus saab istuda ja lõõgastuda pärast 
trenni ning see kiirendab taastumist,” 
kiitis Ivanovic tennisekeskust.

Ana Ivanovic
STAARIlugu
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Lõpetanud Londonis ettevalmistuse, 
lendas Ivanovic tagasi Belgradi, ammu 
välja müüdud kuulsuste näidismatšile, 
millest võtsid osa ka Jelena Jankovic
ning Serbia kaks paremat meesmängijat 
Novak Djokovic ja Janko Tipsarevic.
Veel enne minekut lisas Ana: “See on nii
imelik. Serbias on juba kaks naist maa-
ilma nelja hulgas ja Novak on meestest 
kolmas, kohe Federeri ja Nadali kan-
nul, kuid ometi võime ainult unistada
sellisest luksusest nagu Suurbritannias.
Belgradis on küll plaanis ehitada mida-
gi, kuid see ei tule Suurbritannia tase-
mel.”

Ivanovic kasutas kümmet päeva Roe-
hamptonis hästi, harjutades treener
Scott Byrnesi soovituste kohaselt. Ana

on langetanud ka kaalu, mis varem pa-

ni nii mõnegi kahtlema neiu vastupida-

vuses. Ta on palju atleetlikum kui kuus 

kuud tagasi, mil ta jõudis elu esimes-

se Grand Slami finaali French Openil

– võistlusel, kus Ivanovic sundis pool-

finaalis alistuma Maria Šarapova väga 

võimsa ja keskendunud mänguga, kuid

finaalis Justine Henini vastu vedasid 

närvid teda alt.

Teine koht enne 
kevadet?

Asjatundjad arvavad, et Ana sä-

rab Austraalia turniiridel ning võtab 

Svetlana Kuznetsova teise koha naiste 

edetabelis juba enne kevadet. Lisaks 

French Openi finaalile võitis mitme 

ajakirja kaanetüdruk aastal 2007 kolm 

tiitlit ja jõudis poolfinaali Wimbledonis

ning novembris toimunud WTA meistri-

võistlustel Madridis. Hiljuti lendas neiu 

Sydneysse, et alustada sooja ilma tree-

ningutega juba kohapeal. Australian 

Open algab 14. jaanuaril. 

“Elada Serbias on meile, mängijate-

le, praegu raske,” ütles Ana. “Esiteks ei 

ole seal loodud häid treeninguvõimalu-

si, teiseks oleme kodumaal nii tuntud, 

et see pole enam meeldiv. Fännid rün-

davad mind ka siis, kui tahan toidupo-

est süüa osta. Praegu otsin endale pai-

ka, kus elada ja mängida ning London 

on üks võimalikke kohti. Mulle meeldib 

olla linnas, kus on palju teha ja võimalik 

reisida kuhu iganes ning loomulikult ka 

treenida parimates tingimustes,” ütles 

Ana Londonist lahkudes.
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>18 AASTAkeelatud

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

Taas on üks aasta mööda saanud. Eesti tennis 
on selle aastaga jõudsalt arenenud ja meie oma 
ajakirjaga teeme kõik, et seda analüüsida ja anda

ülevaade tenniseelus toimuvast.

Meil on hea meel, et oleme jõudnud juba ajakirja neljan-
da numbrini. Suur tänu kõigile meie lugejaile, eriti aga 
neile aktiivsetele, kes on osalenud meie jutuvõistlustel ja
saatnud oma lood toimetusse.

Eelmises numbris kuulutasime välja jutukonkursi teemal
“Miks mulle meeldib tennis”. Tõeliselt tore oli lugeda saa-
bunud töid ja leida sealt hulganisti häid mõtteid. See oli 
teema, mis tundus paljudele hingelähedane. Võidutöö 
valimine osutus eelnevatest keerukamaks ja toimetus pidi 
lausa hääletama võitja selgitamiseks.

Nagu traditsiooniks on saanud, avaldame ka selles num-
bris võiduloo. Seekord on selleks kirjatükk, mille saatis
meile 14-aastane Jelena Narvast. Temale kuulub 1000-
kroonine Sportlandi kinkekaart. Teiste konkursile laekunud 
tööde vahel loosisime taas välja 500-kroonise Sportlandi 
kinkekaardi, mille võitis 10-aastane Regina Tallinnast.
Palju õnne, võtame võitjatega ühendust!

Järgmisesse ajakirjanumbrisse ootame töid juba uuel 
teemal. Seekord on jutuvõistlusele oodatud kirjutised 
teemal “Tahan mängida tennist nagu ...” Kolm

Hea sõber!

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja:

punkti tähendavad, et võid valida sinna oma lemmikten-
nisisti, olgu siis kodusest Eestist või maailma paremikust. 
Kirjuta siis meile, miks sa soovid just selle tennisisti moodi 
mängida. Muidugi võid ju kokku panna ka oma unistuste
mängija, kes näiteks lööb nagu Roger Federer, servib nagu 
Andy Roddick ja liigub nagu Rafael Nadal. 

Järgmises numbris leiad kindlasti jälle võiduloo, mille autor 
saab taas 1000-kroonise kinkekaardi ning kõigi osalejate va-
hel loosime välja ka 500-kroonise Sportlandi kinkekaardi.

Saada oma lugu, mis võiks ära mahtuda kuni kahele le-
heküljele hiljemalt 15. veebruariks 2008. a. toimetuse aad-
ressil: info@tennis.ee või postiaadressil: ajakiri Tennis, 
Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516

Häid jutumõtteid!

NB! Ära unusta lisamast oma kontaktandmeid! Taas 
laekus meile üks tore kiri, millel puudus nii telefoninum-
ber, posti- kui ka elektronposti aadress. Palun kirjuta neist 
vähemalt üks, sest muidu ei saa me võidu korral auhinda 
üle anda.

Hea sõber!
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Leia 5
erinevust!

Vastused: alumisel pildil on puudu joogipudel, metallripats kaelaketilt, 
Lotto logo vasakult käepaelalt, logod foonilt, reketi käepide.
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Öelda, et tennis lihtsalt meeldib ja kõik, on igav.

Seepärast ma natukene mõtlesin, ja nüüd saan

öelda, et tennis avab mulle palju võimalusi. Ma

tahaks saada esimeseks. Tennis võimaldab mulle

seda. Ma treenin palju ja saan pärast osaleda

võistlustel. Ja kui ma olen edukas, siis võin tulla

võitjaks.

Aga on veel midagi, miks mulle tennis meeldib.

See on andnud mulle uued sõbrad, uue

suhtlemisringi. Me mängime, suhtleme ja meil on 

koos huvitav.

Samuti on tennis kasulik tervisele: saab palju

liikuda, füüsiliselt areneda.

