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Kevadine tervitus kõigile
Eesti tennisistidele ja
Tennise lugejaile!

T

änavune talv estimaal oli küll selline, et võib arvata ja prognoosi-

da, et mõne inimpõlve pärast on
tennisemäng Eestis aastaringne välitingimustes spordiala.
Nii või teisiti on välihooaeg meil kohe
algamas ja eks me kõik kibele liivaväljakutele jalga libistama, nautima värsket
õhku ja Eestimaa soojakraade, tundma
rõõmu järjest pikematest päevadest, kiruma juba tavaks saanult päikest, tuult ja
väljaku valepõrkeid, mis ei luba meil kogu
oma meisterlikkust näidata.
Ajakirjal Tennis on üks aastaring täis
saanud, käesolev number on juba viies.
Neli korda aastas ilmumist praeguse plaani kohaselt ka jätkame. Kasvanud on ajakirja maht ja tiraaž, samuti tagasiside nii
arvamuste kui erinevate auhinnamängude
vastuste osas.

Eesti Tennise Liidu lähemate aastate
plaanides on mitmed uued mänguväljakud, sest tenniseharrastajate arvu kasvades peab olema meil ka piisavalt kohti, kus mängida. Ja usume, et nii kasvab
jõudsalt meie lugejate arv.

Mõnusat tennisesuve!
Donatas Narmont
ajakirja Tennis väljaandja
d

Ajakiri Tennis ilmub neli korda aastas.
Järgmine number ilmub
2008. aasta juulis.

Tellimine:

ajakiri@tennis.ee
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Ajakiri Tennis võtab tööle

SEKRETÄRI
kellelt eeldame:

 täpsust ja korrektsust töö ülessannete täitmisel
 arvuti- ja suhtlemisoskust
 soovitavalt tennise kui spordiala tundmist

kellele pakume:

 kokkuleppelist palka ja projektipõhist lisatasu
 paindlikku tööaega
 ametiauto kasutamise võimalust
Töökoht Coral Tennisekeskus, Haabersti 5, Tallinn
Sooviavaldus koos CV-ga palume saata aadressil ajakiri@tennis.ee 10. maiks 2008. a.
Lisainfo telefonil 50 199 88

Esikaanel Kaia Kanepi. Foto: Allan Alajaan.

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

Kalle Muuli
Rene Busch
Toomas Kuum
Urmas Sõõrumaa
Villu Vares
Donatas Narmont
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SUURsisukord

SUURsisukord

Selles numbris
Visioonist tegudeni

Ajakirja lugejale
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Donatas Narmont teeb
kokkuvõtte ajakirja
esimesest ilmumisaastast.
Samas leiate ka
tööpakkumise
toimetuse sekretäri
ametikohale.

21
23

Eesti Tennise Liidu peasekretär
Teet Kallasvee käis märtsi
lõpus Taanis Tennis Europe
aastakoosolekul. Kirjutises
saab ülevaate olulisematest
teemadest nii Euroopa kui ka
Eesti tennises.

40
42

24

Eesti harrastusliigade
turniiridel tuleb aprilli
lõpus ja mai algul küll väike
"puhkepaus", ent alates
mai keskpaigast kuni
sügiseni on mänguvabu
nädalavahetusi vähe.
Ajakirjas võistluskalender.

Karikavõistlused
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Kihlveopettus tennises – kas
see on suur probleem või
asjatu kära?
Miks tennis on ja miks ta
ei ole kihlveomaffiale hea
teenismisvõimalus.

Eesti liigatennis

Eesti Tennise Liit
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ETL-i kuldsponsorid
Tele2 ja Nordea
sõlmisid Eesti tennise
toetuseks ja ala
arendamiseks aasta
alguses mahukad
lepingud.

Päevakorral

Koolitennis

Märtsi lõpus peetud Eesti
karikavõistlused tennises olid
sisuliselt küll Eesti sisemeistrivõistlused. Olgu nagu oli,
ega vorm sisu muuda.

Terved mõtted

62
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63
6

66
6
Tennisekeskus
Tennise arengust Ida-Virumaal
kirjutab ajalehest Põhjarannik
Aleksei Fjodorov.
Eesti Tennise Liit tunnustas IdaVirumaa Jõhvi spordikooli
tennisetreenerit Oleg Belehhovi
tema tegevuse eest regionaalse
tenniseelu arendajana.
Belehhovi arvates on KirdeEesti praegu selle spordiala
arendamise mõttes soodsas
olukorras.

67
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44

Tennis kui spordiala on Eestis
viimaste aastate jooksul järjest
populaarsemaks muutunud.
Paranenud tingimused ala
harrastamiseks, head
treenerid ja innustav eeskuju
tippsportlastelt on loonud
selleks head tingimused.

Ajalugu ja etikett

14
19

30
33
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Seekord on ajaloo rubriigis
lugu Tartu tennise
algusaastatest.
Selles numbris jätkub ka
artikliseeria tennise
etiketist.

46
55

Seekord on rubriigis nn
igavene teine Svetlana
Kuznetsova.
Meestest on sedapuhku
valitud maailma neljas tennisist
Nikolai Davõdenko karjäär.
Lisaks suured postrid.

Turism

>18 a. keelatud
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:
"Kuidas ma hakkasin
tennist mängima." Auhindadeks
taas Sportlandi kinkekaardid.

91
92

Klubitennis

82
Reketlon

70
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Ekspert soovitab

34

Seekord on tähelepanu
all tagakäelöögi tehnika.
Tagakäelööki näitab neil lehekülgedel meie üks parimaid
meestennisiste Vladimir
Ivanov ning tema tehnikat
kommenteerib tennisetreener
Ain Suurthal.

84

2008. aasta tõotab tulla Eesti
reketlonistidele igati edukas.
Kodune tugev konkurents on
loonud head eeldused headeks
rahvusvahelisteks tulemusteks.

Tenniseklubi XO juhatus valis
uueks presidendiks teeneka
harrastusmängija Tiit Raukase,
kes lubas muu hulgas hoolt
kanda klubi rahvusvaheliste
sidemete arendamise eest.
Lisaks ülevaade IBMi turniirist
ja visiidist Valgevenesse.
Reval Ladies tenniseklubis
on aasta alanud toredate
traditsiooniliste turniiridega.
Neist ka ülevaade. Lisaks on
valminud klubi uus veebileht.

ETL-i president
Urmas Sõõrumaa räägib
oma reisist maailma
kuklapoolel Austraalia
lahtistele meistrivõistlustele,
kus ta sai lisaks nauditavatele
tennisemängudele veidi
aimu ka suure slämmi
telgitagustest.
Dr. Kaidu Meitern käis
uudistamas Dubai ATP
tenniseturniiri ja ETL-i
juhatuse liige Toomas Kuum
räägib oma muljetest ja
tennisemängimisest kauges
eksootilises Kambodžas.

Numbris lisaks

hr. Villem
Lapimaa

TENNIS 2/2008

Tenniseklubi XO traditsiooniline
rahvusvaheline turniir XO Cup
toimus aprillikuu esimesel
nädalavahetusel Tallinnas,
Corali tennisekeskuses.
Osalejate kirju seltskond muutis
värvikaks ka ürituse.
Lisaks ülevaade Tele2
tenniseüritusest Pirita
tennisehallis ja Riigikogu
meistrivõistlustest, mis peeti
aprilli alguses.

84
85

76
77

Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

35
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Alustagem halbadest
uudistest. Kui oled
tennisemängija, puutud
sa oma karjääri käigus
kindlasti kokku
põlvehädadega.

Seltskond

Jaanuaris valis Eesti
Sulgpalliliidu üldkoosolek
liidu uueks presidendiks
Robert Antropovi,
kes mängib ise aktiivselt
nii sulgpalli, tennist kui ka
reketloni.
Õppust võttes mullu tenniseliidu etteotsa astunud uuelt
presidendilt ja juhatuselt,
on ka sulgpalluritel kavas
tegeleda senisest enam
sponsorite kaasamisega.

73
74

Treeni terviseks

Meistriklass

Minipostritega leheküljed Eesti
parematest mängijatest Julia
Matojanist, Mikk Irdojast
ja andekast noortennisistist
Armand Levandist.

Harjuta, harjuta, harjuta.
Me kõik teame, et
löökide lihvimiseks,
taktikaliste mänguskeemide
täiustamiseks ja oma
vormi parandamiseks
on vaja tundidepikkust
usinat ja sihipärast
harjutamist. Kuid ega
füüsilised oskused ole
ainukesed, mis treenimist
vajavad.

45

25
26

Tipptase

Sulgpall
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Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Arno Mägi

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!
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EESTITennise Liit

Uued tuuled Euroopa
ja Eesti tennises
ETL-i peasekretär Teet Kallasvee viibis 27.–29. märtsini Tennis Europe
aastakoosolekul Taanis. 49 liikmesriigist oli esindatud rekordarv liikmeid – 43.
Artikli koostas Eesti Tennise Liidu peasekretär Teet Kallasvee ja juhatuse liige Toomas Kuum. Foto: erakogu.

T

aani tenniseliidu väga hästi korraldatud ürituse avas nende kultuuriminister Brian Mikkelsen, esinesid ITF-i president Francesco Ricci Bitti
ja asepresident Juan Margets. Tõstatati
mitmeid tennise jaoks olulisi küsimusi,
mis vajavad lahendamist ja millele tuleks rohkem tähelepanu osutada.

Tennis Europe'i juhatus
(vasakult) tagareas:
Philios Christodoulou,
Stefan Tzvetkov,
Jose Antonio Senz de Broto,
Peter Bretherton,
Michele Brunetti,
Günther Lang,
Aleksei Selivanenko,
istuvad:
Ayda Uluc,
Olli Mäenpää,
Jacques.Dupré (president),
C. Ferrari

Olulisemad küsimused
aastakoosolekul
 sponsoritele ja eriti kohalikele sponsoritele võimaluste otsimine väljundite
suurendamiseks Davis Cupil, mis seni
on olnud äärmiselt piiratud ja üle reguleeritud;
 liitude liikmemaksud;
 arvestades USA dollari nõrkust, ei
lähe rahalises mõttes Tennis Europe’l
just kõige paremini. Sellest hoolimata
jätkatakse käsilolevate arendusprojektide rahastamist;
 juuniortennise komitee oli rahul
saavutatuga ja Euroopa tennisistide
tulemustega maailma kontekstis üldse.
Noortetennises domineeris Venemaa,
kuhu läks ka selleteemaline Tennise
Europe aastaauhind;
 profitennises pakkusid enim kõneainet IPIN-i edukas kasutuselevõtt ja
rannatennise kasvav populaarsus. Eelmisel aasta toimusid esimesed rannatennise Euroopa MV ja 2008. Aasta
jooksul kinnitatakse juba lõplikud rannatennisereeglid ja määrustik ning toimub järjekordne EM:
 seeniortennise populaarsuse kasv

Uus Tennis Europe’i
president ja juhatus
Loomulikult kujunes aastakoosoleku
üheks põnevamaks päevakorrapunktiks
presidendi valimine. Presidendiks kandideeris kaks juhatuse liiget – prantslane
Jacques Dupre ja norralane Jarl Whist.
Prantsusmaa Tenniseföderatsiooni peasekretär Dupre võitis hääletusel veenva
ülekaaluga.
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Tennis Europe’i tegevjuht on soomlane Olli Mäenpää.

diumi kriteeriumid ja 2008. a võistluste
kalenderplaan

Valiti ka uus kaheksaliikmeline juhatus. Eelmisest juhatusest säilitasid
koha Michele Brunetti Itaalist, Philios
Christodoulou Küproselt, Jose Antonio
Senz de Broto Hispaaniast ja Ayda Uluc
Türgist. Uute liikmetena mahtusid juhatusse Peter Bretherton Suurbritanniast,
Günther Lang Saksamaalt, Aleksei Selivanenko Venemaalt ja Stefan Tzvetkov
Bulgaariast.

Ettekande juhatusele tegid sekretariaadi töötajad vastavalt oma valdkonnale.
Allar Hint rääkis Eesti noortekoondise
treeninguprotsessist, treenerite ja kohtunike koolitusest. Koolituse eesmärk on
omistada kõikidele treeneritele kutsekvalifikatsioon ja muuta töö kvaliteetsemaks. Kavas on korraldada suuremaid
koolitusi, sealhulgas saata treenereid ka
rahvusvahelistele koolitustele. Kohtunike koolituse eesmärk on tekitada huvi
ja motivatsiooni selle ameti vastu. Hindi
arvates oleks Eestis vaja vähemalt nelja
valge märgiga kohtunikku.

Teet Kallasvee nägemuses näitab Brethertoni, Langi, Selivanenko ja eriti Tzvetkovi valimine juhatusse, et liikmesriigid soovisid värsket verd ja uusi tuuli
Tennise Europe tegemistesse.

ETL-i juhatuse koosolek
24. märtsil toimus järjekordne Eesti
Tennise Liidu juhatuse koosolek. Põhiküsimusena oli arutlusel ETL-i 2008. a
eelarve, mis kinnitati kogumahuga 18,3
miljonit krooni, mis ületab 2007. a eelarvet rohkem kui kolm korda! Aktiveerunud
on mitmed tenniseprogrammid, suurenenud toetuste summad tennisistidele
ja paranenud võistluste korralduste tase
jm. See kõik neelab aga suuri rahasummasid ning vajab pingsat tööd rahastajate leidmisel, nii riiklike struktuuride
kui ka sponsorite kaudu. Edaspidi esitab
peasekretär juhatusele kord kvartalis eelarve täitmise ülevaate.
Juhatuse koosolekul kinnitati ETL-i
auliikmete statuut, noore talendi stipen-

Tenniseklubide hetkeseisust andis
lühiülevaate Raido Rätsep. Vahepeal
veidi soiku jäänud ETL-i liikmesklubide kriteeriumide väljatöötamine taaskäivitati ja järgmiseks juhatuse koosolekuks esitatakse projekt. Ühtlasi tutvustati mängija MIN-koodi korda (vt.
www.tennis.ee).
Villu Vares tutvustas erinevaid medalite ja aumärkide versioone ETL-i logodega. ETL-i ametlikuks palliks saab
2008. a. Dunlop. Ühtlasi peatuti põgusalt tennisebaaside seisul.
Järgmine juhatuse koosolek peetakse
15. mail, kus valmistatakse ette tennise
arengukava lähenevale ETL-i üldkogule, mille täpne aeg ja toimumiskoht teatakse liikmesklubidele täiendavalt.

7

KARIKAvõistlused

Tenniselahingute kroonika
Eesti karikavõistlused tennises
Märtsi lõpus peetud Eesti karikavõistlused tennises olid
sisuliselt küll Eesti sisemeistrivõistlused.
Olgu nagu oli, ega vorm sisu muuda.
Loo on kirja pannud tenniseentusiast Sven Tamming. Fotod: ajakiri Tennis.

T

urniiri direktoriks oli Teet

pel näitasid, et ka nende püssid pole

Kallasvee, kelle jaoks see üri-

tagalas rooste läinud. Ja omamoodi

tus oli ka esimene tõsine päh-

positiivne üllatus oli Corali vanemleit-

kel tennisemaailmas, mille peal oma

nant Bruno Loiti jõudmine poolfinaa-

lõikehambaid proovida. Tegelikuks

li. ”Lahinguväljal” kehtiski seekord

dirigendiks kujunes aga peakohtunik

võrdsuse printsiip – poolfinaalides olid

härra Allar Hint, kelle taktikepi all su-

solidaarselt vanad tegijad vs noored,

jusid võistlused veatult nagu Mozarti

vastavalt Troost-Ritslaid, Loit-Käsper.

40. sümfoonia Eri Klasi juhatusel.

Siin paraku ”seenioride” jõud rauges

Loodetavasti sai Teet korralikud tule-

ning meesüksikmängu finaal kujunes

ristsed, sest Eesti karikavõistlustel on
esindatud kõige erinevad tehnilised
nüansid, mida tenniseturniiri direktor
teadma peab.

Puuduv
esimene ešelon
Esimese ešeloni puudumisel võis
karta liiga üksluiseid kohtumisi, kuid
tõelised intriigid koorusid välja võistluse käigus. Nimelt ei maksa praegu ega

uue generatsiooni duelliks, kus võitjana väljus Käsper.

Kohal ka
”numbritega” naised
Nüüd aga naistest. Erinevalt meestest kandsid mõned naised oma ”seljal” ka maailma edetabelinumbreid,
siis vastavalt Margit Rüütel WTA 167.
kohal ja Julia Matojan 969.

ka tulevikus alahinnata vana kaardi-

Naiste üksikmängu tabelilt silmi üle

väe löögirusikat. Kui meie ”tegev-

lastes võis arvata, et mängud kuju-

väest” olid esindatud vaid Käsper ja

nevad suhteliselt ühepoolseteks ning

jugendrühm eesotsas Ritslaidi, Pääro,

need kahtlused pidasid ka paika. Siin ei

Tuusa, Levandi ja Aunapuuga, siis re-

jäetud ka kõige pöörasematele fantaa-

servohvitserid Troost, Luzgin ja Kop-

siatele mingisugust ruumi. Margiti jaoks

Oodatult oli finaalis Margit Rüütli vastaseks
Julia Matojan. Rüütli võidunumbrid olid siiski
veenvad.

kujunes see turniir pühapäevahommikuseks jalutuskäiguks Pirita rannas.
Oodatult oli finaalis Rüütli vastaseks
Julia Matojan. Rüütli võidunumbrid
olid siiski veenvad.
Noormängijatest võib esile tuua Kadi
Ilvese, kelle mäng jättis üllatavalt küpse mulje. Tundub, et väike käbi pole
suurest kuusest kaugele kukkunud ning
ema jälgi mööda astudes võib Kadit oodata ees suur tulevik.
Üldiselt jättis turniir igati sümpaatse
mulje ning see oli tõenäoliselt ka korraldajate taotlus. Ei midagi puudu, ei

Meeste üksikmängu finaalis alistas esimesena asetatud Sven Käsper peale tasavägist esimest setti
tulemusega 6/4,6/0 Morten Ritslaidi.Kolmandat kohta jäid jagama poolfinaalides kaotanud
Ivar Troost ja Bruno Loit.
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midagi ülearu. Selge on see, et põhirõhk
peab jääma suvistele Eesti meistrivõistlustele. Kohtumiseni seal!
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TOETUSteam

TOETUSteam

WTA turniirivõit
oleks ootuspärane

Usutlus Eesti parima naistennisisti Kaia Kanepi mänedžeri,
laevafirma Tallink juhi Enn Pandiga
Äsja koos Kaia Kanepiga edukalt Ameerika turneelt naasnud Enn Pant
rääkis ajakirjale Tennis, et loodab juba sel aastal Kaialt esimest WTA turniiri võitu.
”Kaia on selleks võimeline,” sõnas Pant. ”Samuti on reaalne, et Kaia lõpetab
tänavuse aasta maailma edetabeli esimese veerandsaja hulgas.”
Enn Pandiga vestles ajalehe Postimees ajakirjanik Kalle Muuli. Fotod: Allan Alajaan
Kumma te enne avastasite,
tennise või Kaia?
Ma olen juba lapsest saadik olnud
suur spordihuviline. Koolipoisina teadsin kõiki edetabeleid peast ja tahtsin
spordiajakirjanikuks saada.
Aga tennis – mõni aeg tagasi hakkasin tasapisi ise tennist toksima ja käisin ka paaril suuremal turniiril mänge
vaatamas. Ja siis ühel päeval lugesin
lehest Valdo Randpere juttu, et Kaia
peab vist tennisemängu lõpetama, sest
tal pole piisavalt raha. Palusin kohe pärast selle loo lugemist oma heal sõbral
ja äripartneril Ain Hanschmidtil, kes
on Haapsalust pärit ja tunneb Kaia vanemaid, korraldada kohtumine Kaiaga.
Siis selgus, et Kaia vajaks hooajaks 1,3
miljonit krooni. Mõtlesime Ainiga natuke ja otsustasime toetada.
Äriliseks on seda otsust
vist raske nimetada?
Seda küll. Aga sotsiaalne aspekt on
sellisel toetusel täiesti olemas. Me
saame sponsorluse taotlusi peaaegu
iga päev, aga oleme toetanud sportlasi
valdavalt siiski üksnes tasuta või poole
hinnaga piletitega, kui kellelgi on vaja laevaga kuhugi sõita. Raha oleme
seni harva andnud, sest ma leian, et
kui kedagi toetada, siis tuleb seda teha
korralikult, mõne ühekordse summa
andmisest pole suurt abi. Nii saigi võimaluse avanedes otsustatud, et võtame
oma missiooniks Kaia abistamise.
Mis juhtus Tšiilis Vina del
Mari turniiril, kus Kaia
otsustas ootamatult loobuda hiljuti palgatud Rootsi
treeneritest?

Me saime eelmisel aastal Kaiaga päris headeks sõpradeks ja ma käisin te-
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krooni. Varem oli see summa tunduvalt
väiksem, aga nüüd tahaks kõike hästi
korralikult teha. Oleme palganud lisaks
uuele treenerile ka toitumisspetsialisti
ja üldfüüsilise ettevalmistuse treeneri
ning veel mitu inimest, kes ei ole küll
iga päev ametis, aga abistavad vastavalt vajadusele.
Kui sageli saate ise Kaia
mängule kaasa elada?
Käin ikka päris sageli Kaiaga kaasas.
Eelmisest aastast ma juba rääkisin.
Tänavu tegin Kaiaga kaasa kogu tema
Ameerika turnee kuni Indiana Wellsi
turniiri lõpuni. Miamisse ei olnud
enam võimalik jääda, pidin kodumaale

maga kaasas kõigil suurturniiridel peale Austraalia lahtiste meistrivõistluste.
Hiljemalt sügiseks oli meile selge, et
niiviisi jätkata ei saa – see on talendi hukutamine – ja kui tahame edasi minna,
siis peame midagi ette võtma. Käisime
siis kõvasti peale, et Kaiale tuleb uus
treener leida. Leiti rootslased. Mõned
asjad, mis rootslased tegid, olid väga
head, näiteks Kaia serv paranes rootslaste käe all tublisti. Aga kõik muu oli
... kuidas nüüd öelda – nad tapsid Kaia
lihtsalt ära, Kaia oli juba selle aasta alguseks täiesti väsinud.

tulema.
Kuidas mänedžeri
tribüünilolek Kaia mängule
mõjub?

Ma olen mängu vaadates üpris agressiivne, vahel karjun päris kõvasti. Olen
Kaialt küsinud, kas teda häirib, kui
keegi eesti keeles karjub. Aga ta räägib, et vastupidi – väga hea on kuulda,
et keegi toetab. Mängijal on ju mängu
ajal meeled nii pingul ja erksad, et ta
kuuleb ja tunneb iga väiksematki heli
ja liikumist.

Tšiilis rääkis Kaia mulle, et talle ei
istu koostöö rootslastega kohe üldse
ja ta tahaks treeneriks hoopis Pablo
Giacopellit, keda tundis. Ütlesin Kaiale,
et me peame edasi minema, ja kui
koostöö ei sobi, siis lõpeta see ära. Nii
hakkaski Giacopelli Kaiat juhendama
sisuliselt juba Vina del Mari turniirist
alates.

Omade toetus on mängijale ka mängu
ajal kindlasti vajalik. Psühholoogiline
moment on tennises väga oluline. Kui sa
ikka pead mängima vastasmängija ko-

Kus ja millal te ise esimest
korda tennisereketi kätte

dupubliku ees, ilma et sul endal ainsatki

võtsite?

toetajat oleks, siis on väga raske leida

Ma arvan, et see oli vist aastal 1993
Haapsalus. Seal mängisime Koit Uusile kuuluvatel väljakutel Ain Hanschmidtiga. Praegu mängin Eestis olles
treeneriga vähemalt viis korda nädalas,
esmaspäevast reedeni igal hommikul
kaks tundi. Mängiksin ka nädalavahetusel, aga treeneril on siis muud tegemist.

jõudu maksimaalseks pingutuseks.
Kui Tallinki aktsionärid
nüüd seda juttu loevad,
siis tahaksid nad kindlasti
teada, kas tenniseturneede
kõrvalt Tallinki juhtimiseks

Kas Tallink tahab toetada
Kaiat üksinda või on kavas
ka teisi toetajaid kaasata?

ka aega jääb?

Tahaks ikka teisi ka appi kutsuda.
Need summad, mida vaja läheb, on
siiski päris suured. Põhilise osa rahast
annab praegu Tallink, aga väiksemate
summadega toetavad paljud teisedki ettevõtjad. Ametlikult on sponsor
ka Hansapank, kes pole küll kahjuks
jõudnud veel raha üle kanda.

ei ole strateegiat eriti palju mõtet pla-

Kui suur on Kaia aastaeelarve?

Nii et majanduskriis pakub
palju vaba aega?

Minu peal on Tallinkis eelkõige strateegilise arengu planeerimine, firma
areng. Praeguses majandusolukorras
neerida, sest peamine strateegia on koguda võimalikult palju rasva, et halvad
ajad üle elada.

Mingis mõttes küll. Pealegi ei sõltu

Kui võidusõitjale Marko Asmerile
leiti siin üleöö ikka mitmeid miljoneid
kroone, siis Kaial nii palju vaja ei ole.
Kokku peaks ta aastaeelarve koos oma
teenitud summadega olema 4-5 miljonit

Tallinkis ühest inimesest suurt midagi.
Meil on väga tugev meeskond ja tänapäevaste sidevahendite juures pole mu
asukohal erilist tähtsust.
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Enn Pant on ka ise aktiivne tenniseharrastaja. Eestis olles treenib ta nädalas vähemalt viis
korda (pildil koos treener Toomas Suursooga).
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Tallinki huvi on seotud eelkõige Kaiaga. Aga Eesti
tennis laiemalt?

Meie jaoks on Kaiast küllalt. Aga tenniseliitu valiti ju suur hulk nii vägevaid
ärimehi, et ma loodan küll, et nad varsti
ka midagi teiste Eesti tennisistide arendamiseks tegema hakkavad. Tenniseliit
peaks pakkuma häid turniire ja võistluskogemusi eelkõige noortele. Minu
meelest tuleks alustada sellest, et tuua
Eestisse ITFi kümnetuhandesed turniirid. Soome korraldab neid suvel vaat
et iga nädal järjest. Läti ja Valgevene

korraldavad samuti palju ITFi turniire.
Eestis ei toimu sellega võrreldes õieti
midagi.
Milliseid eesmärke pead
sa Kaiale lähitulevikus
reaalseks?
Kaial on annet, tahtmist ja oskust.
Teda on vaja nüüd hästi juhendada.
Minu ülesanne on kindlustada, et Kaia
saaks pühenduda ainult tennisele ega
peaks oma pead vaevama muude probleemide pärast.

Ma arvan, et sel aastal peaks tulema
Kaiale esimene WTA turniiri võit. Ta
on selleks võimeline. Samuti pean reaalseks seda, et Kaia lõpetab tänavuse
aasta maailma edetabeli esimese veerandsaja hulgas. Aga see võib olla ka
natuke vedamise asi – et kui ikka väga
õnnetu loos trehvab, siis pole midagi
parata. Olgem ausad – Kaia võib edetabeli esikümne mängijatega mängida
kui võrdne võrdsega, kuid pole siiski
veel piisavalt küps selleks, et neid võita. Kogemused tulevad ajapikku.
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KAANEstaar

Kaia Kanepi
Tennise kevadnumbri esikaanetüdruk

Seda, et Kaia Kanepi oskab hästi tennist mängida, teavad Eestimaal peaaegu kõik.
Või ei tea? Kui suur hulk eestimaalasi võiks öelda, et nad ei tea Kaia Kanepit?
Kaiast kirjutas ajakirja Tennis väljaandja Donatas Narmont. Fotod: Scanpix ja erakogu.

M

a arvan, et neid inimesi ei
saa väga palju olla. Ja nende
hulk vähenes kindlasti oluliselt tänavu kevadel. Sest Kaia näitas
mängu, mis ei jäänud märkamata kogu
maailmas, rääkimata siis meie väikesest Eestist.
Kaia suured teod tenniseväljakul on
üks neid hetki, mil meile meenub, kui
uhke ja hea on eestlane olla. Mitte et
muidu me selle üle uhked ei oleks, aga
sellised hetked on eriti ülevad ja jäävad meelde.
Miamis Kaia võidutee peatanud Serena Williams tuli hiljem turniiri võitjaks. Talle ei saanud vastu ka maailma
esireket Justine Henin. Kaia sai vastu
isegi veidi enam, kui uskuda numbreid.
Aga tennises ei tähenda numbrid tihtipeale kogu tõde. Tõde on aga see, et
Kaia mängu oli nauditav vaadata. See
ei olnud enam pelgalt osalemine tenniseväljakul toimuval ühisel ettevõtmisel
Serena Williamsiga. See oli võitlus.
Kaia puhul on sümpaatne see, et ta ei
läinud kohtumist hilisema turniirivõitjaga niisama mängima ega oma parimat
andma, vaid läks võitma. Ta teadis väga hästi, et selleks tuleb ennast ületada.

Ja Kaia ületaski, aga sel korral sellest
ei piisanud. Kas piisab tulevikus, peab
näitama aeg.

Tennisekorüfee
Toomas Leius

Mis eristab blondi tennisepiigat mõnest teisest noorest Eesti staarist, kelle
meedia on kuulsaks teinud? Aga see,
et Kaia on tuntuks ja kuulsaks saanud
oma tegudega. Suuri tegusid maailma
tennises teha pole sugugi kerge. Ja kui
ise hästi ei mängi, ei suuda ka meedia
aidata.
Spordis erinevalt kunstist pole saavutused tõlgendamise küsimus, mida on
võimalik sageli peita keeruliste kunsti-

Jaanuari lõpus Tallinnas toimunud
Federation Cupi ajal oli mul Kaiaga

vormide taha ja millest siis vaid tegi-

pikem jutuajamine. Aimasin juba siis,

jad ise ning omasugused kiibitsejad aru

et treeneri vahetus võib peagi tulla,

saavad. Sport on aus mäng, võidavad

need rootslased jäid Kaia jaoks ikka

need, kes ongi paremad, mitte need,

nõrgaks.

keda publik, meedia või kriitikud pare-

Kaia praegune treener on kindlasti

maks peavad.

oma ala spetsialist, kuigi maailma

Kaial on head toetajad: tema pere-

absoluutsesse tippu ta ei kuulu.

kond, sponsor Tallink ja mänedžer Enn

Üldiselt jagavad sel tasemel treenerid

Pant, uus treener ning mitmed oma ala

hästi ära, kellega tasub töötada. Kaia

spetsialistid tiimis, kogu Eestimaa.

võimekust arvestades on tal poten-

Jõudu Kaia, et Sa Tennise esikaanel
oleksid ka edaspidi, miks mitte tulevikus mõne eriti suure karikaga. Ees ootavad Roland Garros ja Wimbledon, hoiame pöialt!

tsiaali tõusta maailmas väga kõrgele.
Giacopelli teine õpilane Castano saab
tõusta vaid mingi tasemeni ja siis on
piir ees, lihtsalt eeldusi rohkemaks
pole.

Rene Busch, Fed Cup naiskonna kapten
Kaia on tegelikult väga teadlik ja enesekindel noor naine. Ta teab,
mida tahab, ta tunneb väga hästi oma teed. Fed Cupi ajal sain temaga
üle mõne aja tihedamalt suhelda ja veendusin, et tegemist on väga
küpse tennisistiga.
Treeneri vahetus oli tema otsus, ju ta tundis, et see on raudselt õige ja
vajalik.
Esimesed signaalid on head, aga paar kuud on lühike aeg ja näis,
mida toob kogu see aasta.
Kui näiteks Kaiat ja Margit Rüütlit võrrelda, siis ületab Kaia Margitit
Roger Federer, Rene Busch ja ajakiri Tennis tänavusel
Australian Openil.
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oluliselt veel psühholoogilises plaanis, enesekindluse poolest.
Tennises on see ülitähtis.
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TIPPtase

Mikk Irdoja
püüdleb
üüdl b Wi
Wimbledoni
bl d i suunas

Eakaaslastega võrreldes üsna hilja tennisega algust teinud Mikk Irdoja on üle
elanud kõik rasked hetked ning pingutab nüüd unistuse täitumise nimel –
tema suurimaid soove on mängida Wimbledonis.
Mikk Irdojast kirjutab Postimehe ajakirjanik Maarja Värv.

J

”

õudsin tennise juurde alles kaheksa-aastaselt, teiste poistega
võrreldes on see suhteliselt hilja,”
meenutas Irdoja. ”Enne proovisin mitut
ala – näiteks käisin ühe päeva judotrennis, ühe päeva korvpallis. Kuni läksin
Nõmmele Hannes Rachinski juurde tennist mängima.”

Irdoja tõdes, et sport on tal juba veres.
”Isa oli kunagi päris heal tasemel jalgrattur, eks ma sealt spordipisiku saingi,”
arvas ta.

Tennisekirg telerist
Tennis hakkas Irdojale meeldima tänu
teleris nähtud mängudele. ”Vaatasin
olümpiamänge ja sealt jäi tennis silma,”
selgitas suvel 21. sünnipäeva tähistav
Irdoja. ”Mulle on pallimängud alati sümpaatsed olnud. Mingi hetk tahtsin tennise
korvpalli vastu vahetada, aga ei julgenud
isale öelda, et tahan ala vahetada.”
Algus ei sujunud sugugi nii õlitatult, kui
noormees lootis – teistest kasvult väiksem Irdoja pidi ühe kaotuse järel teisega leppima. ”Olen üsna hilise arenguga,
hakkasin alles kusagil 9. või 10. klassis
kasvama, siis tuli jõudu juurde ja sain lõpuks teisele vastu,” rääkis ta. ”Olen selline, et elan kõike kõvasti läbi, aga tahe
on mul olemas ning ma ei jätnud jonni.
Lisaks vanemad kogu aeg rääkisid, et
küll tuleb ka minu aeg.”
”Mäletan täpselt, kuidas alguses sain
kõigilt ülikiirelt pähe, aga kannatasin ära
ja ei visanud reketit nurka ning varsti
hakkasingi võitma,” jätkas Irdoja. ”Mingil hetkel muidugi tekkis selline tunne,
et miks ma mängin, kui kogu aeg kaotan,
aga mul pole kombeks asju pooleli jätta.”
Oma rolli mängisid ka sõbrad, kes aastate jooksul tänu tennisele leitud. ”Meil
on oma tennisepunt, tunneme üksteist
kaua ja suhtleme palju, see mõjutab ka,”
kinnitas Irdoja. ”Pole põhjust pooleli
jätta, kui on sellised sõbrad.”

Sügisel koos Jürgen Zopi, Vladimir
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Ivanovi ja Sven Käsperiga Tšehhis Praha tenniseakadeemias harjutanud Irdoja
naeris, et sõprade vastu mängimine on
hoopis omaette katsumus. ”Kui omavahel kokku lähme, on ikka verine,” muigas ta. ”Väljakul oleme vastased ja igaüks püüab võita. Aga kui mäng läbi ja
käsi surutud, oleme jälle sõbrad.”

Mäletan täpselt, kuidas
alguses sain kõigilt ülikiirelt
pähe, aga kannatasin ära ja
ei visanud reketit nurka ning
varsti hakkasingi võitma.
Kuigi suuremad põdemised jäävad
noorukiikka, tuleb neid vahel ka nüüd
ette. ”Mingi hetk noorena tundus mulle
pärast kaotust, et maailma lõpp on käes,
aga see on praktiliselt üle läinud.”
Väljakul üritab Irdoja liigset emotsionaalsust peita. ”Välja elada tohib ainult
positiivsust ning ma katsungi selle poole
pürgida, et negatiivseid emotsioone mitte välja näidata,” lausus ta.

Federerilt võib õppida
kõike
Oma eeskujudeks nimetab Irdoja
maailma esireketit Roger Federeri, hispaanlast Feliciano Lopezit ning soomlast
Jarkko Niemineni. ”Federer on muidugi
kuningas, temalt on absoluutselt kõike
õppida,” arvas Irdoja. ”Mängustiili poolest on lemmik Lopez, üritan mängida
sarnast stiili nagu tema, ta on ka vasakukäeline. Ja Nieminen on ka mingis mõttes
eeskuju. Rahulik Soome mees, ajab oma
rida ja on kogemata maailma 13. kohal.”
Niemineniga on Irdojal olnud au ka
mängida. Kui soomlane käis Tallinnas
Tondiraba tennisekeskuse uute väljakute
avamisel, peeti näidismatš tema ja Irdoja
vahel. ”Sain Jarkkoga mängides ülihea
emotsiooni ja proovida, kuidas on sellise
mehega mängida, aga see oli ikka näidismäng, puhtalt rahvale, võistlusmomenti

ikka väga polnud,” meenutas Irdoja, kes
sai võimalusest teada vaid nädal enne
mängu. ”Ma ei tea, kas enam üldse saangi kunagi selliste meestega mängida.
Pabistasin enne mängu ikka korralikult,
tudin oli sees.”
Maailma edetabelis üsna tagapool
paiknev Irdoja sellest esialgu suurt
numbrit ei tee ning seab silmad tuleviku
suunas. ”Edetabelikoht numbrite järgi
on praegu nutune, aga see ei ole kindlasti minu õige koht,” arutles ta. ”Punkte
on vaja ja tabelikoht tuleb kõrgele saada,
selles ei ole küsimust. Ning ma tean, et
olen selleks võimeline.”
Irdoja üks suurimatest unistustest on
mängida tennisehooaja eelviimasel suure slämmi turniiril. ”Tahaksin kunagi
jõuda Wimbledoni, aga selleks peaksin
olema maailma saja hulgas,” avaldas ta.
”Wimbledon on mu unelmate koht, kuid
sinnani on veel väga-väga pikk tee käia.
See lihtsalt on kuidagi südamelähedane
turniir.”

Mikk Irdoja

CV

Sündinud: 17. juulil 1987
Pikkus: 186,5 cm
Kaal: 80 kg
Treener: Peeter Lamp
Endised treenerid: Hannes Rachinski,
Alo Ojassalu, Alti Vahkal, Harri Neppi,
Ain Suurthal.
Koolid: Magdaleena lasteaed-algkool;
Hiiu põhikool; 32. keskkool; Audentese
spordikool; Audentese ülikool
Saavutused:
Eesti meistrivõistluste finalist 2005. ja
2006. aastal
2005. aastal ITF-noorteturniiridel kaks
esikohta üksikmängudes
Alates 2005. aastast Davis Cupi
meeskonnaliige
Kaks Eesti meistritiitlit paarismängus
(2005 ja 2007)
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TIPPtase

Julia Matojan
ema soovitab: ”Abiellu ja lõpeta tennis ära!”

Julia Matojan (22) ei oska oma rahvust öelda. Ta ema on vene-soome,
isa armeenia-rumeenia juurtega. ”Välismaal olles nimetan end eestlaseks,
kuigi räägin emakeelt, vene keelt, märksa paremini,” selgitab Matojan.
Julia Matojaniga vestles Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine.

K

”

irjutage: elukutseline tennise-

niiri, aga vaja oleks kolmekümne ligi.

mängija,” õpetab Julia, kes ba-

See-eest mängin ainsa tippmängijana

lansseerib maailma edetabelis

peaaegu kõiki Eesti turniire. Ma armas-

esimese tuhande piiril. Ta sai viimasel

tan tennist ja tahan ka võita,” deklaree-

turniiril Iisraelis teise ringi jõudmise-

rib Matojan, kes vastas nõnda ka Buschi

ga pisut punkte juurde ning peaks uues

asjakohasele küsimusele.

edetabelis olema esituhande viimases
kümnes. Seega Kaia Kanepi, Maret Ani
ja Margit Rüütli järel paremuselt neljas
Eesti mängija.

Olen pisut puudutatud,
et kuulun küll FedCupi
naiskonna kandidaatide, aga
mitte liikmete hulka.

”Busch lohutas: vaja on ka mängijaid,
kes võistlevad peamiselt ainult kodus ja
teevad seda edukalt,” rõhutab Matojan,
jättes lisamata, et seitsmekordne Eesti
meister Busch oli ise üks selliseid mängijaid, peamiselt küll aegade ja olude
tõttu.

Potentsiaali on
enamaks

Aga Föderatsiooni karikasarja nais-

Kuigi alles 22-aastane, pole Matojanilt

konda pole Matojani võetud. Kuigi kap-

tippude vallutamist loota. ”Sihikindlat

ten Rene Busch on üks Matojani tree-

tööd hea treeneri käe all ning piisa-

nereist Roland Kvelsteini kõrval. Kahel

valt turniire, siis tõuseks Julia kusagi-

viimasel aastal on naiskonna neljas liige

le maailmas viiesaja piirile. Oleks n-ö

olnud Anett Schutting, samuti Buschi

Poljakova klassi hea ja kindel mängija.

õpilane.

Kuid mitte tipp,” osutab Toomas Leius,

”Sind ei võeta sellepärast, et oled
venelane,” on Matojanile öelnud mitmed sõbrad. ”Mina seda hästi ei usu.
Kaotasin Anettile talvel, kuid minul on
WTA reiting, ja temal mitte. Olen pisut
puudutatud, et kuulun küll FedCupi
naiskonna kandidaatide, aga mitte liikmete hulka. Kapten formeerib naiskonna,” toob Matojan kuuldavale oma nägemuse.

Eestis mängiv
proff

üks Matojani kunagistest juhendajatest.

Võidujanu on mul küll.
Kunagi plikapõlves võttis
isa mingi pahateo pärast
reketi ära.
Nutsin ja nuiasin, kuni
tagasi sain.

Kui kaua Matojan mõtleb profina mängida? ”Kui kaotan, siis ütleb ema ikka:
abiellu ja lõpeta ära! Kui võidan, siis
on küll rõõmus. Ja isa innustab alati.
Sõbrad enamjaolt ka,” kõlab Matojani
vastus.
”Võidujanu on mul küll. Kunagi plikapõlves võttis isa mingi pahateo pärast reketi ära. Nutsin ja nuiasin, kuni
tagasi sain. Ma pole seda kõige ilusamat
võitu veel saanud,” vastab Matojan kü-

Leius ei taha Ilona Poljakovale, hil-

simusele, miks ta mullu augustis Eesti

jutisele Eesti tenniseliidu peasekretä-

meistrivõistluste poolfinaalis Maret Ani

Maailma tuhandes mängija ei saa olla

rile ja kauaaegsele FedCupi naiskonna

ei võitnud.

puhas tenniseproff, sest ta ei elatu tur-

liikmele liiga teha, kasutades teda mitte

”Mind ässitati: Maret pole vormis, sul

niiridest lihtsalt ära. Tennisest peaaegu,

nimena, vaid nähtuse iseloomustami-

on hea võimalus talle ära teha. Jumal,

sest Matojan on Kalevi tennisekoolis ka

seks omadussõnana. Näidates, et Eesti

ma tundsin end otse näitlejana, sest

treener. Oma teise isa – Matojani mää-

tennises peab olema ka nn tublisid ko-

vaatajaid võis oma tuhatkond olla. Nagu

ratlus – Sven Evingu juures.

dumaiseid tippe, kelle peal nooremad

”Ma saan aastas toetajate puudumisel
viis-kuus madalama kategooria profitur-
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anded saaksid oma hammaste teravust
proovida.

laval. Süda põksus, ei olnud minust tegijat!”
Uus võimalus võib tulla...
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TULEVIKUtegija

Armand Levandi
Federeriga oleks äge mängida
15-aastane Eesti tennise tulevikulootus Armand Levandi julgeb välja öelda oma
kõrged sihid: esmalt tahab ta jõuda kuni 18-aastaste maailma esisaja hulka ja
seejärel sihtida kohta juba maailma meeste top 100 hulgas.
Armand Levandist kirjutab Linnalehe ajakirjanik Kristjan Roos. Foto: ETL arhiiv.