Kuid kõigepealt saan tennise kaudu ennast 

arendada. Näiteks kui mängin tennist, pean olema

sihikindel, tähelepanelik, tark ja kiire. On vaja

kasvatada endas võitjat mitte ainult väljakul, vaid 

ka elus.

Lõpetuseks tahan öelda, et tennis on väga huvitav 

ja arendav mäng. Samuti on tennis ilus ja rütmiline

mäng, mis sarnaneb tantsimisega. Tegelda

tennisega tänapäeval ei ole mitte ainult moodne,

vaid ka perspektiivne. Kui vaadata tennist kui 

moodi, siis see on üks asi. Aga kui vaadata tennist 

kui peamist tegevust elus, siis see on teine asi. 

Ma tahan tulevikus töötada treenerina. Seetõttu 

on minu jaoks tennis perspektiivne tegevus. Ning

sellepärast mulle tennis meeldibki! 

Võidutöö!
Miks mulle

meeldib tennis

Leia 5
erinevust!
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Tenniseklubi XO tänavune viimane välihooaja turniir Offshore Cup toimus oktoobri
algul Hispaanias Calahonda tennisekeskuse ja Marbella luksushotelli

Puente Romano laitmatult hooldatud liivaväljakutel.

Teksti ajakirjale koostas Kalle Muuli, tenniseklubi XO liige. Fotod: Klubi arhiiv.

Tenniselahingud
Hispaania päikese all

Tenniselahingud 
Hispaania päikese all

T
urniir oli erakordne selle poo-
lest, et üle pika aja võisid ten-
nisehuvilised korraga platsil

teineteiselt taas mõõtu võtmas näha
kunagisi paljukordseid Eesti meistreid 
Toomas Leiust ja Sven Evingut. Tõsi,
kahjuks mitte üksik-, vaid paarismän-
gus, kus Leiuse partneriks oli tennisevä-
lises elus pankrotihalduri ametit pidav 
Arno Mägi ja Evingu partneriks laevnik 
Enn Rohula poeg Marko Rohula.

Mõlemad vanameistrid paistsid sil-
ma kindla ja nutika mänguga, päästes
oma paari päris mitmel korral ka juba
peaaegu kindlana näinud kaotusest. Nii

näiteks suutsid Leius-Mägi võita oma 
alagrupis mängu, milles nad pärast ka-
otatud avasetti olid teises setis taga 2:5. 
Vastastel oli selles seisus ja hiljemgi 
hulk matšpalle, kuid lõpuks tuli män-
guvõit ikkagi Leius-Mägile tulemusega 
2:6, 7:5, 10:8. 

Vastasseis Leius/Mägi – Eving/Rohula 
sai teoks poolfinaalis,  kust väljus või-
duga 7:6, 6:2 esimesena nimetatud paar. 
Paraku vajutas pikk turniir, pingelised
mängud ja palavus vanemate meeste 
füüsisele ilmselge väsimusepitseri ja 
Leius/Mägil tuli finaalis alla vanduda 
Silver Karjusele ja Aare Targale. 

Kogu turniiri vältel, kuni autasusta-
misõhtu ja lõpupeo lõpuni, püsis ilus 
ilm ning paljude otsustavate mängude 
ajal oli väljas sooja 25 kraadi ringis ja 
pilvitust taevast lõõskas lagipähe päi-
ke. Seepärast sõltus ka üksikmängus 
paljude otsustavate mängude tulemus 
vastupidavusest märksa rohkem kui 
see tennises tavaline on.

Nooremate, kuni 45-aastaste mees-
te üksikmängus tegid elu turniiri 
Sven Mansberg ja tänavu märgatavalt 
oma mänguoskust parandanud Märt 
Vooglaid. Esimene neist võitis finaalis 
väga pingelises mängus ülinapilt (6:3, 

TENNIS 1/2008

SELTSKOND&sündmus

79

2:6, 13:11) arvatavat favoriiti Gunnar
Ervinit. 

Vooglaid suutis poolfinaalis Ervinilt
seti võita (6:3, 2:6, 10:6) ja andis ka kol-
manda koha mängus Toomas Kuuma
vastu tõsise lahingu, kaotades lõpuks
siiski 5:7, 2:6. 

Vanemate meeste (45+) üksikmän-
gu võitis Mart Seer. Teine ja kolmas
koht läksid Raivo Hellermale ja Jaan
Troostile.  

Nagu öeldud, jagus ilusat ilma täpselt
turniiri lõpuni. Lõpupeo ajal, üsna pea
pärast auhindade kättejagamist, läksid 
taevaluugid valla ja ilmselt Hispaania
selle sügise suurim sadu kattis mitte ai-
nult tenniseväljakud, vaid isegi tänavad
poolde põlve ulatuva vihmaveega.

Turniiri lõpupeol olid auhinnalaual eksklusiivsed karikad ja võitjatele kohane šampus ...
... Ja muidugi ei lastud käest ka võimalust karikaid sihtotstarbeliselt kasutada.

Nooremate, kuni 45-aastaste meeste
üksikmängus tegi elu turniiri Sven
Mansberg (paremal), kes võitis finaalis 
ülinapilt arvatavat favoriiti Gunnar Ervinit.

Turniiril kaasas olnud lapsed said 
suurepäraselt hakkama. Tegevust leiti ikka.

Vanemate meeste (45+)üksikmängu võitis
Mart Seer.Vooglaid (paremal), kes on tänavu oma

mänguoskust märgatavalt parandanud, suutis
poolfinaalis Ervinilt seti võita ja andis ka 
kolmanda koha mängus Toomas Kuuma vastu
tõsise lahingu.

Turniiri muutsid erakordseks kunagised 
paljukordsed Eesti meistrid Toomas Leius 
ja Sven Eving. Paarismängus oli esimese 
partneriks Arno Mägi ja Evingu partneriks 
Marko Rohula. Omavahel kohtusid
vanameistrid poolfinaalis, kust võitjana väljusid 
Leius ja Mägi. Pildil on algamas kolmanda 
koha mäng (Eving ja Rohula paremal).

Paarismängu finaalis alistasid Silver Karjus 
(paremal) ja Aare Tark paari Toomas Leius 
– Arno Mägi.
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Tenniseklubi XO sügishooaja esimene siseturniir US Open ei toimunud New Yorgis,
nagu nime järgi võiks arvata, vaid novembri viimasel nädalavahetusel Tallinnas

Tondiraba tennisehalli vaipkattega väljakuil.

Teksti ajakirjale koostas Kalle Muuli, tenniseklubi XO liige. Fotod: Klubi arhiiv.

US Open Tondiraba 
tennisehallis

T
urniiri peakorraldaja Urmas

Sõõrumaa initsiaalidest nime

saanud ja algselt tema sünni-

päevaturniirina sündinud üritus peeti

sedapuhku n-ö lühikese turniirina, kus 

35 üksikmängijal kahes vanusegrupis

(–45 ja 45+) ja 24 paaril tuli nii alagru-

pimängud kui ka play-off’id ära pidada ff

kolme päeva jooksul.