K

”

õik on võimalik, kui kõvasti
treenida ja keskenduda,” räägib
Armand ja lisab, et kunagi tulevikus tahaks ta mängida oma eeskuju,
maailma tennise absoluutse tipu Roger
Federeriga. ”Temas meeldib mulle kõik.
Tema mänguoskus ja see, kuidas ta platsil on.” Armand kinnitab enda ja ka
oma koduste omavanuste konkurentide
Marek Marksoo, Daniil Proskura ja Erik
Aunapuu nimel, et keegi tulevikumeestest niisama pulli ei tee ja kui kõvasti tööd
teha, võib näiteks kümne aasta pärast tervelt kolm-neli Eesti meest olla maailma

praegu 15-aastane. Järgmise kahe-kolme aasta jooksul tuleb oma mäng veel
mitmu korda agressiivsemaks muuta
ning jõu ja kiiruse kaudu kõiki omadusi
arendada,” tõdeb Saarne. Ta jätkab filosoofiliselt: tennises kuuluvad välisturniirid treeningu ossa, sest parim trenn
on võistlus ja just turniiridel tulevad
nõrgad kohad välja.

Võistelda nii palju kui
võimalik

saja parema meestennisisti seas.

Harjutab profile
kohaselt
Juba praegu harjutab Armand kui tõeline proff. Kaks korda päevas toimuvad
treeningud on tema jaoks tõsiasi. Aga nagu Armandi treener Oskar Saarne ütleb:
Armand on trennis alati kohal ja alati naeratab. "Tennis on põnev,” selgitab seitse
aastat tennisega tegelenud Armand seda,
miks ta on valmis mõnuga väljakul ränka
vaeva nägema.

Keegi tulevikumeestest
niisama pulli ei tee ja kui
kõvasti tööd teha, võib
näiteks kümne aasta pärast
tervelt kolm-neli Eesti meest
olla maailma saja parema
meestennisisti seas.
Saarne ja Levandi koostöö sai alguse
eelmise aasta jaanuaris ja tulemused
ei andnud kaua oodata. "Perspektiivika

esimene välisturniiri võit tuli juba eelmise aasta lõpus, kui ta võitis Göteborgis
Euroopa Tennise Assotsiatsiooni kuni
16-aastaste poiste üksikmängu turniiri.
Järgnenud on paarismängu turniirivõidud Prantsusmaal, Taanis ja Rootsis.

Kas anne või töö?
Kas Armandi edu taga on anne või töö?
„Kõva annus tööd ja eks töökus on ka üks
ande osa,” vastab treener Saarne. Rene
Buschi tennisekooli ühe lootustandvama kasvandiku praeguseks trumbiks
on serv. „Ilma servita ei ole tänapäeva
tennises üldse millestki rääkida,” rõõmustab Saarne. Samas kinnitavad nii
Armand ise kui ka tema treener, et agressiivsust ja stabiilsust peaks mängus
rohkem olla. Tööpõld onl lai ja loorberitele ei kavatseta puhkama jääda.

mängijaga on alati hea koostööd alustada.

Lähiaastate sihiks on Armand võtnud

Minu jaoks ei olnud küll mingi üllatus,

pääsu juunioride ehk siis kuni 18-aastaste

et pärast poolt aastat koostööd hakkas

Grand Slami turniiridele. Selleks tuleks

tulemusi ka rohkem tulema,” meenutab

jõuda maailma juunioride edetabelis 60-

Saarne. "Oskar on hea treener. Ta nõuab

70 parema hulka. "Kui räägime juunio-

palju, aga see teebki treeneri heaks,” kii-

ride tippu jõudmisest, siis räägime kuni

dab Armand oma juhendajat. Armandi

18-aastastest mängijatest. Armand on
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Nii otsustasidki Armand ja ta treener, et tippu murdmiseks on vaja osaleda nii paljudel välisturniiridel kui
vähegi võimalik. Et see võimalik oleks,
tuleb Armandil Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumi 9. klassi poisina koolitöid teha eriprogrammi alusel. Tänavu
on plaanis osaleda 20 turniiril, neist viis
on juba seljataga ja järgmisena ees aprillis toimuv turniir Bulgaarias. Kui mullu
mängis Armand veel kuni 16-aastaste turniiridel, siis edaspidi keskendub ta pikemale perspektiivile mõeldes 18-aastaste
turniiridele. Välisturniiridel osalemiseks
on Armandile oma toetava käe andnud
tenniselootuse peasponsor Tele 2.
”Armand on oma noorusele vaatamata
näidanud tõsist suhtumist ja kindlat tahet
tipptasemel sportlaseks saada,” märgib
Tele 2 äriklientuuri ja sisuteenuste direktor Andres Jõesaar. Ta naljatleb, et ilmselt tuleb see Armandi sportlike vanemate Allari ja Anna Levandi geenidest.
Kas peasponsori esindaja on Armandi
seniste tulemustega rahul? ”Lähemalt ja
tõsisemalt olen jälginud Armandi tennisesaavutusi alates eelmisest hooajast.
Siiani on ta näidanud tasakaalukat arengut ning tema saavutused noortetennises
on vägagi head,” tõdeb Jõesaar ja lisab, et
Tele 2 tahab kaasa aidata Eesti Tennise
Liidu plaanile viia Eesti tennis, sealhulgas ka Armand Levandi, liidu saja
a aasta
juubeliks maailma tippu.
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Tele2 toetab tennist
Mobiilsideoperaator Tele2 ja Eesti Tennise Liit sõlmisid jaanuari lõpus lepingu,
millega Tele2 toetab sel aastal tenniseliitu vastavalt kuldsponsori staatusele ühe
miljoni krooniga. Kümme protsenti lepingu summast läheb 15-aastase
Armand Levandi treeningute ja võistlusreiside toetuseks.
Artikli tenniseliidu kuldsponsorist Tele2 koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Eesti Tennise Liit.

M

iks just Armandit abistatakse?
“Armand on oma noorusele
vaatamata näidanud tõsist

suhtumist ja kindlat tahet tipptasemel
sportlaseks saada,” ütleb Tele2 Eesti
äriklientuuri ja sisuteenuste direktor
Andres Jõesaar.
Kuldsponsori leping Eesti Tennise
Liidu ja Tele2 Eesti AS vahel sai allkirjad 29. jaanuaril 2008. Jõesaare sõnul on leping sõlmitud perspektiiviga
teha koostööd vähemalt 2013. aastani
ehk Eesti tennise 100 aasta juubelini.
2008. aastal toetab
Tele2 liitu ühe
miljoni krooniga. Sellest
summast
10%

Kuldsponsori leping Eesti Tennise Liidu ja Tele2 Eesti AS-i vahel sai allkirjad
29. jaanuaril 2008 Föderatsiooni karika eelsel pressikonverentsil.
Fotol toimub lepingute allkirjastamine. Tele2 poolt signeerib kokkuleppe juhatuse
esimees Toomas Tiivel ja tenniseliidu poolt president Urmas Sõõrumaa.

on sihtotstarbeliselt suunatud Armand

nise 100 aasta juubeliks 2013. aastal on

Levandi võistlusreiside ja treeningu-

Eesti tennis jõudnud maailma tippu.”

te kulutuste katteks. Ülejäänud toetussummade kasutuse määrab Eesti
Tennise Liit, kelle teatel hõlmab kuldsponsorleping muuhulgas Eesti parimate naistennisistide Kaia Kanepi,
Maret Ani, Margit Rüütli ja Anett
Schuttingu toetamist.
“Tennis on meie esimene ja seni ainus spordi sponsorluse projekt,” lisab
Jõesaar.
Tele2 Eesti juhatuse esimehe Toomas
Tiiveli sõnul küpses mõte Eestis tennist
toetada juba mõnda aega. “Tennise Liit
on pannud lühikese aja jooksul kokku
professionaalse meeskonna, kus on võimekad mängijad ja tugevad taustajõud,

sportlaseks saada.
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Tele2 Eesti AS
Eesti suuruselt teine mobiilsideoperaator Tele2 Eesti AS kuulub
üleeuroopalisse Tele2 telekommunikatsiooni-ettevõtete
kontserni, mis pakub teenuseid 25
miljonile kliendile 15 riigis. Tele2
on noteeritud OMX Põhjamaade
börsil. Eestis osutab Tele2 mobiiltelefoniteenust 500 000 kliendile.

Lisaks Tele2-le on tenniseliidu kuldsponsoriteks Nordea, US Invest, Silberauto, Tallink ja BLRT Grupp ning hõbesponsoriteks Manutent, Tere Fit,
Tarcona ja Kia Motors.

seatud on väga kõrged ja selged ees-

Eesti tennist toetavad veel Baltika

märgid. See sarnaneb Tele2 ärifilosoo-

Group, Alexela, E-kindlustus, Martin

fiaga ning seetõttu usun, et Eesti ten-

Soni Grupp ning Gild Bankers.
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František Zlesak
Eesti noortekoondise uus treener

On 2008. aasta 27. veebruar. Juba enne pressikonverentsi algust on Tondiraba
tennisekeskuse väljakutel märgata liikumist. Noored tennisistid mängivad kolmekesi
ning neid on inglise keeles juhendamas keegi härrasmees.
Jutu koostas Postimehe ajakirjanik Oliver Lomp. Fotod: Eesti Tennise Liit.

P

ressikonverentsi alates saan aru,

ning olnud varem peatreener nii Prahas

et sedapuhku ei olnud ma piisa-

kui ka Saksamaal.

valt kodutööd teinud ning platsi

ääres noortele entusiastlikult juhtnööri-

de jagaja oligi meie noortekoondise uus
treener František Zlesak, kes nüüd koos
Eesti Tennise Liidu presidendi Urmas
Sõõrumaa, peasekretär Teet Kallasvee
ning Nordea panga juhatuse esimehe
Vahur Kraftiga laua taga istet võttis.
“Tänasel päeval saame öelda, et Eesti
tennise seis on hea ning kavatseme seda
muuta veel paremaks,” avas Kallasvee
pressikonverentsi ning andis mõista, et kohe-kohe sõlmitakse kaks tähtsat lepingut.

Häid tegusid ei tehta
ilma rahata
Nordea pank, kelle juhatuse esimees
Vahur Kraft ka tenniseliidu juhatusse
kuulub, näeb Eesti tennises perspektiivi ning otsustas üha populaarsemaks muutuvale alale õla alla panna.
Sponsorlepingu sõlminud panga eestvedamisel hakkab toimuma Nordea GP
sari, mis peaks hõlmama ligi 350 noort.
“Meie eesmärk on aidata kaasa noorte
tennise arengule,” rääkis Kraft Nordea
visioonist. “Kandepind peab lai olema,
siis on püramiidi kõrgeimasse ossa rohkem pürgijaid ja tipp seda tugevam.”
Lepingut allkirjastades oli Eesti Tennise Liidu president Urmas Sõõrumaa
rahulolev ning tõdes: “Häid tegusid ilma
rahata paraku ei tehta ning mul on hea
meel, et Nordea, kes meid ka varem toetanud, jätkuvalt usub Eesti tennisesse.”

Eesti noortes on
potentsiaali
Meile tuntud ühiskonnategelaste sõlmitud leping oli küll tähtis, kuid mõneti
paeluvamaks oli tol päeval uue noortennisistide tšehhist peatreeneri saabumine
Eestisse. František Zlesak on sündinud
1947. aastal Prahas, käinud ülikoolides
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“Olen seninähtu põhjal väga optimistlik ning tunnetan, et koostöö mängijate,
treeneri ning liidu juhtkonna vahel kujuneb heaks,” tundus tšehh rahulolev.
“Olen treenerina töötanud ka Soomes,

Nordea visiooniks on
aidata kaasa Eesti noorte
tennise arengule.
kus jõudsime noortega päris arvestatava tasemeni, kuid siin näen veelgi suuremat potentsiaali.”
Zlesak ei sattunud Eestisse päris juhuslikult, sest tal on Eesti tennisega varasemaid kokkupuuteid. “Kunagi tulin
Jaak Põldma õele vastu ning aitasin ta
venna mängu analüüsida,” rääkis tšehh.
Küsimusele, mis meest just Eestisse
tulema ahvatles, naljatles ta alguses:
“Ma ei teagi, kummas on asi: kas selles
fantastilises ilmas (mitmendat päeva
oli vihma sadanud) või nendes kaunites blondides tüdrukutes. Tegelikult on
mulle tähtis väljakutse, kus saan ennast
tõestada,” lisas Zlesak tõsinedes.

Võitjaks on Eesti
tennise tulevik
Vajadus Zlesaki tulekuks ei tähenda
seda, nagu poleks meil varem noorte juhendajaid olnud – kogenud tšehhist saab
üksnes peatreener. “Eestis on olemas
häid treenereid, kuid nende anne pole
veel avanenud,” rääkis Sõõrumaa Eesti
treeneritest. “Kogenud Františekiga
koostööd tehes muutuvad ehk ka meie
omad professionaalsemateks ning seetõttu paremateks treeneriteks.” Sõõrumaa
sõnul oli tähtis just uute tuulte toomine Eesti tennisesse. “Meie pisikeses
ühiskonnas on kõik üksteisele tuttavad
ning siin ei ole õiget konkurentsi välja

Nordea panga juhatuse esimees
Vahur Kraft jagab oma visiooni Eesti
noorte tennisest uue peatreeneri tšehh
František Zlesakiga.

kujunenud,” rääkis Sõõrumaa. “Eesti
Tennise Liidul on hea meel tuua Zlesaki
näol värskust.”
Leping allkirjastatud, suundus uus peatreener kohe tenniseväljakule, kus meie tulevikulootused – Armand Levandi, Marek
Marksoo ja Jaan Konosov – teda ootamas
olid. Tõelise pedagoogi ja professionaalina
ütles Zlesak, et kuna näidistreening kestab
lühikest aega, tahab ta poistest treeninguga pigistada maksimumi. Nii tehti intensiivne harjutusseeria ning pauside ajal
noogutasid noormehed mõistmise märgiks
– keelebarjäär tundub olevalt minimaalne.
Finaaliks ristavad mõõgad Eesti Tennise
Liit, keda esindavad Urmas Sõõrumaa ja
Marek Marksoo ning suursponsor Nordea pank, kelle lippu üritavad kõrgel
hoida Vahur Kraft ja Armand Levandi.
Tasavägiselt kulgenud sõbralikust vastasseisust väljub võitjana... Eesti tennise
tulevik.
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Eesti liigatennis
Harrastajatel tihe mängukalender ka suvel

A

Eesti harrastusliigade turniiridel tuleb aprilli lõpus ja mai algul küll väike
“puhkepaus”, ent alates mai keskpaigast kuni sügiseni on mänguvabu
nädalavahetusi vähe.

Tennis kui spordiala on Eestis viimaste aastate jooksul järjest populaarsemaks
muutunud. Paranenud tingimused ala harrastamiseks, head treenerid,
innustav eeskuju tippsportlastelt ja muidugi alaliidu entusiastlik tegutsemine
on loonud tennisemänguks head tingimused.

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

Materjalid koolitennise projekti kohta on kogunud tenniseentusiast Tiina Post.

jakirjas avaldatav kalender

Harrastusliigade
võistluskalender
aprill – september

võib veel täieneda, seetõttu
tasub jooksvalt jälgida veebi-

aadressi www.tennis.live.ee või www.
tennis.ee. Neist esimesel saab tutvuda
iga etapi tulemuste ja liigade jooksva
edetabeliga.

Aprill
20.04.

Naiste liigad, paarismänguturniir

Tallinn

TOP Tennisehall

enne turniiri algust tasuma ETL-i

09.–11.05

Mehed II liiga üksikmäng

litsentsimaksu, mille alusel antakse

Tallinn

Kalev TK

10.–11.05

Mehed III liiga üksikmäng

Tallinn

Kalev TK

igaühele isiklik MIN-kood. Summa 300

24.–25.05

Naiste liigad üksik- ja paarismäng

Talinn

Kalev TK

krooni kehtib jooksva võistlushooaja

24.–25.05

Mehed I liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

vältel. Litsentsimaksu tasumise järel tu-

31.05.–01.06

Mehed II liiga üksikmäng

Tartu

Toomeoru

registreerimisvorm, mis on üleval ETL-i

07.–08.06

Mehed I liiga üksikmäng

Haaps.

Promenaad

kodulehekülje alalõigus ”mängija isik-

07.–08.06

Mehed III liiga üksikmäng

Tartu

Toomeoru

lik number – MIN”. Koodi omanikele

14.–15.06

Mehed III liiga üksikmäng

Viljandi

Fellin

kehtivad mitmesugused eelised ja soo-

14.–15.06

Mehed I liiga paarismäng

Pärnu

Kesklinna TK

dustused, aga nendest saab lugeda juba

27.–29.06

Mehed III liiga üksikmäng

Tallinn

Kalev TK

28.–29.06

Mehed II liiga paarismäng

Tallinn

Kalev TK

28.–29.06

Mehed I liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

05.–06.07

Mehed III liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

11.–13.07

Mehed II liiga üksikmäng

Viljandi

Fellin

12.–13.07

Mehed I liiga paarismäng

Viljandi

Fellin

12.–13.07

Mehed II liiga paarismäng

Viljandi

Fellin

12.–13.07

Mehed III liiga üksikmäng

Haaps.

Promenaad

26.–27.07

Mehed III liiga üksikmäng

Pärnu

Tennisehall

26.–27.07

Mehed I liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

09.–10.08

Raivet-Kukk Cup igamehe paarism.

Tallinn

Kalev TK

16.–17.08

Naiste liigad üksik- ja paarismäng

Pärnu

Tennisehall

16.–17.08

Mehed II liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

05.–07.09

Mehed II liiga üksikmäng MASTERS Tallinn

05.–07.09

Mehed III liiga üksikm. MASTERS

Tallinn

Kalev TK

06.–07.09

Mehed I liiga paarismäng

Tallinn

Nõmme TK

12.–14.09

Mehed I liiga üksikmäng

Tallinn

Nõmme TK

ETL-i juhatuse otsusega on kõik turniiridel osalevad mängijad kohustatud

Mai

leb MIN-koodi saamiseks täita vastav

edaspidi.
Pärast makse sooritamist ja registreerimisvormi täitmist saab mängija oma
meiliaadressile MIN-koodi numbri.

Planeeritavad
muudatused
liigavõistlustel
2008
 täiustada turniiridel kehtivat
punktisüsteemi, et oleks võimalik
pidada üldist edetabelit
 turniiridele elektrooniline
registreerimisvorm
 lisada punktiarvestusse rohkem
regionaalseid turniire lisaks
vabariiklikele, mida korraldaksid
klubid kohapeal
 muuta paindlikumaks mängijate
taseme arvestust, sh nende
liikumist ühelt tasemelt teisele.
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E

riti suurt rõõmu teeb, et tennis on populaarne koolinoorte
seas. Püünsi põhikool on esimene kool, kus tenniseõpetus on õppekavas sees. Kool sai tenniseliidu tänukirja ja äramärkimise. Eraldi tasuks
esile tuua, et Püünsi põhikoolis, mis on
küll lihtsalt asjaolude kokkulangemine,
õpib talendikas tennisetüdruk Anett
Kontaveit. Temast on olnud juttu ka
meie ajakirja veergudel (loe lähemalt
Tennis nr 2/2007 lk 17).

Juuni

Anett Kontaveit Püünsi põhikooli
klassikaaslastega.

August

Asudes 2005. aasta sügisel tööle Püünsi põhikooli, avastasin enda suureks
üllatuseks, et koolil on kaks väga heas korras liivakattega tenniseväljakut.
Kooli esimene direktor Ardi Paul, kes on ka ise suur tennisesõber, toetas väga
tennisemängu arendamist koolis. Tema algatusel sai rajatud ka tenniseväljakud.
Vahepealsetel aastatel kooli tenniseelu soikus. Minu arvates oli see äärmiselt
kahetsusväärne, et kooli kasutuses on korralikud tenniseväljakud, kuid puudub
regulaarne õpetus. Seetõttu idanes idee taaskäivitada õpetus ja elavam tenniseelu.
Mõte tenniseõpetus lausa õppekavva lisada tekkis eelkõige seetõttu, et seda
mängu soovis õppida palju lapsi, kuid enamik neist on pärast kooli hõivatud oma
huvialadega ning ringitundides osaleda ei oleks saanud. Riiklik õppekava näeb
ette eelkõige just nende spordialade õpetamist, mida saab harrastada kehalise
aktiivsuse säilitamiseks. Kindlasti kuulub tennisemäng selliste tegevuste hulka. Nii
saigi otsustatud, et Püünsi põhikooli õppekavva lisandub tenniseõpetus.

Projekti käivitamine ei olnud lihtne, sest süstemaatiline tennisemängu õpetus
eeldas ka muid komponente peale kahe välisväljaku. Kõigepealt alustasime
õpetaja otsinguid, mis vaatamata ala populaarsusele osutus väga keeruliseks.
Lisaks tennisemängu oskusele ootasime kooli sobivalt inimeselt pedagoogilist
haridust, samuti lastega töötamise kogemust, empaatiavõimet, kannatlikkust ja
heatahtlikkust. Pärast edutuid läbirääkimisi erinevate kandidaatidega õnnestus
meil saada kontakti Valdur Aksimiga, kellel on väga pikk lastega töötamise
kogemus. Eelmise aasta augustis lõime temaga käed ja ei ole seda hetkekski
kahetsenud. Õpetaja Valdur on kõigi laste suur lemmik ja tennisetund on tund,
kust kuigi meelsasti ei puuduta. Ka iga-aastastel arenguvestlustel on nii lapsed kui
ka lapsevanemad avaldanud rõõmu võimaluse üle koolis tenniseõpetust saada.
Samuti peame olema tänulikud vallavalitsusele, kes kooli eelarvest on võimaldanud
soetada tenniseõpetuseks vajaliku inventari. Kui õpetaja oli leitud ja pallid-reketid
ostetud, leidsime, et tenniseõpetusest üksi on vähe ning tore oleks pakkuda ka
muid tennisega seotud tegevusi. Siis avastasimegi tenniseliidu kui partneri, kellega
koos koolitennise arendamist planeerida ning ellu viia.

Kuidas suhtuvad lapsevanemad uuendusse?
Tagasiside on siiani olnud ainult positiivne. Loodame, et kevade tulles ei ole meie
väljakutel mängimas ainult lapsed, vaid ka lapsevanemad. Ühise tenniseharrastuse
toetamiseks on plaanis tulevikus hakata korraldama võistlusi, kus saaksid koos
mängida nii lapsed kui ka nende vanemad.

September
Kalev TK
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Kuidas sündis mõte õpetada tennist
kehalise kasvatuse ainekavas?

Mis valmistas peavalu projekti käivitamisel?

Juuli

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

Küsimustele tennise lülitamisest Püünsi põhikooli kehalise kasvatuse ainekavasse
vastasid direktor Birgit Tammjõe ja tenniseõpetaja, treener Valdur Aksim.

Missugune on üldsuse tagasiside projektile?

Püünsi põhikooli direktrissile Birgit Tammjõele
ulatab Eesti Tennise Liidu tänukirja alaliidu
peasekretär Teet Kallasvee.
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Üldsuse tagasiside on siiani piirdunud enamasti kitsamas ringis peetud
vestlustega, kus on avaldatud tunnustust, aga enamgi veel ehk üllatust, et selline
ettevõtmine ühes koolis aset on leidnud. Samas ei ole me ka ise suurt avalikkuse
tähelepanu otsinud, olles lihtsalt õnnelikud ja tänulikud, et kooli oma õpilased ja
nende vanemad tenniseõpetusega rahul on.

järgneb lk 26
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Lastetennise
võistlussari

O

Püünsi põhikooli tenniseõpetaja
Valdur Aksim

Kuidas
tenniseõpetamine
koolis sujub?

maette tore ettevõtmine on lastetennise võistlussari, millest
on oodatud osa võtma just kõige nooremad, alates kuuendast eluaastast.
Jaanuari lõpus toimus lastetennise võistlussari Tallinnas Saaremaa kilehallis.

Osavõtjaid oli 150. Rõõmu võib tunda
sellest, et esindatud olid tennisekeskused üle Eesti. Väikseid valgepallureid oli
saabunud Narvast, Rakverest, Tartust,
Viljandist, Pärnust, Haapsalust, Tallinnast
ja Kuusalust.

Laupäeval võistlesid 6–8- ja pühapäeval
9–10-aastased lapsed.

Kaugemalt tulijad olid Leedust Šiauliaist.

Mul on väga hea meel, et lastele
meeldib tennisetundi tulla. Nii
saabki mängimine selgeks.
Algklassides võib märgata
andekaid lapsi. Väikestel lastel
on tahtmine ja rõõm liikumisest
väga suur. Suuremad on huvitatud
võistlusmomendist ja tulemusest.
Õppeaasta algul käisin pärast
tunde võimla rõdult palle ämbriga
korjamas. Viimasel ajal pole ämbrit
enam vaja läinud, pall püsib
mängus väljaku piirides. Meil on
igal klassil üks paralleel, seega
käivad tennisetunnis õpilased I – IX
klassini.

Kuidas toimub
hindamine?
Hinde panemine on tõsine asi.
Tennisetehnika pole kergete killast.
Kui õpilane püüab ja tahab, saab
ta hea hinde. Tahe ja aktiivus
on tähtsal kohal koolitennise
hindamisel.

Kas varustusest
piisab?
Koolil on olemas eri suuruses
reketid, pallid ja võrgud.
Lisaks muud liikumismängude
vahendid. Kooli juures on kaks
väga heas korras välisväljakut.
Saviliivaväljakuid hooldavad Helju
ja Heino. Püünsi valla huvi ja abi
tennisele on märkimisväärne.

Sina ja koolitennis
Mäletan, et esimest korda läksin
koolitennise tundi andma koos
Evald Kreega tolleaegsesse
21. keskkooli ja see juhtus
vahetult pärast pedagoogikaülikooli lõpetamist.
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Lastetennise hooaja viimane võistlussari peetakse
26.–27. aprillini Tartus.
Tennis on lahe, tule ja mängi
vaata lisa www.tennis.ee
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PÕNEVteada

Kahe talendiga
g
Kadi Liis Saar
Eesti tennise omavanuste esinumber Kadi Liis Saar on tähelepanuväärne sportlane,
sest lisaks kamalutäiele Eesti meistritiitlile on ta ka
maailmameister peastarvutamises.
Kadi Liis Saarest kirjutab Linnalehe ajakirjanik Kristjan Roos. Fotod: Eesti Tennise Liit.

15

-aastane Kadi Liis on tulnud
oma vanuseklassis 13 korral Eesti meistriks ning oli
Eesti 2007. aasta parim noortennisist
vanuses T 16. Mängukogemusi on 8aastaselt tennisetreeningutega alustanud neiu korjanud ka piiri tagant,
nii Baltimaadest ja Skandinaaviast
kui ka Šveitsist, Austriast, Kreekast ja
Venemaalt. Välisturniiridelt esialgu
veel turniirivõite ei ole, küll aga on Kadi
Liis jõudnud võõrsil pool- ja veerandfinaali ja paarismängus finaali.

koolis ainult viitele õppiv neiu tennise
nimel praegu veel ohverdada. “Võib-olla
mõne aasta pärast mõtlen teistpidi, aga
praegu on mu arvamus selline,” leiab
Kadi Liis, kes loodab gümnaasiumi järel
pääseda mõnda heasse ülikooli. “Võibolla aitaks see ka tennisele kaasa,” usub
Kadi Liis.

“Teiste omavanuste mängijatega võrreldes on Kadi Liis stabiilsem, tal esineb
kõikumisi vähem. Kadi Liisil on oskus
võidelda igas seisus, ta suudab mängu
lõpuni mängida,” kiidab treener Kivistik
ja lisab, et Kadi Liisi talent ei avaldu
mitte ainult tennises, vaid ka koolis.
“Pea tal lõikab. Aga eks tenniski ole väikest viisi malemäng, sest intelligentsed
mängijad oskavad olulist väheolulisest
eelistada,” tõdeb Kivistik, kes tähtsustab
ka neiu saavutusi väljaspool tennist.

Annet mitmel alal
Kadi Liisi annet, aga sedapuhku mitte
tennisetalenti, on tunnustanud ka paljud
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Eesmärgid on
pingevabad
Eesti naiste tennise kolme suure, Kaia
Kanepi, Maret Ani ja Margit Rüütliga
pole Kadi Liis veel võistlustel kohtunud.
Aga natuke nagu tahaks end nende vastu proovile juba panna küll. “Võib-olla
oleks praegu nendega veel vara mängida, sest ma arvan, et nad on minust
üsna kõvasti üle.”

Tennis nõuab taipu
Treener Rene Buschi käe all alustanud, kuid praegu Coral Tennis Rene
Buschi tennisekoolis Tiit Kivistiku käe
all harjutav neiu ülistab oma lemmikala.
“Kaugelt vaadates võib tunduda, et tennises on muudkui üks ja sama löök. Aga
tegelikult ei ole ühtegi korduvat punkti
ja iga punkt on omamoodi uus ja huvitav. Kunagi ei kordu midagi ja see mulle
tennise juures meeldibki,” kiidab Kadi
Liis Saar. Just seetõttu tegi ta 12-aastaselt otsuse, et eelistab tennist iluvõimlemisele, millega ta oli tennisetreeningute
kõrvalt jõudnud kaheksa aastat tegeleda.
Keskendumine ühele spordialale tõi kohe ka edu ning Kadi Liis on sellest ajast
olnud kindlalt omavanuste liider Eestis.

UUENENUD
CHRYSLER 300C

Eesti televaatajad, kes hääletasid oma
fantastilist peastarvutamist näidanud
neiu tänavu Kanal 2 "Talendijahi" võitjaks. Vähem on teada fakt, et tenniseneiu on võitnud üleriigilise keemiaolümpiaadi ja matemaatikavõistluse,
esikolmikukohti on tulnud ka füüsikas
ja pronksmedal rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt Taiwanis.
Kas peastarvutamisest on kasu ka
tenniseplatsil? Kindlasti, ei kõhkle Kadi
Liis vastamast. Sest tennises on vaja
väljakul kiireid otsuseid vastu võtta.
“Mängides ei ole aega kaua mõelda, et
kuhu sa selle palli lööd. Kõik peab käima kiirelt. Samamoodi tuleb arvutades
kiirelt mõelda,” toob ta kahe tegevuse
vahel paralleeli.
Praegu tasakaalustab Kadi Liisi jaoks
üks asi teist: ehk kui tunnid Tallinna
Inglise Kolledžis lõppenud, on hea end
tenniseplatsil välja elada. Pärast kõva
sportimist on jälle paras aeg aju pingutada. Üks on selge, haridust ei tahaks seni

Eesti esireket Kanepi on maailma absoluutse tipu lähistel, aga kuhu tahab
Kadi Liis jõuda? “Tahan mängida tennist võimalikult hästi ja annan endast
parima. Ja vastavalt sellele, eks näis,
kui kaugele mul on võimalik jõuda,”
vastab Kadi Liis, kes eelistab endale
mitte pingeid tekitada mõttega, et kunagi peaks kindlasti näiteks maailma
TOP 30 hulka jõudma, vaid pigem lihtsalt tennist nautida.
Samamoodi nagu Kadi Liis mängivad
tennist ka tema vennad Kaur Aare (13)
ja Karl Kiur (11). Ema Kadri mäletab,
et kui mõned aastad tagasi käis ta koos
poegadega tütrel trennis järel, hüüdis
Kadi Liisi tollane treener Rene Busch
noorimale pojale Karl Kiurile, et meeskonna kapten tuleb. Nii vennad tennise
juurde jõudsidki. Ja praeguseks on ka
Karl Kiur juba omavanuste kahekordne Eesti meister. Ühes korralikus tenniseperes teistmoodi ei saagi, kui et
kõik mängivad tennist, aga vennad on
ka omavanuste maailmameistrid peastarvutamises ja Kaur Aare on saanud ka
esimesed võidud olümpiaadidelt.
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(esimese aasta liisinguintress)

Chrysler Privilege Service —
24 tundi tasuta abi Sulle
ja Sinu autole kõikjal Euroopas.

CHRYSLER 300C 3,0 CRD CO2 emissioon 215 g/km,
keskmine kütusekulu 8,1l/100 km

Chrysler, Jeep® ja Dodge peaesindus Eestis - AS Silberauto • www.silberauto.com
• TALLINN • Peterburi tee 50a tel 605 6945 • TARTU • Ringtee 61 tel 730 0785 •
PÄRNU • Riia mnt. 231a tel 445 1999 • JÕHVI • Jaama 42a tel 611 9735 • KURESSAARE
• Tallinna 82b tel 453 1428 • VILJANDI • Pargi 3b tel 435 4902 • www.chrysler.ee
Chrysler on Chrysler LLC registreeritud kaubamärk
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Eesti tennise lätted

töötas Tartus vandeadvokaadina, pä-

Tartu tennise algusaastad

setase küündis Eestis kusagile esimese

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

Ä

Esimesed tenniselöögid
üliõpilastelt
Esimene tenniseväljak ehitati Tartus
ilmselt aastatel 1897–1989 ja see asus
kusagil Vanemuise pargis ja kuulus
balti-saksa spordiklubile ”Turnverein”.
Täpselt on aga teada, et 1902. aastal
valmis tenniseväljak Toomemäel, vana anatoomikumi ees. Praegu on sellel kohal haljasala, mille servale on
püstitatud Faehlmanni büst-ausammas. Aastatel 1903–1904 ehitati kaks
väljakut koos väikese riietumispaviljoniga Toomemäe orgu, kus asuvad
ka praegu Akadeemilise tenniseklubi
väljakud. Selle ettevõtmise taga olid
saksameelsete üliõpilaskorporatsioonide Neobaltia, Livonia ja Fraternitas
Rigensis liikmed. Nendes korporat-

Spordiala number üks
oli vehklemine – mingite
oma reeglite järgi peeti
siis veel isegi duelle.
Sajandivahetusel lisandus
kindlalt ka tennis.
sioonides oli sport igati au sees. Populaarsemad alad olid vehklemine, ratsutamine, ujumine ja jalgrattasõit.
Spordiala number üks oli vehklemine
– mingite oma reeglite järgi peeti siis
veel isegi duelle. Sajandivahetusel lisandus nendele spordialadele kindlalt
ka tennis. Korporatsioonides valitsenud tsunfti korra järgi aga teisi huvilisi Toomemäe väljakutele ei lastud. See
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tekitas teiste üliõpilaste ja linna noorte
seas õigustatud pahameelt – seda väljendati isegi kohaliku ajalehe veergudel.
Pärast Eesti Üliõpilaste Seltsi loomist (1907) tekkis kohe ka üliõpilaste
spordiring ”Sport”, kus kergejõustiku,
võimlemise, veespordi ja jääpalli kõrval harrastati ka tennist. Nende väljak
asus siis Põllumeeste Seltsi aias ja seal
valitses juba märksa demokraatlikum
õhkkond. 1913. a loodi seltsi juurde
ametlikult tennisesektsioon. Sektsioon
organiseeris tennisetreeninguid isegi
talvel, milleks renditi Näituste hoonet.
Esimene turniir tennises korraldati samuti 1913. aastal, seega samal aastal

Üldisemas plaanis oli aga
Tartu tennis neil aastatel
siiski rohkem seltskondlik
meelelahutus.
kui Tallinnas toimus tuntud ”Kalevi”
turniir, millest alates arvestatakse
ametlikult Eesti tennise ajalugu. Sellel
turniiril võistles 23 meesmängijat.
Turniiri võitja kohta andmeid leida ei
õnnestunud, kuid osavõtjatest on teada
järgmised nimed: Säkk, N. Kister, Mikk,
V. Kima, E. Turmann ja P. Truchart.
N. Kister oli tulnud ülikooli Peterburist,
kus ta oli kuulunud Pargolovo Tenniseklubi liikmeskonda. Ta lõpetas
ülikooli 1914. a õigusteaduskonnas ja
mobiliseeriti kohe sõtta, kus hukkus
sama aasta septembris. Voldemar
Kima mängis hiljem Tallinnas Kalevi
klubis ja Ernst Turmann Eestimaa
Lawn-Tennise Klubis (ELTK) ning
mõlemad olid 20-ndatel Eesti esikümne mängijad. E. Turmann oli esimene
Eesti tennisemeister ja Tartu tolle aja
tudengite elust kirjutab ta haaravalt
oma ”Pikva” nime kandvas memuaariraamatus (LR, 1992). Ka Viljandi tennisepioneeri Hermann Trucharti poeg

ja teise kümne piirimaile. 1923. a tuli
ta koos matemaatika- ja loodusteaduskonna dekaani Michael Wittlichi tütre
Leonoraga Eesti meistriks segapaaris ja kümnendi lõpuks on ta kindlalt

Loo ajakirjale koostas Jaak Ulman. Pildid: reprod perioodikast ja Jaak Ulmani kogust.
ärmiselt suure tõenäosusega
võib väita, et tennisemängu
tõid Tartusse teistest linnadest
saabunud üliõpilased ja ülikooli õppejõud, sest 19. sajandi lõpus oli üliõpilaskond Tartus küllalt rahvusvaheline.
Euroopas ja Venemaa suuremates linnades oli tennis sel ajal juba piisavalt
populaarne.

rast sõda elas Saksamaal. Tema tenni-

Tartu esireket. Tartu parim tennisist

Perci oli arvestatava tasemega mängija. Ülevenemaalise Tenniseliidu 1911.
a aastaraamatus on märgitud, et Drepti
üliõpilane Perci Truchart võitis 1910.
a Riias spordiseltsi ”Union” lahtised
meistrivõistlused. Üldisemas plaanis
oli aga Tartu tennis neil aastatel siiski rohkem seltskondlik meelelahutus
ja võistlustennis hakkas ülikoolilinnas
arenema alles pärast Vabadussõja lõppu, möödunud sajandi 20. aastatel.

Tartu tennis
20-ndatel
20-ndate alguseks olid Toomemäel
sõjapurustused likvideeritud ja tenniseelu elavnes. Mängiti omavahelisi
võistlusi (nii nimetati siis klubi turniire), osaleti Eesti meistrivõistlustel
ja isegi üliõpilaste rahvusvahelistel
turniiridel. Nii jõudsid 1922. a Tartus
peetud Balti riikide üliõpilasmängudel
tennises poolfinaali Cornelius Schwalbe
ja Otto Luck. Villibald Raud jõudis koos
poolaka Strobeliga paarismängus aga
finaali. 1924. a võitsid O. Luck ja tallinlane A. Rubli Varssavis üliõpilaste MMil, millest hiljem kujunes välja üliõpilaste olümpiaad, paarismängus esikoha.
Dr. C. Schwalbe oli ülikooli lõpetanud
Saksamaal ja Tartus töötas neil aastail
arstiteaduskonna õppejõuna. 30-ndatel
oli ta aga praktiseeriv arst Tallinnas ja
ELTK liikmena jõudis Eesti TOP-10
mängijaks, oli ka ETL-i juhatuse liige.
O. Luck (kontrollimata andmetel klaverikunstnik Bruno Lukk’i vanem vend)
lõpetas ülikooli õigusteaduskonnas ja

Esireas vasakul Cornelius Schwalbe ETL-i
juhatuses.
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kümnendi algul oli lühiajaliselt aga
Otto Hendriksen, kes jõudis 1922. ja
1923. a Eesti meistrivõistlustel poolfinaali. O. Hendriksen oli enne revolutsiooni Peterburis Terioki Tenniseklubi
8. mängija. Tema klubikaaslane oli
ka hilisem ELTK tennisist ja treener
John Dollar. Ilmselt olid mõlemad re-

Tartu Akadeemilise Tenniseklubi liikmed 30-ndatel.

volutsiooni eest Eestisse põgenenud.

se Wimbledoni turniirile. Paraku ei
leidnud ETL tol korral Lasna lähetamiseks raha ja kuna äraütlemine tehti
viimasel hetkel, siis kerkis sellest hiljem paksu rahvusvahelist pahandust.
Raud koos teiste Londoni saatkonna
töötajatega annetas 1926. a ka TÜ-le
rändauhinna parima tudeng-tennisisti autasustamiseks. Pärast sõda oli
V. Raud raadiojaama Eesti Vabaduse
Hääl peatoimetaja Madridis. 70-ndatel kolis elama USA-sse. Ta suri 1982.
a Chicagos. V. Raua kõrgeim koht Eesti
edetabelis oli 7. Oli lühiajaliselt ka
ETL-i juhatuse liige. Tennist mängis
Tartus ka Villibaldi noorem vend.

Gerhard Rägo. G. Rägo oli ka ise aktiivne mängija, kuid turniirimängijana
paistis silma rohkem tema abikaasa
Natalia Rägo. 30-ndatel oli pikka aega
Tartu meister ja esimängija O. Luck,
kellele pakkusid siis kodust konkurentsi A. Kraag, I. Lill, Werner Kampf ja

Veel võib tolle aja Tartu meestennisistidest nimetada A. Kraagi. Tartu
20-ndate naistennisistid L. Stamm,
E. Mölder ja M. Reimann jõudsid aegajalt samuti Eesti tennise edetabeli
TOP-15-sse. Tennisesektsiooni juhtis
mõned aastad ka hilisem ülikooli rektor Hugo Kaho, kes veel koolipoisina
oli tennisemängu selgeks saanud Pärnu
Lawn-Tenniseklubis.

daarne spordimees Theodor Andresson

Ülikooliaastatel mängisid Tartus tennist ka mitmed Tallinna ässad, eesotsas
A. Kleinbergi ja K. Lasnaga.

tepalli traditsiooni.

1898. aastal sündinud tennisist V.
Raud oli kireva elulooga mees. Ta oli
Tartu Aleksandri Gümnaasiumi poiss.
Hiljem õppis Moskva Teedeinseneride

Tennist mängis Tartus ka Villibald Raua
noorem vend.

Instituudis, Peterhoffi Lipnike Koolis,
aga ka Tartu Ülikoolis majandust. Oli
korporatsiooni Viroonia liige. Doktori
väitekirja kaitses Berliini Ülikoolis.
Jõudis teenida nii Doni kasakaväes
kui ka Tartu Ratsarügemendis. Hiljem
oli V. Raud aastaid Eesti riigi välisteenistuses. Oli konsul ka Londonis, kus
muuseas ajas K. Lasnale välja kut-
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Tartu tennisistid ei tundnud
Akadeemiliselt Spordiseltsilt
piisavat tuge ja nii otsustati
iseseisvuda – loodi Tartu
Akadeemiline Tenniseklubi.
Gottfried Niemann. Ajutiselt mängivad
Tartu värvides ka Viljandist pärit legenja pärnulane Valter Märtson. Viimane
oli enne ülikooli tulekut Pärnu esireket. T. Andresson, esimene kõrgharidusega võimlemisõpetaja Eestis, aitas
neil aastail Tartus konsultandina avada
kehakultuuri teaduskonda. Muuseas,
pärast Berliini Ülikooli lõpetamist tõi
Andresson Saksamaalt heale tenniseoskusele lisaks Eestisse kaasa ka rahvasVeel olid aktiivsed võistlejad turniiridel J. Saarepera, V. Käppa,

30-ndate tennis
Tartu Akadeemilises
Tenniseklubis

A. Kauts, E. Lüisa ja H. Kaho. Naiste

Tartu tennisistid ei tundnud Akadeemiliselt Spordiseltsilt piisavat tuge ja nii otsustati iseseisvuda. Tartu
Akadeemiline Tenniseklubi loodi
1931. aastal ja selle presidendiks sai
kümnendi lõpuni matemaatika professor, Eesti koolimatemaatika reformija

Seeland, M. Klein, M. Reimann, E. Roht,

osas kindlat liidrit neil aastail ei olnud.
Silmapaistvad mängijad olid siis N.
J. Shergold, R. Jürgens ja M. Puusepp.
Neist M. Klein võitis koos tallinlase
E. Meieriga 1937. a Eesti meistritiitli
segapaarismängus. Kolmandal kümnendil võitsidki ülikoolilinna tennisistid Eesti meistrivõistlustel medaleid
Järgneb lk 32
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Algus lk 30–31
põhiliselt paarismängudes, väljaarvatud N. Rägo pronksmedal naiste
üksikmängus. Tartu paaridest tõid
kodulinnale medaleid G. Niemann – V.
Märtson, I. Lill – V. Märtson T. Andresson – H. Liebster, M. Klein –
O. Luck, V. Märtson – J. Saarepera, I. Lill

Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ehk

Tennise etikett
Aeg, kui tenniseturniiridel vilistas tribüünidel tuul ja mänge jälgisid üksikud
sõbrad-tuttavad, on Eesti tennises loodetavasti jäädavalt läbi saamas.
Loomulikult toob meie mängijate edukas esinemine ja tõus edetabelis tennist
vaatama ka inimesi, kellel varasem kokkupuude tennisega puudub.