Kuigi võitja selgitati kõikides mängu-

des ühe nn profisetiga (kaheksa geimi-

võitu), tähendas suur hulk mänge võrd-

lemisi lühikese aja jooksul enamikule

osavõtjaile – eriti neile, kes mängisid

ka paari – siiski päris korralikku koor-

must.

Turniiri elamuslikumaid hetki oli paa-

rismängu finaal, kus esimest korda XO 

viimaste aastate turniiridel koos mängi-

nud paar Gunnar Ervin/Valdo Randpere

võitis haruldaselt ilusas ja võitluslikus

mängus Urmas Sõõrumaad/ Villu Varest

tulemusega 8:6. Viimased olid vahetult

enne seda tõelises põnevusmängus üle

noatera võitnud kaua kokku mänginud

”mägede poegi”, Tarmo Sumbergi/ Sven

Mansbergi tulemusega 8:7 (9).

Vanemate meeste üksikmängus oli 
haruldaselt heas hoos Valdo Randpere, 
kes hoolimata oma tavapäraselt kõr-
gest kohast klubi püramiidis ja punk-
titabelis pole viimasel ajal turniiridel
silma paistnud. Võitnud veerandfinaa-
lis Sõõrumaad 8:5 ja poolfinaalis Mart 
Seeri napilt 8:7 (6), pidi ta finaalis siis-

ki alla vanduma Kalle Muulile 6:8.

Nooremate meeste seas sai esiko-
ha Gunnar Ervin, kes alistas finaalis 
Märt Vooglaiu 8:1 (poolfinaalis Sven 
Mansbergi 8:4).

Ervinile oli see tänavu üksikmängus 
juba kuues finaal ja neljas turniirivõit.

US Open Tondiraba 
tennisehallis

Tenniseklubi XO sügishooaja esimese siseturniiri võitjad selgusid US Openil Tondiraba 
tennisehallis. Auhinnatseremoonial tehti eri mänguliikide ja vanusegruppide võitjatest
meeleolukas ühispilt.
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Tarmo Sumberg (keskel) ja Sven Mansberg (paremal) on kaua kokku mänginud paar. 
Paraku tuli neil poolfinaalis tunnistada Urmas Sõõrumaa ja Villu Varese paremust.

Ilusa ja vaatemängulise finaali paarismängus võitsid Valdo Randpere ja Gunnar Ervin,
alistades paari Urmas Sõõrumaa – Villu Vares (parempoolsel pildil)..

Valdo Randpere mänguhoos.Vanemate meeste üksikmängus oli haruldaselt heas hoos Valdo Randpere. Pärast nappe
võite veerand- ja poolfinaalis pidi ta finaalmängus siiski alla vanduma Kalle Muulile.

Väga eduka turniiri pidanud Märt Vooglaid pidi 
alles finaalis tundma kaotuskibedust, kui tal 
tuli tunnistada Gunnar Ervini paremust.

Mart Seer pidi poolfinaalis tunnistama Valdo 
Randpere üleolekut.
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Calahonda Cup 2007

Tenniseklubi Reval Ladies korraldas 19.–23. septembrini oma esimese välisturniiri
Calahonda Cup 2007 Hispaanias. Võisteldi nii üksik- kui ka paarismängus 

ja võeti edukalt osa kohaliku klubi turniirist. 
Tennise kõrvalt jäi aega tutvuda päikeseranniku kultuurieluga ja

nautida meeleolukaid õhtuid, mõnusat muusikat ning head seltskonda.

Materjalid ajakirjale koostas klubi juhatuse liige Marina Hundt. Pildid klubi arhiiv ja Lee Murrand.

Päikeseranniku tenniseturniir

Calahonda Cup 2007

Meie klubi esimene nn väl-
jasõiduturniir toimus His-
paaniasse Calahondasse.

Lisanädal Eesti juba lõppenud suve-
le oli meelitanud osalema enam kui
pooled klubi aktiivsetest liikmetest.
Sisseelamiseks jätkus aega napilt, sest
enamik võistlejaid saabus kohale turnii-
rieelse päeva õhtul. Esimese võistlus-
päeva hommik tervitas meid tennise-
mänguks soodsa ilmaga – sooja õhu ja
pilvetaguse päikesega.

Tihe turniirigraafik ja 
ilmaüllatused

Kuna kavas oli mängida nii üksik- kui
ka paarismängu (paarilise vahetusega

alagrupis), alustasid kõigepealt 18 ük-
sikmängijat kuues alagrupis, igas kolm 
mängijat.

Meie käsutuses oli neli liivaväljakut, 
kõik ideaalses korras. Igast alagrupist 

pääses edasi võitja ja veel kaks teise ko-
ha väljavõidelnut. Ülejäänud mängisid 
lohutusturniiri. Pingelise võistluspäeva 
lõpuks selgusid poolfinalistid. Sellise 
seisuga läksime vastu järgmisele män-
gupäevale. Päikeserannik üllatas meid 
poole öö ajal raju vihma ja äikesetormi-
ga, mis tekitas sunnitud puhkepäeva ko-
he turniiri teisel päeval. Laupäeva hom-
mik meelitas aga ilusa päikesepaistelise 
ilmaga, mis küll esialgu osalejaid rõõ-
mustas, kuid keskpäevaks nii mõnelgi 
tennisistil jalad pehmeks võttis. Päikese 
käes lebamist aktiivse tennisemänguga 
võrrelda ei saa. Vett joodi palju, kuid 
see läks nagu kerisele ja kohalikud olid
suure kuumuse eest varju pagenud. Aga 

TC Reval Ladies esimesel väljasõiduturniiril Hispaanias Calahonda Cupil osalesid enam kui pooled klubi aktiivsetest liikmetest.
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mitte meie klubi naised. Tihe turniiri
ajagraafik pause ei lubanud ja nii oli
mõni tennisist väljakul hommikul kella
kümnest õhtul viieni. Ühine meeleolu-
kas õhtusöök oli vajalik turgutus järg-
miseks võistluspäevaks. 

Viimane võistluspäev

Viimasel võistluspäeval ei halastanud 
päike ega vastased. Kohe hommikul
selgusid parima paarismängija kohad.
Esikohale mängis end Tiina Mõis, tei-
seks Triin Mägi, kolmandaks Inga Kai
Polonski ja neljanda koha sai Aili Kägu.

Pärast lõunat alustasid üksikmängijad

oma viimast võistlust. Esimesest poolfi-
naalist võitles end finaali Reet ja teisest 
Inga Kai, kolmanda positsiooni nimel 
võtsid mõõtu Katrin Kannike ja Triin, 
kus peale jäi Triin. Vahepeal selgitati 
lohutusringi võitja, Kaire Roose võitis 
Leed. Finaal oli oma nime vääriline kõva 
lahing, millest väljus võitjana Inga Kai.