Kogu sõjaeelne Tartu
tenniseelu käis Toomemäel,
siin viidi korra, 1930. a,
läbi ka Eesti
tennisemeistrivõitlused.
– V. Turba ja V. Turba – Zimmermann.
Viimased kaks meest kerkivad esile
päris 30-ndate lõpus. Voldemar Turba
(sünd 1918) tõukab meeste üksikmängu
troonilt O. Luck’i – ta on 22 korda järjest Tartu meister ja pärast teist suurt
sõda ka Eesti koondise liige. Turba
võidab Eesti meistrivõistlustel kokku
5 hõbe- ja 9 pronksmedalit ning tuleb
ka üleliidulise ”Dünamo” paarismängumeistriks. Turba Vollist saab hiljem
Tartus elukutseline tennisetreener, kes
oma eluaja jooksul (surn 1982) valmistab ette mitmeid häid tennisiste.

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

Tartu tennisistid I.Lill, V. Turba, G. Niemann, K. Lasn.

30-ndatel jõuavad Tartu mängijatest
Eesti tennise edetabeli esikümnesse
meestest V. Raud, O. Luck, G. Niemann,
I. Lill ja V. Turba ning naistest M. Reimann ja M. Klein. Esikümne mängijad
olid muidugi ka Eesti meistrid, õed
Elisabeth ja Antonina Bagh, kes ülikooliaastatel Tartus tennist mängisid.
Kogu sõjaeelne Tartu tenniseelu käis
Toomemäel, siin viidi korra, 1930. a,
läbi ka Eesti tennisemeistrivõitlused.
Klubi liikmeskonna moodustasid suu-

remal jaol ülikooli üliõpilased ja õppejõud, kuid ka teistele linna noortele olid
klubi uksed valla. Akadeemilisele klubile omaselt valitses klubis akadeemiline
õhkkond, kiivalt järgiti Inglismaa tennisest pärinevaid traditsioone. Kunstnik O. Subbi, kes mängis tennist seal
esimestel sõjajärgsetel aastatel, meenutas eravestluses, et nõukogude võim ei
olnud selleks ajaks (1945–1947) veel
Toomemäe väljakutele jõudnud.
Artikliseeria Eesti tennise algusaastatest
jätkub järgmises numbris.

E

elmises ajakirjanumbris oli juttu, kuidas käituda korrektse tennisemängijana väljakule tulles,

Ma ju istun,
mis neid segab?

mängijatel aega, siis sobivat hetke taju-

Endale sobiva koha leidnuna peame
olema veendunud, et mobiiltelefonid
on seatud hääletuks või helina nivoo
on selline, et see väljakule ei kostu.
Kui pall on mängus, peab olema täielik vaikus. Mängu ajal plaksutamine
või häälitsemine on keelatud. Ei ole
viisakas ka aplodeerida, kui mängija
teeb topeltvea või mängus lihtvea. Kui
lihtveale eelneb pikk ja võitluslik pallivahetus, siis on aplodeerimine lubatud.
Kindlasti ei tohi hüüda mängijaid ja
teisi staadionil viibijaid (kohtunikud,
pallipoisid, pealtvaatajad jne) ega teha solvavaid märkusi. Pealtvaatajate
käitumine võib tihti otsustada mängu
edaspidise kulu. Oskuslikult valitud
hetk mängija toetamiseks lisab uut
võitlusindu või tekitab vastases teatud
ebakindlust. Loomulikult ei tohi see
rikkuda hea tava ja käitumise reegleid.
Kohtunikul on õigus saata ebakorrektselt käituvad või mängu segavad pealt-

des võib tribüünil endale koha leida.

vaatajad staadionilt ära. Davise ja Fed

sealt lahkudes ja muidugi ka väljakul

olles. Selles numbris jätkame teemat,
sedapuhku pealtvaataja aspektist ehk
siis teemegi juttu käitumisest tennisemängu pealtvaatajana.

Sisenemine tribüünile
või staadionile
Kui tribüünil ei ole inimest, kes pealtvaatajate liikumist juhendab, siis peame enne tribüünile astumist jälgima,
mis väljakul toimub. Kui käimas on
soojendus, võib julgelt minna ja valida
endale sobiv koht.
Kindlasti ei tohi siseneda punktimängu ajal. Sobivaim hetk sisenemiseks on pooltevahetusel, kui mängijad
on võtnud istet ja meie liikumine neid
kuidagi ei mõjuta. Kui mängul ei ole
pallipoisse ja pallide korjamine võtab

Eesti tennise üks publikurohkemaid üritusi oli 2007. aasta
meistrivõistlused. Hea on tõdeda, et see vaatajaskond oskas tõesti
käituda. Austati nii sportlasi kui üldist head tava.
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Cupi mängude ajal võib pealtvaatajate
ebasportlik käitumine viia kodumeeskonna karistamiseni.

Lahkumine mängult
Tribüünilt lahkumine on sarnane sisenemisega. Kui soovime lahkuda enne
mängu lõppu, tuleb ära oodata pooltevahetus või leida mõni muu sobiv hetk.
Loomulikult on veel palju väiksemaid
nüansse, mida pealtvaatajad peavad
jälgima, aga kõige paremini omandame
need tribüünil mängu ja teiste pealtvaatajate käitumist jälgides.
Esimest korda tenniseturniiri külastades ongi kõige targem jälgida teiste pealtvaatajate tegevust ja vastavalt sellele
ka ise käituda. Veelgi parem, kui leiate
endale tennises pädeva kaaslase, kes on
valmis teile reegleid seletama, meelde
tuletama ja abistab ka väljakul toimuva
jälgimisel.
Häid tenniseelamusi!
Tennise etiketi teema jätkub järgmises numbris.

Hoopis teised meeleolud valitsevad Fed ja Davis Cupi publiku seas. Siis
möllavad rahvuslikud kired ja tennisepubliku seas näib olevat neid, kes on
tulnud otse jalgpalliväljaku äärest.
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Tagakäelöögi tehnika
Kui oluline on tennises õige tehnika? Kas on olemas üldse midagi sellist
nagu õige löögitehnika või kujuneb see välja vastavalt mängijale?
Kuidas tuleb tehnikat jälgida, et vigu oleks vähe ja võite palju.
Õige palli valdamise leidmisel aitavad meid Eesti parimad treenerid,
sportlased ja tunnustatud spetsialistid.
Pildiseeriate analüüs on koostatud tennisetreener Ain Suurthali kommentaaride põhjal. Fotod: Lembit Peegel

E

elmises ajakirjas analüüsisime
eeskäe löögi tehnikat. Loogilise
järjena on selles numbris teemaks tagakäelöök.
Alates 1970-ndatest aastatest on üha
laiemalt hakatud kasutama kahe käega
tagakäelööki ja seda peamiselt kahel
põhjusel. Esiteks – paljud lapsed alustavad mängimist väga varakult, juba 6–8aastaselt, ja väikesel lapsel on ka sobiva
kerge reketiga raske sooritada ühe käega

tagakäelööki – ranne ja õlg on veel nõrgad. Teiseks – väga paljud maailmakuulsad mängijad sooritavad tagakäelöögi kahe käega ja seetõttu püütakse neid
matkida.
Tekib kohe küsimus: kumba lööki siis
ikkagi eelistada? Siin ühest tõde ei olegi.
Mõlemal löögil on oma plussid ja miinused. Kahe käega löögi puhul on peamiseks miinuseks lühem ulatus, mis eriti
valmistab raskust tugevate hästiplatsee-

ritud pallingute tõrjumisel, samuti lendpallide löömisel hüppelt.
Suurepärase tagakäelöögiga hiilgavad
Serbia tennisistid, nii naised kui ka mehed. Jelena Jankovic, Anna Ivanovic ja
Novak Djokovic sooritavad mängus lööke, mis on jälgimist ja järgimist väärt.

Pildiseeria tagakäelöögi variatsioonist, mida tänapäeval tihti kasutatakse. Mängija on tugeva surve all, liikumisel väljaku nurka, ajapuuduses. Tasakaalu säilitamiseks toimub löök toejalalt (vasakult), samas ka pidurdades. Löögijõud võetakse ülakeha-õlgade pöördest.

Tagakäelööki näitab selles numbris
meie üks parimaid meestennisiste Vladimir Ivanov ning tema tehnikat kommenteerib tennisetreener Ain Suurthal.

Suurepärane hoovõtt ja jalgade asend!

Järgneb palli tabamine endast eespool ja palli saatmine. Tähelepanu ka hästi
tasakaalustatud asendile pärast lööki, mis on hea algus edasiseks tegutsemiseks.

Klassikaline kaetud tagakäelöök, kus mängijal on piisavalt aega löögi ettevalmistuseks. Varane õlgade pööre, korralik hoovõtt reketiga ja
koos löögiga keharaskuse üleviimine vasakult jalalt paremale. Väga hea palli jälgimine. Parem õlg võiks olla pisut kõrgemal.

Näide lõigatud tagakäelöögist, mis vahepeal tipptennises harulduseks muutus. Kasutatakse madalate ja kõrgemate pallide löömisel,
tempo varieerimiseks, vastase eksitamiseks, andes pallile erinevaid keerdeid. Hea kaitselöök.
Löök algab vasakult jalalt pika parema jala sammuga madalale palli suunas. Korralik hoovõtt õlgade pöördega, reketi asend avatud kogu
löögiliigutuse kestel. Löögi lõpetamine toimub reketiga kergelt tõusvas joones.
Siin ja ka ülemisel pildil on hästi näha
tippmängijate seas enim kasutatav reketi
hoie. Palli tabamine toimub kehast eespool.
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Head lööki iseloomustab ka hea palli saatmine. Käed liiguvad kaugele ette, löögiliigutuse
lõpus tõusevad küünarnukid peaaegu õlgade kõrgusele. Sageli esinev viga – käed on
surutud keha vastu, löök jääb jõuetuks ja lühikeseks.
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Vaadake üle pildiseeriad ja kommentaarid ning mõelge läbi. Ehk õnnestub juba järgmisel treeningul või
mängul mõni detail luubi alla võtta! Jõudu treeninguteks! Järgmises numbris juba uus teema.
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FEDcup

Eesti FedCupi naiskond
maailmaliigasse
utoopia või reaalsus?

Parimas koosseisus mänginud Eesti tennisenaiskond ei kaotanud Tallinnas peetud
maineka Föderatsiooni karikasarja Euro-Aafrika tsooni esiliiga turniiril ühtegi mängu
ning taastas pärast aastast pausi koha esiliigas.
Loo on kirja pannud Eesti Päevalehe ajakirjanik Jaan Jürine. Fotod: Eesti Tennise Liidu arhiiv.

E

dasipääs tundus nii endastmõistetav ja ettearvatud, et
sellest polekski ehk tarvis pikemalt seletada. Kui ei kerkiks huvitavaid paralleele ja küsimusi. Üks intrigeeriv küsimus: mullu mängis Eesti
esiliiga turniiril Plovdivis ilma oma
kahe liidrita ja osutus nii viletsaks, et
langes settigi võitmata teise liigasse.
Kus me tegelikult asume?
Siinkirjutaja on saanud kolme viimase aasta jooksul vaadata Eesti naiskonna kolme eriilmelist esitust FedCupi
sarjas.
Aastal 2006 mängis Eesti esiliigas
oma parimas kooseisus Maret Aniga
esireketi kohal, suutis võita alagrupimängus Rootsi ja jäi selle võidu abil
esiliigasse püsima.
Esitus oli väheveenev.
Eelmisel aastal tabas meid ilma Kaia
Kanepi ja Maret Anita fiasko. Sai selgeks, et koorekiht Eesti naiste tennise
peal on imeõhuke. Ja tänavu murdsime
mürinal esiliigasse tagasi. Kui tugevad
me siis oleme, on põhiküsimus.
Ent läheme edasi järjekorras.

Säratu esikoht
Julgeks Eesti esikohta Tallinnas nimetada just nõnda, kuigi mõni tehispatrioot võib näpuga osutada: vaata
aga vaata, hakkab suurvõitu pisemaks
rääkima. Eestil polnud vaja särada, sest
ülekaal oli niigi suur. Näiteks Bosnia ja
Hertsegoviinaga polnud meil vaja kokku minna. Meil oli alagrupis Leeduga
päris tegemist, Bosnia käis Leedust
play-offf mängus selgelt üle…
Eesti ülekaal sai selgeks juba en-
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Säravalt enesekindlad – edus ei olnud kahtlust. Eesti FedCupi naiskond kapteni, alaliidu
presidendi ja peasponsori esindajatega võistluseelsel pressikonverentsil. Vasakult Toomas Tiivel
(Tele 2), Urmas Sõõrumaa, Kaia Kanepi, Maret Ani, Anett Schutting, Margit Rüütel, Rene Busch,
Andres Jõesaar (Tele 2).

ne Tallinna turniiri. Kreeka ei saatnud Tallinna oma tugevaimat Eleni
Daniilidoud, Lõuna-Aafrika jättis koju
mitu WTA edetabelisse kuuluvat tüdrukut. Sestap olid turniiri kaks kõvema
reitinguga tüdrukut Kanepi ja Ani.
Mullusest naiskonna kapten ja treener Rene Busch, kelle hoolealuste
kontos polnud seni veel ühtki võitu,
ei teinud endale enne turniiri muret.
“Kui ainult tüdrukud terved püsivad...”
Siiski ei söandanud Busch öelda enne
turniiri välja lauset, mis tuli tal üle
huulte enne viimast, play-offf matši:
“Ainult vormistamise küsimus!”
Eestit ei löönud sadulast ka Ani tabanud silmapõletik, mis vaevas teda
juba avapäeval paarismängus Kreeka
vastu. Enne paarismängu peetud ka-

hes üksikmängus olid Margit Rüütel ja
Kanepi andnud kahe peale kreeklannadele kuus geimi, paarismäng oli puhas
formaalsus.
“Võimalus, et me Tallinnas mõne
mängu kaotada võiksime, on pea olematu. Päris kindlasti saame esiliigasse
tagasi,” väljendas Kanepi pärast avapäeva enesekindlust.
Teisel päeval Leedu vastu oleks Kanepi pidanud äärepealt oma sõnu sööma. Ta suutis edetabelis oma 250 kohta
tagapool paiknevast Lina Stanciutest
jagu saada alles pärast mõlema seti kiireid lõppmänge. “Mäletan Stanciutet
juba noorteklassist. Visa tüdruk, kes
teeb mulle ebasobivaid lööke. Üllatus
leedulanna kõva vastupanu polnud,”
kommenteeris Kanepi. järgneb lk 38

37

FEDcup
Algus lk 37
Enne esireketite mängu kasseeris
Rüütel Aurelija Miseviciute vastu avasetis 5:7 kaotuse, kuid pani seejärel
leedulanna kiiresti 6:1, 6:1 selili. “Oma
viga, mul oli esimeses setis kahel korral servi läbimurre olemas. Ootasin
vastase vigu, kuid tegin neid ise,” hindas Rüütel nõrkushetki.
Ani kõndis oma 26. sünnipäeval ringi
silmad vees: põletik nõudis silmatilku,
kuid oli paarismänguks nõnda kosunud, et ihkas väljakule. Eesti sai teise
3:0 võidu.
Viimases alagrupimängus Iirimaa
vastu ei tekkinud mingeid probleeme.
Kuigi üksikmänge mängisid pesamuna,
16-aastane Anett Schutting ja Ani, paarismängu Schutting ja Rüütel, käidi iirlannadest üle kui tormi-iil. Kolme mänguga kokku sai Iirimaa üheksa geimi.
Kanepi loobus Schuttingu kasuks
oma kohast vabatahtlikult. “Kaia ütles
vaikselt, et kui soovin anda kogemusi
Anettile, siis tema end puudutatuna
ei tunne. Olin talle tänulik ja saatsin
rõõmuga Anetti platsile,” valgustas
Busch.

Kambavaim ja
kokkukuuluvustunne
Play-offf mänguks sättis Busch kokku
sellise koosseisu, et kõik neli tüdrukut
saaksid platsil käia: üksikmängudes
liidrid, paarismängus kolmas ja neljas
number. Taas 3:0 võit.

Ametnikud, treener ja mängijad
kuuluvad nn siseringi ning peavadki
väljendama optimismi. Ent kiibitsejate poolt ei tohiks ka skepsis lubamatu
olla.

Mõned argumendid
 Eesti kuulus enne Tallinna turniiri
FedCupi riikide edetabelis 51. kohale.
Tunnistagem, siit 16 sekka on õige mitu sammu.

 Eesti naiskond jõudis tsooni esiliigasse aastal 2000 ja on sestsaadik
vaid korra pääsenud maailmaliiga üleminekumängule. 2004. aastal
kohtuti Tallinnas üleminekumängus
Tšehhimaaga ja jäädi ilma Kanepita
alla 2:3 (vajalik täpsustus, tšehhid said
võiduks vajaliku kolmanda punkti juba
enne paarismängu).
 Me ei saa ennast lohutada, et Eesti
tipud (pildil vasakult) Rüütel, Kanepi,
ja Ani on noored ja andekad, kes arengu
korral murravad ikkagi maailmaliigasse. Eesti naiste tennise liidrid on oma
parimas mängijaeas.
 Ei informeerituse, oskusteabe ega
professionaalse keskkonna poolest ei
kuulu Eesti ala maailma tippu. Kui palj
i
id k

Föderatsiooni
karikasari

Eksklusiivsed korterid Kuressaares

Euro-Aafrika tsoon, II liiga

A-alagrupp
1. Bosnia ja Hertsegoviina 2, 2. LAV 1,
3. Türgi 0.
B-alagrupp
1. Eesti 3, 2. Leedu 2, 3. Kreeka 1,
4. Iirimaa 0.
Eesti – Kreeka 3:0
(Margit Rüütel – Anna Koumantou 6:2, 6:1,
Kaia Kanepi – Anna Gerasimou 6:2, 6:1,
Maret Ani/Kanepi 6:3, 6:4)
Eesti – Leedu 3:0
(Rüütel – Aurelia Miseviciute 5:7, 6:1, 6:1,
Kanepi – Lina Stanciute 7:6, 7:6,
Kanepi/Ani – Miseviciute/Stanciute 6:1, 6:1)
Eesti – Iirimaa 3:0
(Anett Schutting – Anne Mall 6:2, 6:1,
Ani – Kelly Liggan 6:, 6:1, Schutting/Rüütel
– Yvonne Doyle/Liggan 6:1, 6:3)
Ülemised play-offid: Eesti – LAV 3:0
(Ani – Tarryn Rudman 6:1, 6:2,
Kanepi – Kelly Anderson 6:1, 6:2, Schutting/
Rüütel – Rudman/Anderson 7:5, 7:6;
Bosnia – Leedu 2:0.
Eesti ja Bosnia tõusid tsooni esiliigasse.
Alumine play-off: Türgi – Kreeka 2:1
Tsooni kolmandasse liigasse langesid
Kreeka ja Iirimaa.

“Meie tüdrukud olid selgelt üle. Kõik
kolm proffi, Kaia, Maret ja Margit ning
nooruke Anett ilmutasid kambavaimu
ja kokkukuuluvustunnet.
Ent nagu eelmises vahepealkirjas
öeldud, sära Eesti naiskonna esinemises polnud. Oli veatu rutiin, millest
teises liigas aitas. Neelud käivad kõrgemalt. Juba enne turniiri võttis tenniseliidu juht Urmas Sõõrumaa jutuks
naiskonna pääsu maailmaliigasse 16
parema tenniseriigi sekka.

• Eksklusiivsed korterid Kuressaares
65 m2 — 110 m2, hind alates 35000 EEK m2.
• Meri ja tenniseväljakud 50 meetrit.
• Wellness spa 100 meetrit.
• Golfiväljak ja kesklinn 1 km.
• Soovi korral on võimalus rentida
oma kinnisvara välja läbi Georg Ots Spa Hotelli
ja teeninda tehtud investeeringult tulu.

Turniiri edenedes võtsid sel teemal
sõna teisedki. Kanepi arvas, et kohtadele 13–16 võiks maailmaliiga teises
grupis mängida küll. Ani pakkus, et
hea klapi korral võiks Eesti maailmaliigasse pääseda küll. Rüütel oli sama
meelt. Busch rõhutas, et maailmaliigast
kõnelemine pole kindlasti utoopiline ja
mõnes usutluses optimistlikumgi.

www.gosparesidents.ee

Müügi ja rendi info:
Arvo Eensaar
tel: +372 453 0130
GSM: +372 523 6984
arvo.eensaar@arcovara.ee
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Kihlveopettus tennises
Kas suur probleem või asjatu kära?