Pärast pesemist ja kosumist algas au-
tasustamine. Õhtu üllatusesineja, kelleks
osutus ansambel Mehed Sukkpükstes 
(kaks hispaania kitarristi), tõmbas het-
kega peo käima. Selgus, et meie klubil 
ei ole lihtsalt President, vaid laulev ja 
tantsiv President Lee.

Lõpuks lauldi hispaania rütmis ja vii-
sidel, aga eesti keeles. Särtsakas õhtu 
oli ka kohalikele klubiomanikele tõeli-
seks üllatuseks, sest naisi, kes mängi-
vad tennist, oskavad laulda ja tantsida, 
ei kohtavat seal just tihti.

Viimased päevad jäid Calahonda Cupil 
osalejatele hingetõmbeks ja siis ootaski 
enamikku juba kojulend. Õnnestunud 
puhkus, kus mahukas tenniseturniir oli 
kombineeritud hea seltskonna ja päike-
seranniku võludega, jääb kindlasti oota-
ma oma järge, kandes siis turniiri nime 
järel juba aastanumbrit 2008.

Maire Riim (vasakul) ja Helina Tuvike pärast 

väsitavat mängu ühiselt väljakut

korrastamas.

Moodsa rõivastusstiiliga Reval Ladies TC klubi presidendi – Lee Murrandi – kõrval (vasakul) on 

reastunud: üksimängu lohutusturniiri võitja Kaire Roose, kolmanda koha omanik Triin Mägi, teiseks

jäänud Reet Hääl ja Calahonda Cup turniiri võitja Inga-Kai Polonski.

Ideeturniir Team & Time

Traditsioonilisel sügisesel turnii-
ril kohtusid taas väljakul Reval
Ladies TC naised ja mehed XO

tenniseklubist. Võistlusel on oma kindel 
formaat, kus mõlema klubi 16 mängijat
on paigutatud ja loositud nelja võist-
konda, igas neli segapaari. Kes kellega
paaris võistleb, otsustab iga võistkond
ise. Kõik võistkonnad mängivad kõigiga
läbi ja mängude kestus on ajaliselt fik-
seeritud.

Turniiri ideeks on tegelikult veidi lõh-
kuda tennise kui individualistide mängu
mainet. Eesmärk on panna võistkond te-
gutsema ühise sihi nimel, seega tõestada,
et tennis võib olla ka meeskonnamäng.

Ideeturniir Team & Time
Reval Ladies võistlushooajale pani punkti uhke väljasõiduturniir Hispaaniasse 

– Calahonda Cup. Uue hooaja avas aga ideeturniir Team & Time.
Teksti koostas klubi juhatuse liige Karin Eek. Foto: klubi arhiiv.

Turniiri võidab parim võistkond ehk
see, kellel on lisaks loosiõnnele ja män-
guoskusele ka parim taktika paaride 

komplekteerimisel, aja oskuslikul kasu-
tamisel ning võitlusvaimu kõrgel hoid-
misel.

Team & Time 2007

võitjad unikaalsete au-

hinnakellade ja vajaliku

kirjandusega (vasakult):

Tarmo Sumberg,

Sven Mansberg,

Koidula Silla,

Reet Hääl, Katrin

Kannike,

Raivo Sündema,

Jaan Troost ja

Inga-Kai Polonski.
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Reval Ladies Kadriturniir
Ehkki kadripäev on rahvakalendris endiselt novembrikuu lõpus,

pidas Reval Ladies tenniseklubi oma traditsioonilise paarismänguturniiri pikkades 
seelikutes detsembrikuu esimesel päeval Tondiraba tennisehallis.

Materjalid ajakirjale koostas klubi juhatuse liige Karin Eek. Pildid: klubi president Lee Murrand ja klubi arhiiv.

Mitte iga päev ei näe enam
naisi pikkades lehvivates
seelikutes tenniseväljaku-

tel. Reval Ladies klubil on aga turnii-
rikalendris sellel võistlusel oma kindel 
koht. Ehkki nii mõnigi seelik sai tormi-
lises mängus pikema lõhiku, võib siiski 
kinnitada, et kui vastu tuli võtta ka kao-
tus, siis mitte seeliku süül.

Tänavusel Kadriturniiril mängiti
eelringid alagruppides ja aja peale.
Kahekümne minuti jooksul tuli maksma
panna oma paremus ja koguda alagrupis
võimalikult palju võite, et kindlustada
endale koht nn superfinaalis.

Et jõud otsa ei saaks ja energiat kaue-
maks jätkuks, oli võimalik end mängude 
vahel kosutada Tere Fiti kaubamärgi jo-
gurtite ja kohupiimakreemidega.

Põnevust ja pinget jätkus ka enne ko-
hamängude algust, sest kõigil osalejatel 
oli võimalus hea loosiõnne korral saada 
endale luksuslik Kenzo Amour parfüüm, 
SL Õhtulehe aastatellimus või Sportlandi 
kinkekaart. Kõik loosiauhinnad leidsid 
endale omaniku ja nii võisid pärast ühis-
pildistamist jätkuda juba kohamängud.

Superfinaalis kohtusid omavahel kolm
paari, kes olid võitnud oma alagrupi. 

Nemad jagasid ka turniiri esikolmi-
ku auhinnad. Lisaks karikatele oli se-
dapuhku kingituseks võitjatele Santa 
Maria kvaliteetveskite sari Extra Fine.

Ülejäänud paarid jätkasid mänge 
lohutusturniiri võidukarikatele. Pikk 
võistluspäev kulmineerus miinusringi 
finaalis, kus paremusjärjestus lõplikult 
paika pandi.

Paljud kiirustasid turniirilt laupäe-
vaõhtustele üritustele, kuid kellel aega 
jagus, jäi pärast autasustamist vestlema 
ja nii kujunes sellest mõnus võistlus-
järgne koosviibimine.

TC Reval Ladies 2007 Kadriturniiri pikaseelikulised osavõtjad. 

Reval Ladies Kadriturniir

Kadriturniiri auhinnaomanikud (vasakult): võitjad –Triin Mägi ja Tiina

Mõis, finalistid Helen Tälli ja Inga-Kai Polonski ning lohutusturniiri 

võitjad Katrin Kannike ja Annely Laur.

Pildilt puuduvad kolmandale kohale platseerunud Marina Hundt ja

Mari Liigand.



Tchainik Cup
Tchainik Cup on tennisevõistlus, mis on ellu kutsutud 2005. a AS Kriss Tradingu juhi, 

aktiivse harrastustennisisti Andrus Tasaki poolt.
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paarismäng staariga

Loo ajakirjale koostas XO ja Kalevi tenniseklubi liige Donatas Narmont. Fotod: erakogu.