Möödunud aasta augustis tõstatus tennise kihlveopettuse teema, kui Inglismaa
vahenduskontor Betfair tühistas ebatavaliste pakkumiste tõttu kõik panused
venelase Nikolai Davõdenko ja argentiinlase Martin Vassallo Arguello mängule.
Jäi mulje, et suur grupp inimesi teadis Davõdenko kavatsusest kaotada.
Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

P

aljud tippmängijad on mures,
et kihlveomaffia tungib tennisesse ja kahjustab ala mainet.
“Kardan, et kui Venemaa maffia
ka sinna käe sisse paneb,
läheb lugu hulluks,”
ütles endine
maailma esireket John
McEnroe.
“Inimesed
pole kahjuks neid
jutte kokkuleppemängudest
võtnud piisava tõsidusega.”
Davõdenko
leiab, et ta on
õnnetu ohver, kellele langes alusetu süüdistus. Venemaa veebilehekülg sportsdaily.ru nimetas toimuvat “vandenõuks
Davõdenko vastu” – kui
McEnroe suu lahti tegi,
hakkasid ajakirjanikud
taas Davõdenkot kiusama. Tõsi, McEnroe
ise lükkas põhikahtluse
Davõdenko pealt ära,
öeldes, et tuuril miljoneid teeniv mees tõenäoliselt musta äriga ei
riski.
John McEnroe arvates pole
jutte kokkuleppemängudest
võetud piisavalt
tõsiselt.

Resümee oleks selline: tõenäoliselt
saadab lõviosa tennisiste maffia kuu
peale.

Tennisistid
tunnistavad:
meid on tahetud
ära osta

test teada ja märkame mängu ajal midagi ebatavalist, teatame politseile.
Kihlveopettused on raske haigus, mis
ähvardab tennist üle maailma,” sõnas
Bimes.

Samas märgivad autorid rasvases
kirjas: kõik mängud leiti kihlveokontorite andmete põhjal, kuid need ei anna
alust süüdistada ühtki loos mainitud
tennisisti petuskeemis osaluses.

Kahtlane
panustamine üksi
ei anna
süüdistuseks
alust

Kui Davõdenko sügisel vähetuntud
horvaadile Marin Cilicile kaotas, sai ta
algselt 2000 dollarit trahvi, sest kohtuniku arvates ei andnud ta endast parimat.
Kuid pärast protesti osutusid tõendid
mängu äraandmise kohta ebapiisa-

Kuigi näiliselt on kõik lihtne – lepi-

Miks tennis on
kihlveomaffiale
hea teenimisvõimalus?

oligi imelik, et
vigade meeledliku pettuse
alus “vähem

Sest altkäemaksu tuleb tasuda vaid

alt” kaotada

ühele mängijale: kes tahab kaotada,

alapealkirja

see ka kaotab. Tennise tase on seda-

g tollele män-

võrd ühtlane, et kui edetabeli kümnes

e panuseid ei

endast sadat protsenti ei anna, võib ta
viiekümnendale vabalt kaotada. Seega
ei tuleks soosikul kaotamiseks eriliselt

us pettuses

pingutada – ta ei pea tegema totraid

iste “liimile

lööke, vaid piisab poole jõuga mängimisest.

sügisel
dile Marin
ta algselt
rahvi,
rvates ei
t parimat.

Jalgpallis on raskem, sest kogu meeskonda ei jõua kihlveomaffia petuskeemi kaasa tõmmata. Seda enam, et liiga
palju inimesi ei tohiks sellisest asjast
teada. OK, maksad kinni väravavahi,
aga kui ülejäänud meeskond mängib
hästi, ei piisa puurivahi pingutustest
kokkulepitud tulemuse saavutamisel.

Roger Federerile ei ole isegi mõtet raha
pakkuda, sest mehe auhinnarahade kõrval
oleksid pakutavad summad naeruväärsed.

Võtame Roger Federeri. Mees teenib

Teine variant on jalgpallis kohtuni-

miljonit dollarit. Pakume talle kaotamise eest 100 000 dollarit? Federer ainult

Robert Hoyzeriga, kes Horvaatia

irvitab – see summa moodustab viien-

kihlveomaffiaga käed lõi. Uurimine

diku tema ühe turniiri auhinnarahast.

näitas, et Hoyzer pidi “ära vilistama”
9 mängu, kuid neist kaks kulgesid tema
abita soovitud tulemuseni, kahel juhul
vilemehe pingutused ei aidanud. Viie
mängu tulemust õnnestus Hoyzeril
mõjutada.
Niisiis on jalgpallis soovitud tulemust
raskem saavutada kui tennises.

Miks tennis pole
kihlveomaffiale
hea teenimisvõimalus?
Sellepärast, et tennises liiguvad nii
ei saaks miljonäre mingi valemiga pettusele sundida.

leks telefoe või e-posti
ollimine, mis
nitaks mängikokkupuuteid
a matšile pae teinud entajatega.
ärast andis ka
enko juristitusel ATP-le
elefonikõnede
avõtted, et
tõestada: tal
pole ühtki
kahtlast konakti.

aastas paarikümne turniiriga kümme

ku äraostmine, nagu juhtus Saksamaal

suured auhinnarahad, et kihlveomaffia
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muga tennisist, kes igal turniiril pingutada ei soovi ja siis maffiasõpradele
teatab: täna pange minu kaotuse peale,
sest ise tahan nii.

Pakume Federerile miljoni? Aga kui
pettus välja tuleb? Federer diskvalifitseeritakse aastaks ja ta kaotab kümme
miljonit, lisaks ei sõlmita petturiga reklaamilepinguid.
Pakume kümme miljonit? Võimalik,
et see oleks riski väärt, aga sel juhul
ei saa kihlveomaffia enam omadega
plussi, sest Federerile makstud raha
on liiga suur.
Maailma sajandale pole ka mõtet ra-

k Hoyzer tun-

ha pakkuda. Too kaotab niigi esimeses

oli mängude

ringis, miks teda veel kinni maksta?

ääb küsimus:
detuks kurite-

Jäävad alles esisaja keskmised mängijad ja võib-olla mõni patuse iseloo-
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kokkupuuteid tema matšile panuse teinud ennustajatega.
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PÄEVAkorral
Algus lk 40

Näide kaks

Lleyton Hewitt – Janko Tipsarevic
6:1, 4:2, loobumine

Filippo Volandri – Frederico Luzzi
4:6, 7:5, 6:1

vs

Näide üks

Volandri oli favoriit, kuid jäi 4:6, 2:4
taha. Paljud ei uskunud, et ta kaotusseisust välja tuleb ning seetõttu Volandri koefitsient tõusis. Siis panid petturid suure raha Volandri võidule ja
pööre leidiski aset. On väidetud, et

Martin Vassallo Arguello – Nikolai Davõdenko
2:6, 6:3, 2:1, loobumine

selle mängu kokkuleppimises osalesid
mõlemad tennisistid.

Kõigil kahtlastel juhtudel on tavaliselt pakkumised anomaalsed.

Näide kolm
vs

Kuigi Davõdenko oli selge soosik,

Michal Przysiezny – Filippo Volandri
6:4, 2:6, 7:5

Teel
Wimbeldoni

Näide neli

vs

Meeletu suuri panuseid tehti Tipsarevici võidule klausliga: kui mäng ei
kesta kaht setti, makstakse panus tagasi (selline võimalus on kihlveokontorites olemas). Võis oletada petturite
riskivaba kokkulepet Tipsareviciga:
kui sa võita ei suuda, pead teises setis
alla andma.
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Teine variant on nii-öelda live-panus.
Tugevam tennisist kaotab vastavalt
kokkuleppele avaseti, et panused temale läheksid kõrgemaks. Kui soovitud
numbrid on käes, tehakse panus kõvema mehe võidule ja too võidabki. Siin on
üks aga: seti kingib soosik kokkuleppel,
aga võib lõpuks kaotada ka mängu.

Sama mis eelmine – Volandri kaotas
meelega avaseti. Ainult et ta ei suutnud
mängu võita – poolakas üllatas kolmandas setis.

ÜL
E

Enamasti on tegu kahe variandiga.
Esiteks, eeldatavalt parem tennisist
kaotab meelega ja petturid panustavad
vastasele.

hakkas argentiinlase võidukoefitsient
järjest kukkuma, ent ometi jätkusid panused tema võidule – isegi avaseti kaotus ei lugenud midagi. Järeldus: keegi
pidi teadma, et Davõdenko kaotab.

AT
P,

Neli näidet
mängudest, mis
äratasid kahtlust

Tuleb mainida, et kõigil juhtudel jätab kihlveokontor õiguse võite mitte
välja maksta, kui neile tunduvad kummalistena ühele poolele tehtud anomaalsed panused.

vs

algasid juba enne mängu meeletud
panused Vassallo Arguellole. Seetõttu

Kuidas panustada kihlveokontorites
Kuigi alljärgnev lisalugu pole otseselt
tennisega seotud, peaks siinse
artikli juures tegema kihlveokontorite
pakkumise idee puust ette neile
inimestele, kes sellise asjaga ei tegele
ega mõista teemat. Juttu tuleb ausast,
mitte petupakkumistest.
Kihlveokontor võtab panuseid vastu
igasugustele asjadele: näiteks Eestis
ka “Eurovisioonile” või “Superstaari” ja
“Tantsud tähtedega” võitjale. Inglismaal
võib ennustada, kas David Beckhami
poeg Romeo pääseb kunagi Inglismaa
jalgpalli meistriliigasse või mitte.
Kõige tavalisem on siiski tulemuse panus:
kes võidab? Kui vastamisi lähevad Justine
Henin ja Kaia Kanepi, arvavad sajast
ennustajast sada, et belglanna võidab.
Seda teab ka kihlveokontor ja võtab
Henini võidule panuseid koefitsiendiga
1,02. Paned 1000 krooni Heninile, saad
tagasi 1020 ehk ainult +20 krooni. Ei tasu
ära või mis? Kanepi võidu korral saaks
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raha tagasi 20-kordselt, ent kes julgeks
riskida?

koefitsiendiks 3,0! 1000 krooni eest saad
tagasi 3000 ehk +2000. Tšehhi võitiski.

Kui kihlveokontor oleks loll ja paneks
Henini võidukoefitsiendiks 1,2, algaks
meeletu panustamine – kõik haistavad
kerget raha. 1000 eest saaks tagasi
1200. Muidugi langeb pakkumiste mõjul
Henini koefitsient kiirelt alla, aga kes õigel
ajal taipasid hea panuse teha, võidavad
kõvasti.

Teine võimalus on teha panus üllatajale,
kui ennustaja leiab, et toda on liiga
kehvaks hinnatud. Näiteks olid LõunaAmeerika jalgpallimeistrivõistluste finaalis
vastamisi Argentina ja mõne supertäheta
mänginud Brasiilia. Kihlveokontor leidis,
et Argentina on soosik. Küllap oligi, aga
Brasiiliale sai panuse teha koefitsiendiga
4,0. Ehk 1000 kroonist 4000 krooni.
Brasiilia võitis 3:0.

Antud juhul ei tühistaks ükski
kihlveokontor Heninile tehtud
miljonipanuseid, sest anomaalselt
asetatud raha on lihtsalt loogiline samm,
mitte petuskeem.
Tark ennustaja otsib „value” panuseid,
kus kihlveokontor ei ole osanud õigesti
arvutada osalejate võiduvõimalusi.
Aastaid tagasi oli hea näide Eesti–
Tšehhi korvpall, külalisi, kes paljude
asjatundjate silmis olid soosikud, pidas
üks kihlveokontor autsaideriks ja pani

Samas kipub kihlveokontor tihti näiliselt
võrdsete vastaste puhul üht tiimi
soosima. Sest ta pelgab, et ennustajad
hindavad seda meeskonda kõrgemalt
ja võrdse panuse korral hakataks liiga
palju raha tema peale panema. See võib
kihlveokontorile tähendada kahjumit.
Nii ta vähendab kunstlikult koefitsienti,
et meelitada ennustajaid rohkem teise
meeskonna peale panustama.
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Novak
Djokovic

VS

Roger
Federer

4.50

1.90

Djokovic võidab

Federer võidab

TRIOBET ARMASTAB TENNIST!
www.triobet.com
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TENNISEkeskus

Tennis Ida-Virumaal
Rääkides tennise arengust Ida-Virumaal, peab märkima, et viimastel aastatel
võib selle spordiala puhul täheldada positiivset suundumust: rajatud on uusi
tenniseväljakuid ja ilmunud on ka lapsed, kes seal edukalt mängivad.
Ida-Virumaa tenniseelust kirjutas Põhjaranniku ajakirjanik Aleksei Fjodorov. Fotod: Narva tennisekeskus.

E

riti märgatavalt on olukord piirkonna tennisemaastikul muutunud
viimase viie-kuue aastaga. Eesti
tenniseliidu reitingutes on tugevamate
mängijate nimekirjadesse ilmunud IdaVirust pärit noored; uute tenniseväljakute rajamine Kohta-Järvele, Kiviõlisse,
Karjamaale ja – mis kõige olulisem – kinnise halli püstitamine Kohtla-Järvele on
võimaldanud teha mängijate ettevalmistamisel suure sammu edasi.
Suurem osa Ida-Virumaal tegutsevatest klubidest asub piirilinnas Narvas,
kus asjaarmastajatest tennisistid olid
toimekad juba Nõukogude ajal. Mujal
Kirde-Eestis ei olnud tennisesport nii
arenenud, pigem oli see paljudele hobi.
Praegu aga tegeleb spordiala edendamisega aktiivselt Jõhvi spordikooli ja

niire Kohtla-Järvel. Unustada ei maksa
ka rahvusvahelisi üritusi, näiteks turniiri Evail Oil Cup, millest aasta hiljem
sai Narva Cup. 2008. aasta jaanuaris
toimunud Narva Cupile kogunesid 17
riigi 13–14-aastased, sealhulgas ka
maailma saja parima hulka kuuluvad
tennisistid. Üks turniire, mille korraldamine sai paljuski võimalikuks tänu
Oleg Belehhovi isiklikule osavõtule, oli
Evail Oil Challenge Cup – Venemaa,
Läti ja Eesti noorte võistkondlik turniir, kus võistkondades olid esindatud
oma riikide esinumbrid.

Neli väljakut viie
aastaga
Korralike tenniseväljakuteta ei ole
tennisemäng võimalik, seepärast on
nelja uue väljaku rajamine viimase viie

korraldatakse seda turniiri 10–12-aastastele tennisemängijatele.
Ehkki savi-liivaväljak oli olemas, oli
siiski vaja ka saali, kus oleks võimalik
talvel mängida. Just saali puudumise
tõttu jäi 2004. aasta sügisel korraldamata omapärane show: Ida-Virumaa
ja Tallinna sõpruskohtumine, kuhu oli
lubanud tulla ka Kaia Kanepi. Olukord
muutus Narva spordikeskuse käikuandmisega 2006. aasta mais. Uues
spordikeskuses on kaks kinnist tenniseväljakut. Neli kuud hiljem avas oma
uksed kõigile soovijaile ka KohtlaJärve kaheplatsiline savi-liivaväljak.
Sellesse nimekirja võib samuti lisada
Peipsi kaldal Jõhvi spordikooli suvebaasis asuva kunstmuruga Karjamaa
tenniseväljaku.

si, ei suuda nad alati parimat tulemust
saavutada. Näitena tõi Jõhvi spordikooli treener Sillamäe neiu Rita Kozlova,
kes sai 2006. aastal vanuseklassis T10
Eesti meistriks ja andis suuri lootusi,
kuid eelistas hiljem teist spordiala.

Muide, Eesti tenniseliidu reitingute
tipus on ka Ida-Virumaa kasvandikke. Vanuseklassis P14 on teisel kohal
Anton Pavlov, klassis T14 on kolmas
Narvast Tallinna kolinud Valeria Sidorenkova. Esikümnesse kuuluvad veel

Oleg Belehhov: Ida-Virumaa
arendab tennist eelisjärjekorras
Eesti tenniseliit tunnustas Ida-Virumaa Jõhvi spordikooli
tennisetreenerit Oleg Belehhovit tema tegevuse eest
regionaalse tenniseelu edendaja aunimetusega. Oleg
Belehhovi arvates on Kirde-Eesti praegu selle spordiala
arendamise mõttes soodsas olukorras.
Missugune on praegu tennise seis Ida-Virumaal?
Rääkides tennise olukorrast Ida-Virumaal, peab märkima, et
mängukõlblikud tenniseväljakud tekkisid siinsetesse linnadesse
alles viimastel aastatel. Väljakud avati Kohtla-Järvel ja Kiviõlis,
Narva uues spordikompleksis aga said tennisesõbrad
kingituseks koguni kaks väljakut. Uute tenniseväljakute
rajamine Ida-Virumaale soodustab selle spordiala väljavaateid
kogu piirkonnas. Praegu on kõige olulisem, et areng ei
peatuks. Eesti tennisel on head kasvuvõimalused. Tenniseliidul
on uus president, liidu eelarve suureneb. Loomulikult ei saa
kõike teha ühe hetkega, ent toetust tunneme juba praegu,
näiteks oli see märgatav Eesti, Venemaa, Läti ja Leedu
võistkondliku kohtumise ajal. On tekkinud lootus, et sponsorid
hakkavad toetama ka GP-sarja turniire, mis võimaldab pidada
matše, selgitamaks välja järjestust poolfinaali kohtadest allpool.
Kõik see aga suurendab konkurentsi.
Kas uute tenniseväljakute avamine on toonud IdaVirumaale ka rohkem mängijaid?
Loomulikult on Narvas praegu lapsi rohkem, sest neil on nüüd
võimalus treenida heades tingimustes, seda eriti talvel. Nende
hulgas on ka selliseid noori mängijaid, kellel on eeldusi tõsise
töö korral häid tulemusi saavutada.
Oled viimasel ajal korraldanud palju turniire, sealhulgas
rahvusvahelisi. Kui vajalik see meie piirkonnas on?

klubi Topspin treener Oleg Belehhov.
1987. aastal Eestisse tulnud Belehhov
hakkas 1990. aastate algul aktiivselt
arendama piirkonna tenniseelu ja sai
Eesti tenniseliidult 2007. aasta tulemuste eest regionaalse tenniseelu
edendaja aunimetuse. Belehhovi tegevuspõld laiub Kiviõlist Narvani.
“Alates 1996. aastast oleme pidevalt korraldanud turniire, ent viimastel aastatel on tänu heade väljakute
valmimisele Narvas ja Kohtla-Järvel
võistluste arv suurenenud ja kvaliteet
paranenud,” ütles Oleg Belehhov. Nii
näiteks õnnestus 2006/2007. a talvel
korraldada Narva spordikeskuse kinnisel väljakul koostöös klubiga Fortuna
koguni neli Eesti noorte grand prix’d,
2007. a suvel aga peeti sama palju tur-
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aasta jooksul Ida-Virumaa erinevatesse paikadesse tennise arengut kindlasti soodustanud. 2003. aastal avati ühe
platsiga savi-liivaväljak Kiviõlis, mille
ehitasid peaaegu oma kätega kohalikud aktivistid ja tennisesõbrad Anatoli
Zõbin ja Sergei Krjukov. Tõhusat abi
kvaliteetse väljaku rajamisel osutas kohaliku ettevõtte Tamme Auto juhtkond,
kes eraldas tööks vajamineva tehnika.
Sama aasta septembris toimus Kiviõli
esimene karikaturniir, mida nüüd peetakse igal aastal. Ajaloo esimese Kiviõli
karika omanikuks sai Rakvere tennisist Rain Rõigas, selle aja Eesti teine
reket kuni 18-aastaste noorte seas, kes
mängis finaalis üle Ida-Virumaa parima mängija Vadim Ismagilovi. Aasta
pärast tuli võitjaks Ismagilov, praegu

Vaatamata tennise materiaalse baasi
ilmselgele paranemisele on piirkonnas
Oleg Belehhovi arvates puudus spetsiaalsest kinnisest tennisekeskusest 3–4
või enama väljakuga: “See võimaldaks
edukamalt pretendeerida suurte rahvusvaheliste ja vabariiklike turniiride
korraldamisele, ka oleks see hea tennisemängijate ettevalmistamise seisukohast.”

Idavirulaste reitingud
Ida-Virumaa noorte tennisistide võimalikust hiilgavast tulevikust rääkides
jääb Oleg Belehhov realistlikuks. Tema
arvates on piirkonnas üksikuid poisse
ja tüdrukuid, kes võivad jõuda kaugele,
ent selleks on vaja teha veel palju tööd.
Kuna noortel on palju muid võimalu-

TENNIS 2/2008

narvalased Ksenja Kozlova, Alina Jessaulova (mõlemad T14) ja jõhvilane
Daniil Tjurin (P14). Belehhovi sõnul on
ka teisi paljutõotavaid noori, kes võivad
mõne aasta pärast spordisõbrad endast
rääkima panna.

Milleks mulle rahvusvahelised turniirid? Ma pean neid väga
vajalikuks. Narvas on turniiridel palju pealtvaatajaid. Pole
oluline, et kõik ei pruugi peensustest aru saada. Kui poiss
või tüdruk vaatab mängu, on lootust, et ta ise hakkab kunagi
selle alaga tegelema, või siis hakkavad seda kunagi tegema
tema lapsed. Ka see on saavutus! Just selleks me neid
turniire korraldamegi. Inimesed peavad nägema, mis asi see
tennis on, kas või kohalike sportlaste esituses. Tegelikult on
neist turniiridest kasu kõigile Eesti mängijatele. Nad peavad
aru saama, et tennist ei mängita üksnes Tallinnas ning
saama kohalesõitudega turniiri kogemusi, õppima nendeks
valmistuma ja võõral väljakul mängima.

Kas piirkond on valmis ka suurte rahvusvaheliste
tenniseturniiride läbiviimiseks?
Kõige suurem takistus on kolme ja enama väljakuga
saalide puudumine. Mis infrastruktuuri puutub, siis turniiride
korraldamine oleks võimalik nii Kohtla-Järvel kui ka
Narvas, kusjuures mina eelistaksin Narvat, sest see linn on
kompaktsem. Ausalt öeldes meeldiks mulle endalegi korraldada
nii kümne tuhande euro suuruse auhinnafondiga ITF-turniir.
Kas mängija ettevalmistamine provintsis, mida
Ida-Virumaa siiski on, erineb pealinna mängija
ettevalmistamisest?
Potentsiaalile vaatamata on tennisistide ettevalmistamine
provintsis kahtlemata palju keerulisem kui pealinnas. Tallinnas
on noored kokku kogutud, nad töötavad ja treenivad koos,
mis tuleb nende arengule igati kasuks. Räägitakse küll, et
provintsinoored on töökamad ja vastupidavamad, ja mõnes
mõttes see nii kindlasti ongi. Ent tennisemängijaid on siin
vähe. Kui võtame meie esinumbrid – Haapsalust pärit Kaia
Kanepi ja Pärnust pärit Mait Künnapi –, siis nende puhul on
pigem tegemist erandiga. Enamikul juhtudel on meil siiski
kõikjal eesotsas Tallinna mängijad, sest treenereid on seal
rohkem, väljakud paremad ja ka lastega on lihtsam rühmiti
töötada.
Sa oled töötanud selles piirkonnas juba sellest ajast, mil
tingimused olid kõige tagasihoidlikumad. Ega su soov
lapsi treenida veel kadunud ole?
Soov töötada, katsetada ja andekaid lapsi treenida ei kao mul
kunagi. Seda enam, et piirkonnas on praegu kõik tõusuteel.
Väljakud on olemas ja neid kavatsetakse nii Kohtla-Järvele kui
ka Jõhvi juurde rajada. Meil on tekkinud võimalused turniiride,
sealhulgas rahvusvaheliste turniiride korraldamiseks, ja
varem või hiljem ilmub ka meie oma tennisekuulsus. Meil
on ju praegugi olemas Eesti parimaks nooreks mängijaks
tunnistatud narvalane Anton Pavlov, on Valeria Sidorenkova.
Või võtame Vadim Ismagilovi ja Stanislav Stekolštšikovi, kes
praegu mängivad Inglismaa ja Ameerika ülikoolivõistkondade
eest. Loomulikult on vähe tõenäoline, et neist võiksid saada
elukutselised mängijad, kuid head asjaarmastajad kindlasti.
Meie ülesanne on valmistada ette kohalikke Ida-Viru mängijaid
ja seda me ka teeme. Tööd tuleb selleks teha palju.

Ida-Virumaa tenniseväljakud
Narva: kaks kinnist kõvakattega väljakut, kaks lahtist savi-liivaväljakut; Narva-Jõesuu: üks lahtine savi-liivaväljak
Sillamäe, Jõhvi: spetsiaalsed väljakud puuduvad, treeningud toimuvad kohalike spordikeskuste üldkehakultuuri saalides;
Kohtla-Järve: kaks lahtist savi-liivaväljakut; Kiviõli: üks lahtine savi-liivaväljak;
Karjamaa (Peipsi ääres): üks kunstmuruga väljak
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Slämmivõitja
Svetlana Kuznetsovast
sai igavene teine
Venelanna Svetlana Kuznetsoval on kindel koht ka Eesti tenniseajaloos.
Selle sajandi Eesti tennise suurim saavutus leidis aset Kuznetsova osavõtul –
just teda võitis Kaia Kanepi 2001. aasta Prantsusmaa lahtiste
meistrivõistluste noorteturniiri finaalis.
Loo Svetlana Kuznetsovast pani kirja vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

K

ui läheme ajas veel kaugemale, on Eesti spordiloos koht ka
Kuznetsova vanematel. Nimelt
püüdis Svetlana isa, NSV Liidu trekisõidukoondise peatreener Aleksandr
Kuznetsov teha kõik, et Erika Salumäe
asemel pääseks
disse tema abika
Svetlana ema. E
mõistsid, et NSV L
kulla tuua vaid ka
tu Salumäe.
On selge, et v
Svetlana pärima
tejõu ja auahnus
Kuznetsova kaot
norgu laseb, jää
kangust tal pole. V
liigagi hea iseloo
nilehekülgedel ki
pole teda ülbeks
nud. Miks Kuznet
ajal finaalides
ning iseennast
teiseks nimetab?
vab Kuznetsova,
tähtsam on olla
inimene ja siis
alles hea mängija: “Mulle
meeldib olla
õnnelik. Elu on
lühike ja seda tuleb nautida. Teen
tennisetuuril kõig
tüdrukutega nal
olen igaühe vastu
ralik.”
Svetlana arvates on tä
hea inimene ja siis alles hea tennisemängija.
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Ema visadus viis
Svetlana Hispaaniasse
Päris väiksena proovis Kuznetsova
ka rattaga sõita, kuid see ala tundus talle igav. Pealegi olnud isa vas-

Kuuekordsel maailmameistril
Galina Tsarjoval jäigi olümpiakuld
saamata (võimalik, et 1984. aasta Los
Angelese mängude boikotita olnuks
tal šanss), seda enam soovis ta tütart
absoluutsesse tippu viia.
enutas, et ema kapriital lapsepõlves pideeid vahetada: “Minu
spordist kõike. Ikka
tles: “See treener ei
eha. ”Nii vahetasime
d, kuni leidsime õige
õige koht oli Emilio
Tenniseakadeemia
as, kuhu Kuznetsova
aastaselt. Raha aitas

Kui veel Kivistikku tsiteerida, siis
Kuznetsovat ta ei lugenud venelannade uue plejaadi andekaimate hulka.
“Kuznetsova on kehaliselt raske ku-

Šarapoval on ka saavutusi rohkem
kui Kuznetsoval, ent nii suurt populaarsuse erinevust pelgalt mängutase ei eeldaks. Kui aga küsime, kes on

ju. Ei osanud kaks-kolm aastat tagasi
arvata, et ta nii kiiresti suure slämmi turniiri võidab,” ütles Kivistik SL
Õhtulehele antud intervjuus päev pärast Kuznetsova US Openi võitu 2004.
aasta septembris.

Svetlana Kuznetsova, teavad vastust

Tõsi, kui välimus ei
takistanud Kuznetsova
slämmivõitu ja maailma
edetabelis teisele
kohale tõusmist, siis
reklaamilepingute osas on
ta mitme tipptennisistiga
võrreldes vaeslapse osas.

Šarapova pesitseb aga juba aastaid

Võimalik, et Hispaanias treenimine
osutus võlukepiks, mis “kehaliselt raske
kuju” ikkagi tippu viis.
Tõsi, kui välimus ei takistanud Kuznetsova slämmivõitu ja maailma edetabelis teisele kohale tõusmist, siis
reklaamilepingute osas on ta mitme
tipptennisistiga võrreldes vaeslapse
osas. Olgu see spordi- või peoriietus või
ehted ja kellad, eelistab firma oma toodete reklaamimisel pikajalgset Maria
Šarapovat, mitte Kuznetsovat.

vaid spordisõbrad. Šarapova nime on
aga kuulnud kõik, kes seltskonnaajakirjanduse ja glamuuriga kursis.
Kui tuua viimane võrdlus, siis Kuznetsova elukoht on endiselt Peterburi,
USA-s. Olid ajad, mil teised Venemaa
naistennisistid ei soovinud Šarapovat
Föderatsiooni karikavõistluste naiskonda ning tollal ütles ka Kuznetsova
sellise lause: “Meie tennisistidest tuntuim on kahtlemata Šarapova. Kuid ma
ei tea, kas teda võib üldse venelannaks
nimetada.”

On saavutanud edu ka
paarismängus
Nagu kõik tänapäeva tennisetipud,
eelistab Kuznetsova vastasele survet
avaldada tagajoonelt. Asjatundjate
arvates on tema eeskäelöök rivaalide omast võimsam. Tugevad jalad on
Kuznetsovast teinud hea liikuja.

Šarapoval on ka saavutusi rohkem kui
Kuznetsoval, ent nii suurt populaarsuse
erinevust pelgalt mängutase ei eeldaks. Kui
aga küsime, kes on Svetlana Kuznetsova,
teavad vastust vaid spordisõbrad.

Pealegi paistab Kuznetsova silma

superstaar Martina Navratilova juba

ka hea võrgumänguga, kuigi kasutab

2002 tol hetkel vähetuntud 17-aastase

seda oskust harva. Miks muidu kutsus

Kuznetsova endale paarismängupartneriks? Igal juhul enne 2004. aasta US

isa, kes Hispaanias

Openi võitmist oli Kuznetsova saanud

rattureid treenis.

esikoha vaid kolmel üksikmänguturnii-

Tiit Kivistik
võinuks
juhendada
tulevast staari

ril, aga samas kümnel paarismänguturniiril (neist viiel Navratilovaga).
Muide, Kuznetsova esimene paarismängupartner oli samuti kuulus

Noorteklassis Kaia

mängija – Arantxa Sanchez-Vicario.

nepit juhendanud Tiit

Kuid tema puhul võib arvata, et pigem

stik puutus tihti kok-

hakkasid nad koos mängima põhjusel,

ka Kuznetsovaga.

et Kuznetsova treenis Arantxa venna

hevanused tüdrukud

akadeemias.

vetlana on Kaiast

Kolm kuud pärast 19. sünnipäeva

ol kuud noorem)

tuli Kuznetsova üksikmängus släm-

gisid samadel tur-

mivõitjaks. US Openi finaalis alistas

.

ta kaasmaalanna Jelena Dementjeva

ina treeneriotsin-

6:3, 7:5. Tookord sündisid suurimad

id ühel hetkel ka

üllatused poolfinaalis, kus venelannad

i. “Helsingi turnii-

lülitasid välja USA kuulsused Lindsay

znetsova ema päris,

Davenporti ja Jennifer Capriati.

saaksin tema tütart

Neli kuud hiljem võitis Kuznetsova

Aga mul oli teine
töö,” meenutas Kivistik.
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Asjatundjate arvates on tema eeskäelöök rivaalide omast võimsam. Tugevad jalad on
Kuznetsovast teinud hea liikuja.
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Australian Openi paarismängu koos
austraallanna Alicia Molikiga.
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Sattus dopinguskandaali keskmesse
Pärast võitu US Openil tõusis Kuznetsova maailma edetabelis viiendaks, kuigi
teatud mõttes oli tegemist “valestardiga” – 2005. aastal ei võitnud venelanna
ühtki turniiri ja langes teise kümnesse.
Kuznetsova on ka ise tunnistanud, et
suur võit jõudis temani siis, kui ta veel
polnud selleks küps. Ent selle teema
juurde veel tuleme, enne räägime dopinguskandaalist.
2004. aasta detsembris jäi Kuznetsova
Charleroi näidisturniiril võetud dopinguproovil vahele keelatud aine efedriini
tarvitamisega. Nüüd pääses Kuznetsova
ometi esikaantele nagu Šarapova, kuid
vale asjaga.
Kuu aega hiljem, Australian Openi päevil lahenes skandaal Kuznetsova võiduga. Ta oli tarvitanud külmetusvastast
ravimit, mis sisaldas efedriini. Pealegi
näeb Naiste Profitennise Liidu (WTA)
seadus ette, et võistlusvälisel perioodil,
milleks loetakse ka näidisturniirid, pole
efedriin keelatud.

le aimugi, mida olen viimastel päevadel
läbi elanud. Tegelikult oleme loo tõelised ohvrid vaid meie Dechyga, sest meil
polnud asjaga üldse pistmist,” kurtis
Dementjeva.
Dementjeva oli nii vihane, et keeldus
isegi Kuznetsovaga vestlemast, et tema
selgitusi kuulata. Eerdekens aga olevat
Kuznetsova nime välja öelnud just põhjusel, et teisi tennisiste painest vabastada.

Aasta statistika:
üheksa finaali,
kaheksa kaotust
Pärast ajutist langust 2005. aastal lõpetas Kuznetsova järgmise aasta maailma
neljandana. 2007. märtsis tõusis Indian
Wellsi finaali järel esmakordselt karjääri
jooksul kolmandaks ja sügisese US Openi
finaali järel maailma teiseks. Nüüdseks
on Kuznetsova uuesti neljas.
Näiliselt edukas 2007. aasta pole Kuznetsovale ometi täit rahulolu toonud.
Mida näitab Kuznetsova turniiride statistika vahemikus 2007 märts – 2008 märts?
Üheksa korda finaalis, kuid ainult üks
võit – 2007. augustis sai ta New Haveni
turniiril jagu Šarapovast.
Järjestikused finaalikaotused ongi Kuznetsovat sundinud end igaveseks teiseks

Kuznetsoval on
piinlik kehva
lauluoskuse pärast
2007. aasta Prantsusmaa lahtiste
tennisemeistrivõistluste järel korraldasid
tennisistid karaokeõhtu. Nüüd tunneb
aga Kuznetsova häbi – YouTube’i üles
pandud video näitab, et tennisist viisi ei
pea.
“Oh, jumal, jube piinlik,” rääkis
Kuznetsova äsja Indian Wellsis antud
intervjuus. “Mõnikord näitan seda videot
sõpradele, kui tahan neid naerma ajada.
“Oh, mu jumal,” on ka nende esimene
reaktsioon.”
Tollel karaokeõhtul laulsid kõik
kuulsused eesotsas Roger Federeri,
Rafael Nadali, Justine Henini ja Serena
Williamsiga. Kuznetsova ei tahtnud
esineda, kuid mõned mängijad eesotsas
Lleyton Hewittiga olevat teda veennud,
et midagi hullu ei juhtu. “Nad vedasid
mind alt. Ütlesid, et häält ei võeta
videole. Ütlesid, et tee lihtsalt suu lahti
ja karju kas või midagi. Aga kui videot
nägin, olin näost punane,” tunnistas
Kuznetsova.
Karaokeõhtu Kuznetsovale siiski
meeldis. “Mina annaksin laulukarika
Serenale. Tema lavaline liikumine oli
super. Ta võiks ju mind ka õpetada,
aga vaevalt ma uuesti laulma läheksin,”
naeris Kuznetsova.

pidama. “Vihkan kaotusi. Olen suur võitleja ning tavaliselt kulub mul üks-kaks
päeva, et löögist üle saada. Ent iga ebaedu sunnib mind treeningutel veel tugevamini pingutama,” rääkis Kuznetsova.
“Praegu on suurenenud ootuste tõttu
isegi raskem kaotusi taluda kui lapsena. Olen perfektsionist, kes teab, et alati
saab paremini. Mitte kunagi ei hakka ma
kaotust teise inimese või kõrvalise asjaolu kaela ajama.”
WTA tegevjuht Larry Scott selgitas,

Kuznetsova meenutas, et 2004 US Ope-

et efedriinist oleks dopinguna kasu vaid

ni päevil mängis ta eelarvamustevabalt.

vahetult tähtsa võistluse eel tarvitades.

“Läksin väljakule ja tegin oma löögid ära.

Scott oli vihane, et Belgia spordiminister

Mängisin ideaalset tennist ega mõelnud

Claude Eerdekens avalikustas juhtumi,

millelegi,” sõnas Kuznetsova nüüd. Ja

Svetlana Kuznetsova
Sündinud: 27. juuni 1985
Pikkus ja kaal: 174 cm, 73 kilo
Praegune elukoht:
Peterburi ja Monte Carlo

ehkki tegemist polnud seaduserikkumi-

lisas, et aja jooksul hakkas ta üle mõt-

sega. “Teeme tõsist tööd, tabamaks do-

lema ning just see on seganud võitmast.

pingupetiseid, aga selline pseudojuhtum

“Tunnen, et iga aastaga lähen paremaks,

Reket: Head

annab hoobi meie plaanidele,” nimetas

oskan väljakul üha rohkem asju. Nüüd

Riietus ja jalanõud: Fila

ta Eerdekensi tegu vastutustundetuks.

tuleb sellest üle saada, et mitte lasta end

Turniirivõite: 9
Suure slämmi turniirid: üks esikoht
(2004 US Open), kaks finaalikaotust
(2006 French Open, 2007 US Open)

Rumalal lool oli teisigi ohvreid. Nimelt

negatiivsetel mõtetel segada.”

läks Australian Openi ajal kõigepealt

Selle intervjuu andis Kuznetsova enne

liikvele jutt, et dopingut tarvitas üks

tänavust Indian Wellsi turniiri. Mis seal

Charleroi turniiri kolmest väliskülalisest.

juhtus? Ikka see, mis viimasel ajal tavaks:

Kuznetsova kõrval olid need Dementjeva

Kuznetsova jõudis finaali, aga kaotas Ana

ja prantslanna Nathalie Dechy. “Teil po-

Ivanovicile. Ebaõnne saaga jätkub.
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Treener: Stefan Ortega

Parim koht maailma edetabelis:
2. (2007 sügis)
Karjääri auhinnaraha: 8 793 914 USD
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Nikolai Davõdenko:
vaikne neljas
Kui küsida, kes on maailma neljas meestennisist, siis venelast Nikolai Davõdenkot
paljud ei pakuks. Kuid vajalikelt turniiridelt punkte kogununa on ta kolme liidri
seljataga positsiooni sisse võtnud. Ometi jääb mulje, et Venemaalgi tuntakse
Marat Safinit, Davise karikavõistluste kangelast Mihhail Južnõid
või omaaegset tippu Jevgeni Kafelnikovi palju paremini kui Davõdenkot.
Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.
iidol Andy Roddick, giant-killer David
Nalbandian või mängijate ametiühingujuht James Blake. Aga siiski: käesoleva
loo ülesanne pole selgeks teha, et lugu
Davõdenkost pole mõtet kirjutada, vaid
siiski see lugu ära kirjutada.

Ukrainas sündinud
mees vahetas
kodakondsust
Kes on siis Nikolai Davõdenko?

V

õtame lahti Davõdenko statistika 2007. aastast. Ainult
üks turniirivõit, sedagi koduses Moskvas. Suure slämmi turniirid:
Australian Openi veerandfinaal, French
Openi poolfinaal, Wimbledoni kaheksandikfinaal, US Openi poolfinaal.
Lisame siia, et Davõdenko pole suure
slämmi turniiridel ka varem poolfinaalist kõrgemale jõudnud.
Ei midagi erilist. Kuid oma tulemuse
on Davõdenko enamasti välja mänginud ning sellest piisab, et maailma edetabelis neljandat kohta hoida.
Ka pole Davõdenko andnud ainet
suurte spordiväljaannete esikaante kirjutisteks. Kui, siis ainult negatiivse juhtumi – kihlveoskandaali keskmesse sattumisega. Aga sellest kirjutame allpool.
Loomulikult eelistatakse eksponeerida
karismaatilist liidrit Roger Federeri, liivaväljakute kuningat Rafael Nadali või
servi- ja naljameest Novak Djokovici.

Ukrainlane, nagu ütleb ka tema nimi.
Davõdenko sündis Severodonetskis,
mis oli Nõukogude ajal üks tuntumaid
tennisekeskusi. Eesti treenerid teadsid alati võrrelda: kui Tallinnas (enne
Kadrioru halli ehitamist) oli vaid üks
s
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kondsuse saamiseks. Saksa keelt räägib
Davõdenko puhtalt.

Ei midagi erilist.
Kuid oma tulemuse on
Davõdenko enamasti välja
mänginud ning sellest
piisab, et maailma edetabelis
neljandat kohta hoida.
Kolm aastat käis Davõdenkoga võistlusreisidel kaasas neiu Irina, kuni tennisist 2006. aasta novembris kauaaegse
elukaaslasega abiellus.
Tennisistina on Davõdenko tüüpilit
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Lisaks on Davõdenko seljataga huvitavaid isiksusi, näiteks Ameerika
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See puudutab ka löögi kiirust – teinekord saadab Davõdenko palli teele kui
kahurikuuli. Ehkki tagajoonelt survet
hoida venelane pahatihti ei suuda, üllatab ta hoos olles iga vastast aeg-ajalt
imelöökidega.

Töömees Davõdenko
pole sponsorite
lemmik
Igal mängijal, kes jõuab maailma
esikümnesse, peab olema loomulikku
annet, kuid Davõdenko puhul enamasti rõhutatakse, et mees on kõik saavutanud järjekindla tööga. “Töö aitab
ükskõik millisel spordialal edukas olla.
Võtame näiteks Nikolai Davõdenko. Ta
treenib nagu loom,” ütles Hispaania
nimekas tennisist ja praegu omanimelise akadeemia peatreener Sergi
Bruguera.
Kuid töömehel ja paljude tennisefännide arvates igava stiiliga mängijal pole kindlasti kerge maailmas läbi lüüa.
Seda kindlasti ka sponsorite toetuse
leidmisel. Hea näite tõi Venemaa veebisait info.ru, kuidas Davõdenko sai
mullu suvel endale ja abikaasa Irinale
firmalt Longines kingituseks sportliku
käekella.

Maikuus Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste ajal tutvus Davõdenko turniiri jälginud Longinesi bossidega ja
tundis huvi kella vastu. Siis kutsuski
firma asepresident Charles Villoz venelase Saint-Imieri, kus asub Longinesi
peakorter. Külastuse tegi Davõdenko
koos venna ja abikaasaga Gstaadi turniiri ajal. “Peakorteri külastus oli tõeline sündmus. Mulle nende kellad väga
meeldivad. Eriti siis, kui nägin Pariisis
uut sportlike mudelite kollektsiooni,”
kommenteeris Davõdenko.

Kokku asetati nimetatud mängule raha 5,3 miljoni euro ehk 80 miljoni Eesti
krooni väärtuses, kuigi tavaliselt tennise esimeste ringide mängudele kunagi
nii intensiivselt ei panustata.

Pukikohtunik hoiatas:
miks sa ei ürita?
Meeste Profitennise Liit (ATP) alustas uurimist, kuid pole suutnud tõestada, et Davõdenko argentiinlasele meelega kaotas.

Kuid töömehel ja paljude
tennisefännide arvates igava
stiiliga mängijal
pole kindlasti kerge
maailmas läbi lüüa.
Milles peitub loo erilisus? Mõistagi
nõustus Longines kinkima Davõdenkole
kui maailma tippmängijale kella, ent
siiski pidi venelane enne ise firma bossidega tutvust tegema. Samal ajal võivad Federer ja Šarapova valida, millise
pakkumise kümnest sarnasest nad vastu võtavad – selles ongi vahe.