Võistluse teeb ainulaadseks see,
et seal saab tavaline tennisehar-
rastaja panna end proovile koos

mõne staarmängijaga, treeneri või liht-
salt oma iidoliga tennisemaailmast.

2008. a toimub Tchainik Cup juba
neljandat korda. Võistlus on kujunenud
heategevusürituseks, kus osalemistasu
on 15 000 krooni paari pealt (tavaliselt
maksab selle ikka ”tchainik”), see sum-
ma läheb lootustandvate noortennisisti-
de toetuseks. Eelmistel aastatel on spon-
seeritud Jaak Põldmat, Jürgen Zoppi,
Mikk Irdoja, Vladimir Ivanovi ja Sven
Käsperit.

2008. a on plaanis toetada Margit
Rüütlit. Toetussumma kujuneb sõltu-
valt osavõtjate arvust.

2008. a heategevusliku Tchainik Cup’i 
kulueelarve on 250 000 krooni, mille kan-
nab Andrus Tasak. See summa sisaldab
ka 50 000 krooni suurust auhinnafondi
(esikoht 20 000, teine 15 000 ja kolmas
10 000 krooni, lohutusturniiri võitja 5000
krooni).

2006 Tchainik Cupi võitjad:
Urmas Sõõrumaa ja Andrei Tšerkassov

Tchainik Cup

Tchainik Cup 2008

Arvult neljas heategevusturniir 
Tchainik Cup toimub seekord 

26. jaanurail 2008. a. Tallinnas,
Coral Clubis.

Osalejaid paare oodatakse 24, kellest
ühe paarilise moodustab tegevmängija 
või endine tippmängija, teise paarilise 
aga harrastusmängija. Iga aasta on 
osalenud ka mitu väliskülalist, viimati ve-
nelane Andrei Tšerkassov ja lätlane Girts
Dzelde. "Üllatusi" on oodata ka eeloleval
Tchainik Cupil.

Osavõtumaksuks paarilt on planeeritud
nagu eelmine kordki 15 000 krooni.
Kogunenud rahasumma läheb jagami-
sele Eesti tennise arenguks, mille print-
siibid paneb paika turniiri peakorraldaja 
Andrus Tasak konsulteerides ETL-iga.

Heino Raivet:
2005. aasta Tchainik Cupi võitja

Turniiri hea külg on see, et saab mängida
tugevate vastaste vastu. Harrastajad
saavad omavahel mängida piisavalt
palju, kuid näiteks Ivar Troosti või Andrei 
Tšerkassovi vastu iga päev mängida ei
saa. Tuju teeb heaks, kui suudad mõne
tegevsportlase üle mängida.

Paraku tuleb endal üha enam arvestada
tervisega ja mängimist piirata.

Pisut uskumatu seik: Esimesel aastal 
mängis Raivet koos Oskar Saarnega
Urmas Sõõrumaa ja Rauno Gulli vas-
tu. Mäng oli pingeline ja vastased olid 
jõudnud kiires lõppmängus matšpallini. 
Siis aga õnnestus Raivetil mõlemale
vastasele lüüa äss ning nii teenis ta
matšpalli hoopis oma paarile.

Ivar Troost:
Tchainik Cupi mitmekordne osavõtja

Eelkõige on tore turniiri idee: toeta-
da noori lootustandvaid tennisiste. 
Kopsakad auhinnarahad on kindlasti 
stiimuliks ka tegevmängijatele hea
tulemuse saavutamiseks.

Harrastajale on see võistlus päris 
suure koormusega, kuid siiski 
nauditav. Eraldi tahaks ära märkida 
suurejoonelist turniiri banketti.

Tchainik Cup võitjad

2005
1. Oskar Saarne ja Heino Raivet
2. Mait Künnap ja Ago Altjõe
3. Ivar Troost ja Sven Mansberg

2006
1. Andrei Tšerkassov ja Urmas Sõõrumaa
2. Margus Uba ja Raivo Sündema
3.–4. Ivar Troost ja Sven Mansberg ning
   Jaanus Otsa ja Rauno Gull

2007
1. Märt Moosar ja Märten Tamla
2. Andrei Tšerkassov ja Urmas Sõõrumaa
3. Uuno Lapimaa ja Andres Aarelaid

SELTSKOND&sündmus

2007. aasta Tchainik Cupi võitjad
Märten Tamla ja Märt Moosar võidukarikate
ja eksklusiivse samovariga.

Tchainik Cupi peakorraldaja Andrus Tasak 
valmistub võitjatele üle andma turniirile
nime andnud võidutrofeed – samovari.



90 TENNIS 1/2008

SELTSKOND&sündmus

Kellegi tehtud arvutuste kohaselt mängib ööpäeva jooksul maailmas tennist
vähemalt üks miljon mängijat. See näitab tennisemängu tohutut populaarsust

ja ilmselt see suundumus jätkub.

Teksti ajakirjale koostas Eesti rotariaan Vello Kuhi. Fotod: erakogu.

Rotariaanid 
tenniseväljakul

Vello Kuhi veerandfinaali vastasega

Eesti “staff” Salernos

O
ma panuse ala populariseeri-
misse annavad kõik mängijad.
Alates proffidest ATP ja WTA

turniiridel ning lõpetades selle mängu-
ga alles tutvust tegevate mudilastega.
Samuti peetakse kogu maailmas terri-
toriaalsete ja liikmelisuse põhimõtetele
tuginevaid tiitlivõistlusi. Ühel sellisel
olid esimest korda esindatud ka eest-
lased viieliikmelise delegatsiooniga.

Rotariaanide
tennise MM

Nimelt toimusid Itaalias Salernos
kolmandad maailmameistrivõistlused
tennises rotariaanidele. Organisatsioon
International Tennis Fellowship of 
Rotarian loodi ülemaailmse rotariliiku-
mise raames 2004. aastal Horvaatias,
kus peeti ka esimesed maailmameistri-
võistlused rotariaanidele. Sellest ajast
on ITFR kasvanud ja arenenud, koonda-
des praeguseks oma ridadesse ligi 400
liiget 32 riigi 150st Rotary klubist.

Salernos olid esindatud 13 riiki ligi
150 mängijaga. Turniir toimus meesük-
sikmängus vanuseklassides kuni 50, 50+

ja 60+ ning meespaarismängus kahes 
vanuseklassis: kuni 100 (mängijate va-
nuste summa) ja 100+.

Eestist olid mängijad kolmest Rotary 
klubist: Rein Must, Rein Murumägi ja 
Lembit Tomikas Tartu Toome RC-st, 
Vello Kuhi Haapsalu RC-st ning Tarmo 
Thomson Türi RC-st.

Osa võtma mindi esimest korda ja 
mängutasemest ei teadnud keegi enne 
turniiri suurt midagi, seepärast oli enne 
esimesi mänge ärevus suur. Tabelisse
paigutamisel kasutati ITN (The ITF 
International Tennis Number) süstee-
mi. Registreerimisel pidi iga mängija 
andma oma ITN numbri ja kuna meie 
mängijatel see puudus, siis tuli seda ise 
hinnata. Ei olnud siis sugugi üllatav, et 
ennast tagasihoidlikult 5 ja 6 astme vää-
riliseks pidades kohtusime ITN 4 reitin-
guga, kuid võit tuli suhteliselt kindlalt 
meie mängijale.

Eestlaste väärikas 
esinemine

Turniir korraldati äsjavalminud nelja 
kõvakattega väljakuga tennisekeskuses.
Võistluse korraldus oli kohati eht itaal-

laslik ehk siis täpsusele ja kellaajale 
erilist rõhku ei asetatud, kokkulepped
eriti ei pidanud ning väljaku pikkuski 
tundus kohati vastastel lühem olevat. 
Sellele vaatamata mängisime 30-kraa-
dises kuumuses ennastsalgavalt ja lõpp-
kokkuvõttes olid tulemused päris korra-
likud. Vanuseklassis 50+ sai Vello Kuhi 
esimestes ringides kerged võidud, kuid 
poolfinaalis tuli vastaseks hilisem tur-
niiri võitja, tõeline itaalia “kummisein”, 
kust kõik pallid tagasi tulid. Ja mitte 
ainult tagasi, vaid ka hästi kõrge kaa-
rega ning mõnusalt aeglaselt. Selliseks 
tõeliselt veterantennise harrastuseks ei 
olnud Vello Kuhi psühholoogiliselt val-
mis ja ainult oma vigadele toetudes tuli 
Claudio Dorigottilt vastu võtta kaotus 
2:6, 3:6. Sama vanuseklassi tabeli üle-
mises pooles mängis väga tublilt Rein 
Must, kes saavutas kaks rasket võitu 
otsustavates settides ja jõudis samuti 
poolfinaali. Seal tuli tunnistada Paolo 
Provitera paremust 2:6, 2:6. Kokkuvõttes 
kaks pronksmedalit üksikmängudes 
Eesti rotariaanidele.

Veel üks medal tuli meeste paaris-
mängus vanuseklassis 100+, kus Vello 

Rotariaanid 
tenniseväljakul

Kolmandad maailmameistrivõistlused tennises rotariaanidele

SELTSKOND&sündmus

Tarmo Thomson ja Vello Kuhi pärast võidukat veerandfinaali.

Kuhi – Tarmo Thomson pidid pärast
väga tasavägist mängu tunnistama hi-
lisemate võitjate, itaallaste Giancarlo
Bertacchini – Claudio Dorigotti pare-
must 7:6, 4:6, 7:9.

Midagi enamat kui 
tennisevõistlus

Kuna rotariliikumise peamisi põhimõt-
teid on ühiskonna teenimine ja abiva-
jajate toetamine erinevate projektidega, 
siis ka ITFR-i maailmameistrivõistluste 
raames viidi ellu mitmeid üritusi, mille

tulud läksid Africa Project’i toetuseks. 

Toimus raamatu “Tennis in post-
cards” esitlus ja “White & Wood” Vin-
tage Tournament (puureketitega tur-
niir). Kui esimeste postkaartide ametlik 
mõõt 90 x 140 mm 1878. aastal Pariisis 
kinnitati, olid juba käibel ka esimesed 
tennisetemaatilised postkaardid. Kogu 
tenniseriietuse areng alates naiste 
maani ulatuvatest tenniseseelikutest ja 
meeste valgetest tennisepükstest kuni 
moodsate pilkupüüdvate miniseeliku-

teni on kajastatud ka postkaartidel. 

Tennisekeskuses välja pandud puu-
reketite arengut kajastaval näitusel olid 
väljas ligi 200 huvitavamat eksemp-
lari Salvatore Sodano üle 3000 reketi 
sisaldavast erakogust. Oma silmaga ja 
käega saime kogeda reketeid, millega 
olid mänginud Roger Laver, Björn Borg, 
Guillermo Vilas, Jimmi Connors jt tenni-
semaailma suurkujud. Väljapaneku oma-
nik kiitis muuseas väga Tartus omal ajal 
valmistatud Dünamo puureketeid. Kogu 
ürituste tulu, ligi 75 000 eurot, annetati 
Africa Projecti toetuseks.

Turniiri ajal toimunud International 
Tennis Fellowship of Rotariansi kongres-
sil valiti ühendusele uus president. Järg-
nevaks neljaks aastaks astub eelmise esi-
mehe, horvaat Tomislav Maravici aseme-
le ametisse itaallane Marco Marinaro.

Kuna ka meie harrastusliigades män-
gib teadaolevalt hulgaliselt rotariaane, 
siis soovitan kindlasti plaani võtta osa-
lemise järgmistel ITFR-i maailmameist-
rivõistlustel, mis eeldatavalt toimuvad 
järgmisel aastal samuti Itaalias Roomas. 
Täpsemat informatsiooni võib igaüks lei-
da aadressilt www.itfr.org.



Süda 10-16, Tallinn, 10118
Gsm +372 52 49 639

 +372 55 513069
Tel. +372 627 8010

Faks +372 627 8015
fiesta@travelnet.ee

...sooja koha leidsid!

Väike-aia 2, 
Paide 72711
Gsm +372 55 666437
Tel.  +372 38 50656
Faks +372 38 38052
fiesta.paide@neti.ee

www.fiestareisid.ee
02.01 - 17.01.2008
16.01 - 31.01.2008
30.01 - 14.02.2008
13.02 - 28.02.2008
27.02 - 13.03.2008
12.03 - 27.03.2008

*Hinnad võivad muutuda 
vastavalt lennujaama-
maksude 
muutustele.

otsereisid
Tallinn - Phuket

hind alates 16 990.-*

Hind sisaldab lennupileteid koos lennujaamamaksudega, 
transfeere, 2 öö majutust *** hotellis koos hommikusöögiga. 

Võimalus tellida kohapeal erinevaid 
sportimise ja hobi kursuseid

· Sukeldumine eestikeelse juhendajaga· Tennis -  parimad tenniseväljakud· Golf - fantastiline maastik ja tasemel rajad

Otselend 
Tallinn – Phuket – Singapur – Tallinn

Otselend 
Tallinn – Phuket – Kuala Lumpur – Tallinn

hind alates 27 900.-

Hind sisaldab lennupileteid koos 
lennujaamamaksudega, transfeere, 
majutusi *** hotellis koos hommi-
kusöökidega.

Aastaringselt 
reisid Tai Kuningriiki
Tee oma puhkus suurepäraseks, 
huvitavaks ja meeldivaks 
koostöös Fiesta Reisidega!

Pekingi 
Olümpiamängud 2008
Reisi-ja piletipakettide 
broneerimine on alanud.
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Royal Cliff Pattayal
Royal Cliff Beach Resort hotell Tai kuurortlinnas Pattayal on koht, 

kus olen viimase viie aasta jooksul kolm korda puhanud. 
Põhjusi on siin mitu, mida võib ühte lausesse kokku võtta sõnadega – 

suurepärased võimalused ühendada aktiivne puhkus, 
sooja kliima nautimine ja erinevad väljasõidud hotellist.

Oma muljed reisist Taimaale pani kirja Donatas Narmont ajakirjast Tennis. Fotod: erakogu.

Artikli autor hotelli spordikompleksi ees.

iga tennisesõbra unistus

Ajakiri Tennis soovitab!

Royal Cliff Pattayal

Taimaa on sihtkoht, mille on
viimasel ajal avastanud pal-

jud eestimaalased. Mõnus soe

kliima, ilus loodus ja mõistlik hinnata-

se meelitavad. Ja mitte vähe pole neid,

kes Taisse sõidu juba mitmendat korda

ette võtavad.

Luksuslik hotell
Royal Cliff Pattayal on korralik viie-

tärnihotell, kus erinevates hotelli tii-

bades on eri tase ja hinnaklass. Samas

on ka hinna poolest soodsaim tõeliselt

mugav ja luksuslik. Hotell asub Pattaya 
keskusest paari kilomeetri kaugusel 

ranna ääres. Võimalused päikest võtta 

ja ujuda on nii mere ääres kui ka bas-

seinides hotelli territooriumil. Kui kõht 

peaks tühjaks minema, ootavad teid 

restoranid, paljud neist on rahvusliku 

koloriidiga.

Korralikud 
tenniseväljakud

Nüüd aga kõige tähtsama juurde 

– sportlik vaba aja veetmine. Hotel-

likompleksi territooriumil on kuus 

kõrvuti asetsevat tenniseväljakut, hard-

court et hk kõvakattega väljakud. Õhtusel 

ajal, kui pimedaks läheb, saab mängida 

tulede valgel (alates õhtul kella kuuest 

hakkab kiiresti hämarduma).

Võib osta palle ja laenutada reketeid, 

kuigi tõelistel tenniseharrastajatel on 

endal kaks isegi või kolm reketit reisil 

kaasas. Kel tahtmist ja vajadust, saab 

treenida kohaliku treeneriga või mõõtu 

võtta tailasest mängupartnerilt.
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Temperatuur päevasel ajal kippus 40 kraadi ligi ja vabu väljakuid leidus ka peamiselt just 
kõige kuumemal lõunaajal. Seevastu õhtuseks ajaks oli mõistlik väljak ette broneerida. Alati,
kui mängijad väljakule läksid tõi spordikompleksi töötaja suure jäävee kannu ja rätikud, ning 
mis seal salata – neid läks vaja.

Lisaks hotelli õuebasseinidele olid 
omaette ja liigendustega basseinid ka
spordikomleksis.

Korraliku inventariga jõusaal oli alati
mõnusalt jahe.

Korralikule tenniseseltskonnale kohaselt
olid ka lastel oma reketid kaasas ja 
nii said kõik soojas kliimas mänguoskusi 
testida.

Ka vihma korral pole häda midagi,

sest väljakud kuivavad kiiresti, seda

enam, et ka personal vastavate vahen-

ditega kaasa aitab.

Muud 
sportimisvõimalused
Kohe tennisekompleksi kõrval on

suurepärane jõusaal korraliku masina-

pargiga ja mõnusalt jaheda kliimaga, 

sealsamas ka lastetuba ja basseinikom-

pleks.

Kahe minuti jalutuskäigu kaugusel on 

nelja rajaga golfi harjutusväljak. Rajad

on küll väga lühikesed, aga chippami-

seks ja puttamiseks igati sobivad.

Kes tahab Tai kuumuses jooksu-

mõnusid nautida, neid ootab hotellist 

pooleteise kilomeetri kaugusel park 

jooksuradadega (ja parki saab ka loo-

mulikult joostes minna). 

Muide, mida kindlasti Tais käies peaks 

proovima on massaaž. Valida võib karmi-

käelise kohaliku ja leebema õlimassaaži 

vahel. Elamus on igati väärt.

Laste rõõmuks on Tais palju
põnevaid loomaparke, kus
vahetu kontakt metsloomaga
jätab kustumatu mälestuse.
Ei juhtu ju iga päev, et sul
õnnestub kaisutada täiesti 
elusat  tiigrit, ratsutada elevandi
seljas või toita pooliku kanaga
krokodilli. Tais on see võimalik.

Mida veel aktiivsel inimesel tahta! Royal Cliff Beach Resort ootab teid!
Lisainfo: Fiesta Reisid www.fiestareisid.ee

Santa Maria Tai klaasnuudlid (Glass Noodles)
Klaasnuudleid võib praadida ja vokkida, kasu-
tada salatites ja suppides ning serveerida toidu 
kõrvale lisandina. Nimetus on tulnud sellest, 
et nuudlid on läbipaistvad. 
Klaasnuudlid on neutraalse maitsega, 
kuid võtavad kergesti juurde teisi maitseid.

Santa Maria rikkaliku tootevaliku ja retseptid leiad www.santamaria.ee

Santa Maria Tai laimimaitseline 
vokisegu (Lime Wok)
Sobib nii broileri, sealiha kui mereandi-
dega. Serveeritakse nuudlite või riisiga. 
Seguga võib maitsestada ka teisi rooga-
sid, näiteks ahjus küpsetatud kala! 
Vokisegude tagumisele küljele on mär-
gitud, kas tegemist on tulise, keskmise 
või maheda maitsega.

Köögiviljavokk jasmiiniriisi
ja küüslauguidudega
neljale

3 sl toiduõli
1 pakk Santa Maria Tai laimimaitselist segu Lime Wok
2 broileri rinnafi leed
3 rohelise sibula vart
30 g porrut
pool mugulsibulat
60 g jasmiiniriisi
1 keskmine porgand
2 dl vett
kaunistamiseks küüslauguidusid

Keeda riis ning lõika liha ja köögiviljad ribadeks.
Pruunista liha õlis ja lisa köögiviljad küpsemisjärjekorras.
Lisa riis, vesi ja maitseainesegu ning kuumuta veel 
umbes 3 minutit. Soovi korral maitsesta soola ja pipraga. 
Kaunista küüslauguidudega.
Soovitus: lisa esialgu pool pakki maitseainesegu 
ja siis edasi maitse järgi.

Terav-magus nuudlisalat
kahele

1 pakk Santa Maria Tai klaasnuudleid (Glass Noodles)
1 tl värsket hakitud koriandrit
2 tomatit
100 g minimaisi
2 tl õhukesteks ratasteks lõigatud rohelist sibulat
1 punane paprika
2 laimi mahl
1 väiksem roheline tšilli
2 tl peensuhkrut
100 g röstitud maapähkleid
2 sl Santa Maria Spicy World Teriyaki kastet
soola
kaunistamiseks värsket koriandrit

Lase soolaga maitsestatud vesi keema. Lisa klaasnuudlid (võid 
kää ri dega lühemaks lõigata), tõsta kastrul pliidilt ja lase nuudlitel 
3 minutit kaane all paisuda. Loputa külma veega ja nõruta. 
Pane kaussi koriander, tomatiribad, nuudlid, diagonaalselt 
kolmeks lõigatud mais, roheline sibul, paprikaribad, laimimahl, 
hakitud tšilli, suhkur ja kergelt peenestatud pähklid. 
Maitsesta Teriyaki kastmega, soovi korral lisa soola 
ja sega kergelt läbi. 
Kaunista koriandrilehtedega ja serveeri kohe. 
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SPORTLANDIristsõna

Lahenda ristsõna ja võida Sportlandi 1000-kroonine kinkekaart!

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

Siia kirjuta oma nimi Siia kirjuta oma kontakttelefon

Täidetud kupong saada toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 15. veebruar 2008. a.

Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmise numbri ristsõna õige lahendus: Parim igale lihasgrupile. Sportlandi kinkekaardi võitis Ruth Kulbas. Palju õnne!

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

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

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

maksimaalselt ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Väljakud ja keskused

Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn. 11

Tallinn
üldtelefon: 600 2915

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

www.tennisekool.ee

Tallinn ja 
lähiümbrus

Kadrioru Tennisekeskus
L.Koidula 38

Tallinn
üldtelefon: 601 3280

E – P 7.00–23.00
2 vaipkattega siseväljakut

14 välisväljakut

Falck Tennisekeskus
Tondi 84
Tallinn

üldtelefon: 699 6688
4 kõvakattega väljakut kilehallis

Coral Club Tennise- ja fitnessklubi
Haabersti 5

Tallinn
üldtelefon: 660 0520

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

4 kunsmuru väljakut kilehallis
4 kõvakattega väljakut kilehallis

www.coralclub.ee

Top City Tennisekeskus
Regati pst 1

Tallinn
üldtelefon: 639 8814

Spordiklubi Dvigatel
Peterburi tee 15

Tallinn
üldtelefon: 638 1078

Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3
Tallinn

üldtelefon: 657 2487

Tenniseklubi Tallinna Kalev
Herne 28

Tallinn
üldtelefon: 645 9229

E – P 7.00–23.00
10 välisväljakut

Harjuoru Tenniseklubi
Kaarli pst 2

Tallinn
üldtelefon: 648 4014

Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16

Tallinn
üldtelefon: 699 0220

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

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5

Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond

üldtelefon: 608 0272

Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9

Maardu
Harjumaa

telefon: 623 2081

Saku Tenniseväljakud
Silla 2a

Saku, Saku vald
Harju maakond

telefon: 50 40 309

Kakumäe Tenniseklubi
telefon: 50 61 591

Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa

Keila vald, Harjumaa
telefon: 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline Tenniseklubi

Baeri 6
Tartu

telefon: 53 839 188
E–P 8.00–22.00

4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)

Biomedicum
Ravila 19

Tartu
telefon: 737 4390
E–P 8.00–21.00

2 kunstmuru väljakut

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@tennis.ee
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Pärnu Tennisehall
Tammsaare pst 39

Pärnu
telefon: 442 7246

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

Pärnu Kesklinna Tennisekeskus
Ringi 14a

Pärnu
telefon: 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

Kukulinna Tennisekeskus
Kukulinna
Tartu vald

Tartu maakond
telefon: 56 70 0430

Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu
Kullametsa

Kullamaa vald
Lääne maakond
telefon: 477 5515

Lainela Puhkeüla
Neeme tee70

Käsmu, Vihula vald
Lääne-Viru maakond

telefon: 323 8133

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18–11

Otepää
telefon: 50 97 105

Paide Tenniseklubi
Lai 3
Paide

telefon: 385 1821

Urumarja Spordibaas
Urumarja

Tori vald, Pärnu maakond
telefon: 447 4038

Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1
Kuressaare

telefon: 45 20 375
või suvel (52 47 673)

4 savi-liiva väljakut, 3 siseväljakut
E–R 11.00–21.00, L 12.00 –19 00

Kuressaare Spordikeskus
Valllimaa 16a
Kuressaare

telefon: 45 20 375
2 siseväljakut

E–R 8.00–22.00, L–P 12.00 –19 00

Türi Tenniseklubi
Pikk 9
Türi

telefon: 50 89 187

Promenaad Tenniseklubi
Vee 10

Haapsalu
telefon: 50 23 047

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

Rakvere Tenniseklubi
Näituse 2
Rakvere

telefon: 55 80 101
3 savi-liiva väljakut
tennysclub@hot.ee

Võsu Tenniseväljak
Lääne 13

Võsu, Lääne-Virumaa
telefon: 32 38 320, 50 35 354

info@mannisalu.ee
www.mannisalu.ee

Teatri maja 
Estonia pst 7 asuv stalinistlik hoone 
pakub unikaalset võimalust kodu loom-
iseks a la carte. Iga korter lahendatakse 
eriprojektina koostöös ostja ja kutselise 
sisearhitekti vahel. Avaratest ja kõrgete 
lagedega tubadest avaneb vaade rah-
vusooperile ning Tammsaare pargile. 
Kõik kultuurseks ja täisväärtuslikuks 
eluks on maksimaalselt mõnesaja 
meetri kaugusel – kul tuuri- ja kauban-
duskeskused, korralikud koolid jms. 

Jauna 
Jurmala
Võrratu suvekodu või resi-
dents kuurortide kuningannas. 
Elurajooni krunt asub jõekal-
dal – hea juurdepääs isikliku 
jahiga. 30 kilomeetrit kuldset 
liivaranda, kihava ööeluga 
linnasüda 10-minutilise jalu-
tuskäigu kaugusel.  Meeldi-
valt lähedal on Balti riikide 
suurim veekeskus ning  7-8 
tennisekeskust,   Riiani vaid 20 
minutit autosõitu. 

Kogu see rõõm Läti hinnatui-
mas elurajoonis asub vaid 4 
tunnise autosõidu kaugusel 
Tallinnast.  Edaspidi ei ole  
puhkus enam kunagi kaugel.

Selle tõeliselt tasuva in-
vesteeringu kõiki finesse ta-
sub kindlasti lähemalt uuri da. 
www.jaunajurmala.lv

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

ELU ON MÄNG , 

         MÄNG ON RÕÕM

www.manutent.ee