Üllatuskaotused,
millest üks algatas
kihlveoskandaali

äravajumisi. Järsku läheb serv käest,
tagajoone pommlöögid lendavad auti
ja nii järgneb kas kiire kaotus mõnele
tippmängijale või üllatuskaotus autsaiderile.
2007. aastal leiame Davõdenkolt selliseid kaotusi: Miami turniiril ameeriklaAmir Delicile (tol hetkel maailma
reket), Estorilis prantslasele Olivier
ience’ile (123.), Amersfoortis
lland) prantslasele Florent Serrale
), Sopotis argentiinlasele Martin
assallo Arguellole (87.) ning sügisel Pekingis ja Peterburis horvaat
Marin Cilicile (vastavalt 118. ja
102.).
Neist kaks kaotust, loobumine jalavigastusele viidates seisul
6:2, 3:6, 1:2 Vassallo Arguellole ja
1, 5:7, 1:6 allajäämine Peterburis
cile tekitasidki loo algul mainitud
veoskandaali.

j je
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Veel kuu aega hiljem US Openi ajal
pidi Davõdenko vastama kihlveoskandaali puudutavatele küsimustele. “Ma
pole oma elus kunagi raha peale mänginud,” tõrjus Davõdenko. “Mul on
praegu vaimselt raske, kui pean kogu
aeg samadele küsimustele vastama.
Võib-olla peaks võtma puhkust, et keegi minust pikka aega ei kuuleks. Kõik
näevad minus paha poissi – sellises
olukorras on head tennist raske mängida.”
Puhkust Davõdenko siiski ei võtnud.
Vastupidi: US Openil mängis ta säravalt, jõudes settigi kaotamata poolfinaali, kus lõpuks Federerile alistuma pidi.
Aga see polnud kõik. Oktoobris
Peterburi turniiril tegi pukikohtunik
Jean-Philippe Dercq Davõdenkole
kolmandas setis ametliku hoiatuse,
et ta ei ürita endast parimat anda.
Kohtunikule andsid hoiatuseks ajendi
Davõdenko järjestikused topeltvead
servil. ATP määras vastavalt reeglitele
Davõdenkole 2000 dollarit trahvi.
Vene ajakirjandus oli pahane, et
nende meest asjatult süüdistatakse.
“Kuidagi ei taha uskuda, et koduses
Peterburis oleks ta läinud pettuse peale

ui kohtumine Sopotis algas, saabus
ku kihlveokontoritesse hulk panuVassallo Arguello võidule. Eriti
stamisväärne oli selline tegevus päavasetti, mille Davõdenko kindlalt
is. Kui panustamine on ebaharilik,
b kihlveokontor jätta võidud välja
ksmata ja nii tegi ka firma Betfair.
lgi enam, Betfair teatas, et edaspidi
m Davõdenko mänge oma ennustusse ei pane.
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välja,” kirjutas Venemaa veebilehekülg
Sportguide.ru.
Peterburi turniiri peakohtunik Valeri
Lutkov selgitas, et Dercq käitus reeglite piires, sest klausel hoiatada mängijat, kes endast parimat ei anna, olevat kirjas juba paarkümmend aastat.
“Loomulikult võib Davõdenko trahvi
määramise edasi kaevata, kuid parem
olnuks tal mängu ajal arst kutsuda,”
arvas Lutkov.
Kohtunik Dercq oli ka Davõdenkolt
enne hoiatust küsinud, kas tal on midagi viga, kuid venelane eitas. “Arsti
kutsumine poleks aidanud probleemi
lahendada. Mul lihtsalt jalad ei liikunud
korralikult,” tõrjus Davõdenko. “Olin
šokeeritud, kui hoiatusest kuulsin. See
on uskumatu! Kas kohtunik üldse kujutas ette, kuidas ma üritasin. Olin nii
pettunud, et puhkesin riietusruumis
nutma.”
Paar nädalat hiljem, kui Davõdenko
Pariisi turniiril Marcos Baghdatisele
2:6, 2:6 kaotas, oli kohtunik Cedric
Mourier heatahtlikum. Kui Davõdenko
tegi mitu topeltviga järjest, kutsus õigusemõistja venelase enda juurde ja ütles:
“Servi nagu mina, siis suudad palli sisse lüüa.”
Davõdenko laiutas käsi: mis teha, kui
palling ei lähe. “Ma ei saa öelda, et mul
on käsi haige. Tuleb selgitada, miks ma
ei suuda korralikult servida,” ütles ta
pressikonverentsil.

Federer: Davõdenko
pole süüdi
Nüüdseks on Peterburis Davõdenkole
määratud 2000-dollariline trahv tühistatud. ATP reeglite komitee juht Gayle

“Olin šokeeritud, kui hoiatusest kuulsin.
See on uskumatu! Kas kohtunik üldse
kujutas ette, kuidas ma üritasin. Olin nii
pettunud, et puhkesin riietusruumis nutma,”
kurtis Davõdenko.

TENNIS 2/2008

Nikolai
Davõdenko

Sündinud: 2. juuni 1981
Pikkus ja kaal: 177 cm, 70 kilo
Pere: abikaasa Irina, lapsi pole
Praegune elukoht: Volgograd
Treener: Eduard Davõdenko
Alustas profikarjääri: 1999
Jalanõud: Asics
Reket: Prince
Riietus: Airness
Eeskujud: Ivan Lendl ja Yannick Noah
Turniirivõite: 11
Suure slämmi turniiri parim
saavutus: poolfinaal (2005 ja 2007
French Open, 2006 ja 2007 US Open).
Koht maailma edetabelis: 4.
(17. märtsi seisuga)
Kõrgeim koht: 3. (2006 november)
Auhinnaraha: 7 485 029 USD
(17. märtsi seisuga)
Hobid: kalapüük, jalgpall

Bradshaw teatas, et kohtumise videolindi uurimise järel otsustati Davõdenko
protest rahuldada.
Davõdenko tegi ATP-ga koostööd ning
andis advokaadi soovitusel uurijaile isegi
telefonikõnede väljavõtted ja lindistused.
Need pididki tõestama, et kahtlaste mängude eel pole Davõdenko rääkinud kellegagi kihlveopettuse niiditõmbajaist.
Ka Federer arvas Peterburis Laureuse auhinna vastuvõtmisel, et lugu on
lõpetatud. “Kahju, et Nikolai ise ei saa
juhtumit kommenteerida, sest tal pole
selleks õigust. Kuid kõmuajakirjandus
on tema ümber meeletult vahtu pritsinud. Ühesõnaga, Davõdenko pole süüdi ja nii otsustas ka ATP kohus,” sõnas
maailma esireket.
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Jo-Wilfried Tsonga

rismängu viimase aja valitsejad, Bryani
kaksikvennad Ühendriikidest.
“Mees ei kuskilt”, nagu teda pärast
vaimustavat esitlust Austraalias on kutsutud, murdis teel finaali teise noore tähe (kes andis endast märku juba mullu)
Novak Djokovici vastu avaringis üheksanda asetusega briti Andy Murray,
seejärel kvalifikatsioonist põhiturniirile
pääsenud ameeriklase Sam Warburgi ja
hispaanlase Guillermo Garcia-Lopezi.

– tulnud selleks, et jääda?

“Wilfried Tsonga: Mees ei kuskilt!”, “Tsonga lendab jätkuvalt kõrgustes”,
“Tsonga – nimi, mis jääb tennisefännidele meelde”,
“22-aastane noormees, kes ei karda oma vastaseid nokauti lüüa”
Loo pani kirja Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis. Fotod: Scanpix.

N

eed on vaid mõned üksikud pealkirjad ja väljendid spordikülgedelt ning tenniseajakirjadest,
mis tervitavad lugejat pärast tänavutalviseid Austraalia lahtisi meistrivõistlusi,
kus välimuselt noort Muhammad Alid
meenutava paigutuseta Jo-Wilfried Tsonga üleolekut pidid üksteise järel tunnistama mitmed tippmängijad. Teiste
seas pidid mängujärgsel käesurumisel
kojusõidu mõtteid mõlgutama näiteks
Andy Murray, Mihhail Južnõi ja ka tänapäeva tennise valitseja Roger Federeri
kõige tõsisem konkurent Rafael Nadal.
Kuni lõpuks peatas publiku lemmikuks
kujunenud nooruki eduloo mõnevõrra
kauem juba meeste tipptennises kanda
kinnitanud, ent Tsongast kaks aastat
noorem Novak Djokovic.

Spordilembene
perekond
Ehkki seni veel üksikmängus tiitlita,
on pärast Austraaliat õigustatud küsimus
– kust see tennisepublikule suhteliselt
tundmatu, jõulise ja kiire ning taktikaliselt targa mänguga noor talent kerkis?
Pärast läbimurret Austraalias Šveitsi
kolinud Jo-Wilfried sündis Le-Mansis 17.
aprillil 1985 prantslannast ema Evelyni
ja Kongost Prantsusmaale käsipalli mängima tulnud isa Didieri teise lapsena.
Jo-Wilfriedi peres on lisaks sportlasest isale teisigi sporditähti – tema nõbu Charles N’Zogbia mängib jalgpalli
Inglise meistriliiga Newcastle Unitedi
meeskonnas, noorem vend Enzo on seevastu korvpallur. Tõusva tähe eraelust
palju rohkem teada pole, vähemalt veel
mitte. Tema tennisevälisteks hobideks
on jalg- ja korvpall ning Ameerikas populaarsed spordialad, muudest vaba aja
veetmise võimalustest eelistab ta muusikakuulamist ja filmivaatamist.
Jaanuaris tennisemaailma raputanud
sensatsioon tegelikult nii üllatav ei tohikski olla, sest tagasihoidliku kõnema-
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Pärast novembrikuist Pariisi turniiri,
kus Tsonga (toona ATP 179.) alistas avaringis horvaadi Mario Ancici (ATP 30.) ja
kaotas seejärel edetabelis argentiinlasele
Guillermo Canasele (ATP 14.), hakkasid
maailma kahesaja parima mängija piirimail pidama jäänud Tsongat järjest kimbutama mitmed vigastused ja mees sai kuni 2006. aasta lõpuni mängida vaid loetud
arvul turniiridel, sageli ka katkestades.

neeriga noormehel on juba suure slämmi võit olemas. Seda küll juunioride
klassist, mil ta 2003. aastal võitis USA
lahtiste finaalis kahe aasta tagust teist
Austraalia lahtiste üllatajast finalisti
Marcos Baghdatist 7:6, 6:3 ja jõudis ka
ülejäänud kolmel suurturniiril poolfinaali. Noortennisistide edetabelis lõpetas Tsonga aasta Baghdatise järel teise
numbrina ja sisenes samaaegselt oma
põhirivaaliga profitennise maailma.

Vundament
tänavuseks eduks
Esimesed kõrge tasemega mängud
pidas Tsonga proffide hulgas 2004. aasta sügisel Pekingis, kus esimeses ringis
tuli kaotus vastu võtta toonaselt maailma kuuendalt Carlos Moyalt geimidega 3:6, 3:6. Paar kuud hiljem andis jõulise ja kiire serviga nooruk kodukamaral,
ATP Mastersil Pariisis tõusva tähena
järgmise tormihoiatuse, lüües turniiril
kiiruselt kolmanda servi ja andes mängudes juba aimu platsikiirusest, mis oli
üks tema trumpe tänavusel Austraalia
lahtistel.

Aasta enne praegust tähelendu, mullustel Austraalia lahtistel, pääses toonane maailma 212. number turniirile
Austraalia ja Prantsuse tenniseliitude
vahelise kokkuleppe tulemusel saadud
vabapääsmega (wild card), kuid pidi juba avaringis neljas setis alla vanduma
kuuenda asetusega Andy Roddickile.
Ent 12 kuud hilisema tähelennu eelmänguna kirjutas Jo end juba siis ajalooraamatutesse Austraalia lahtiste pikima
kiire lõppmänguga (20-18).

Esimesed kõrgema
tasemega mängud pidas
Tsonga proffide hulgas
2004. a. sügisel Pekingis.
Aasta esimese suure slämmi järel osales Jo edukalt mitmel Challengeril (võites neli viiest), kuid ei saanud näidata
oma oskusi kodupublikule Prantsuse lahtistel. Seda südikam oli Tsonga Wimbledoni-eelsel prestiižsel Queen’s Clubi
meistrivõistlustel, kus kvalifikatsioonist
põhiturniirile jõudnuna tuli teises ringis vastamisi astuda omaaegse maailma
esinumbri Lleyton Hewittiga. Mullu varasuvel maailmas 121. kohal paiknenud
Tsonga võitis ATP tabelis 16. kohta
hoidnud austraallase kahes kiire lõppmänguga päädinud setis.
Tõusvas vormis prantslane teenis oma
hea esitluse eest aga taaskord wild-card’i
suurel slämmil osalemiseks ja õigustas turniirikorraldajate usaldust igati
– Tsonga lahkus Wimbledoni muruvälja-
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Kaheksandikfinaal tõi Tsonga vastaseks partneri võidukalt Sydney paarismänguturniirilt, Austraalias kaheksandat asetust omanud Richard Gasquet,
kes pidi platsilt lahkuma pärast nelja
setti. Tabelisse kanti võidunumbritena
6:2, 6:7 (5), 7:6 (6), 6:3.
kutelt alles pärast neljandas ringis saadud kaotust oma kaasmaalaselt Richard
Gasquet’lt. Aasta viimasel suurturniiril
Ameerika Ühendriikides jäi suve lõpuks
maailma esisaja hulka tõusnud särtsaka
Tsonga laeks kolmas ring ja Rafael Nadal,
kes küll veidi vigastatuna prantslase edasise tee kolmes setis peatas. Vaevalt et
kumbki mängija tolle partii järel aimatagi oskas, et vaid neli kuud hiljem on väljakult noruspäi lahkumas Nadal.

Läbimurre
Aastat meestennisistide edetabelis 43.
kohalt alustanud Tsonga valis esimese
suurturniiri “soojenduseks” Adelaide
Internationali. Turniiri korraldajatelt
kuuenda asetuse saanuna alistas ta
teel sel korral laeks jäänud poolfinaali
Adelaide’is esimese asetusega Lleyton
Hewitti 6:4, 6:2. Poolfinaalis ei leidnud
kiire ja viimase aasta jooksul ka taktikaliselt märgatavalt arenenud Tsonga aga
rohtu Jarkko Niemise vastu – tol turniiril kolmandat asetust omanud soomlane
võitis prantslast kahes setis 6:2, 6:4.
Austraalia lahtiste eel osales Tsonga
veel turniiril Sydneys, kuid kaotas juba
avaringis itaallasele Andreas Seppile
6:3, 3:6, 2:6. Märgatavalt paremini läks
tal aga Sydney Medibank Internationali
paarismänguturniiril, kus sedapuhku sai jõud ühendatud kaasmaalase
Richard Gasquet’ga. Prantslaste mäng
oli küll mõnevõrra heitlik – kõigis neljas
kohtumises sel turniiril vajasid Tsonga
ja Gasquet võiduks kolm setti. Kuid tulemuse osas pole sel ju tähtsust, kuna
päev enne Austraalia lahtiste algust
mängisid asetuseta prantslased Sydney
finaalis skooriga 4:6, 6:4, 11:9 üle paa-
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Kõik löögid sujusid
Tsonga ja Južnõi tabelipoole veerandfinaalmängu võitja väljavaated tuleviku
osas paberil just head polnud – nimelt oli
samalt tabelipoolelt järgmine tõenäoline
vastane Rafael Nadal ja karta võis üsna
ühepoolset poolfinaali. Tõsi, seni mitte ühtegi setti kaotanud Nadal pidi veel
murdma soome sisu Jarkko Niemise näol,
kuid ettearvatult ei kujunenud see hispaanlasele probleemiks ja Koljati-Taaveti
poolfinaalmatš sai tegelikkuseks.
Poolfinaal ühepoolseks kujuneski, ent
seda vastupidiselt paberil oodatule. Vaid
tund ja 56 minutit kestnud heitlus kujunes pealtvaatajatele, kui ehk välja arvata Rafa tulised austajad, tõeliseks kommiks. Ka Jo-Wilfried ise tunnistas pärast uskumatuna tundunud võitu, milles
Nadalile jäi vaid seitse geimi, et sel päeval oli ta platsil peatamatu. Tabamatu
serv (võitis 85 protsenti esimese servi
punkte), julged ja edukad võrkujooksmised, võimatuna näivad stopp-pallid.
“Proovisin tabada iga palli ja viimanegi
kui üks läks ka sisse. Mida selle peale
ikka öelda? Kõik oli lausa suurepärane,”
säras prantslane mängujärgselt.
Selle emotsiooni pealt edasi minnes
ei puudunud palju, et teises poolfinaalis
Roger Federeri välja lülitanud maailma
kolmas number Djokovic oleks samuti
pidanud tunnistama publikulemmikust
“tuhkatriinu” paremust. Esimene sett
veidi üle kolme tunni pikkuseks kujunenud mängus kuuluski 6:4 prantslasele.
Kuid aasta varem nii Prantsusmaal kui
ka Wimbledonis poolfinaali ja Ühendriikides finaali jõudnud Djokovic leidis taas oma mängu ja võitis järgmised

kolm setti 6:4, 6:3 ja 7:6(2) ja ühtlasi ka
karika koos 1,37 miljoni Austraalia dollari suuruse võidutšekiga. Võidukarikat
üle võttes tunnustas Djokovic naljaga
pooleks ka finaalivastase ja publiku vahel kujunenud sidet. “Ma tean, et publik
tahtis pigem mu vastase võitu. Aga pole
muret, kõik on korras ja ma armastan
teid ikka,” lausus Tsonga muinasjutulise tähelennu peatanud serblane.

Mida toob tulevik?
Esimeses Austraalia lahtiste järgses
ATP sarja võistlusmängus Marseille’s
pidi kõrgete ootustega kodupublik pettuma, kuna maakera kuklapoolel saavutatu
eest edetabelis 20. positsioonile jõudnud
Tsonga kaotas juba esimeses ringis horvaat Mario Ancicile 5:7, 6:7(3). Edukamalt
alustas märtsi keskpaigas ATP tabelis 17.
kohta hoidnud Tsonga mainekat Indian
Wellsi turniiri, kus veerandfinaalis võttis Nadal revanši ja alistas Tsonga tasavägises heitluses tulemusega 6:7(4),
7/6(3), 7/5.
Eeldused, mida Jo-Wilfried on viimase paari aasta jooksul treener Eric
Winogradsky käe all lihvinud, on tipus
püsimiseks head. Jõulisus ja ründav mäng
on edu võtmeks näiteks Wimbledoni murul. Tsonga liikumine ja vastupidavus
süstivad viimaks ometi Prantsusmaa
tennisepublikule realistlikku lootust, et
poodiumi kõrgeimale astmele võib tõusta
omakandimees.

Jo-Wilfried Tsonga
Nimi: Jo-Wilfried Tsonga Petsonga
Sündinud: 17. aprillil 1985
Pikkus ja kaal: 187 cm, 90 kg
Jalatsid ja riietus: Adidas
Reket: Wilson
Auto: Mini Cooper
Treener: Eric Winogradsky
Koht edetabelis: 17 (märts 2008)
Parim koht: 16 (3. märts 2008)
Parim turniir: Austraalia lahtiste finaal 2008
Turniirivõite: 0
Auhinnaraha: 1 110 054 USD
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Margit
g Rüütel
Samm-sammult tipu poole

Margit Rüütel alustas 2008. aastat hea esinemisega Australian Openil.
Seejärel avastas neiu Aasia maade võlusid, osaledes kahel turniiril Indias.
Enne ees ootavaid Kreeka, Hispaania ja Prantsusmaa mänge
põikas neiu läbi kodumaalt, et osaleda Eesti karikavõistlustel.
Jutu pani kirja vabakutseline ajakirjanik Olavi Helmaste. Fotod: ajakiri Tennis.

P

raegu WTA ränkingu parimal,
167. kohal asetsev Margit on viimase aasta arenguga ülimalt rahul. “Tasapisi tõusen ettepoole,” lausub
tüdruk, kelle näolt kogu jutuajamise käigus ei kao naeratus. Lõpetanud võidukalt
Eesti karikavõistlused nii üksik- kui ka
paarismängus, oli Margitil nagu tuntud
teleseriaalis aega 24 tundi oma siinsete
kohustuste ja tegemiste jaoks. Seejärel
asjad kokku ja suund Kreekale. Kõik
kolm turniiri, mille võidufond ulatub
50 000–100 000 dollarini, on ettevalmistuseks mai keskel algavale Prantsusmaa
lahtistele. “Prantsusmaal on eesmärk
põhiturniirile jõuda,” sõnab Margit.

Täiesti sportlase tunne
Prantsusmaa lahtised on Margiti ja tema treeneri Rene Buschi jaoks ka pisike
tähtpäev – aasta tagasi algas nende koostöö, mida Margit hindab edukaks. “Ma
olen aastaga vaimselt kindlamaks muutunud,” sõnab neiu. “Täiesti sportlase
tunne on,” lisab ta uhkusega. Seniajani
koosnes Margiti tiim ühes inimesest –
temast endast. Siiski mäng üksiüritamise all ei kannatanud. “Enesedistsipliin
on mul suur,” tõdeb ta.

   
            
           
 
          
 


         
            
            
        

Nüüd püüab Rene Busch teda välisvõistlustel saata. “Väga suuri muudatusi
ta mu mängus teinud ei ole,” iseloomustab Margit Buschi töö tulemusi. “Mäng
on läinud agressiivsemaks. Teen rohkem
ja süsteemsemalt füüsilist trenni.”
Tennisemängudele lisaks hoiab Margit
end vormis jooksmise ja spinninguga.
“See on väga lahe,” kommenteerib aeroobikasaalis rattal sõtkumist neiu ise.
Viimase aastaga on Rüütel enda sõnul füüsiliselt palju arenenud. “Ma tunnen end
kohe tugevamana, kuigi reservi on, eriti
vastupidavuses.” Professionaalsemaks
on läinud ka mängu analüüs. Kui varem
tegi Margit pärast mängu ise märkmeid,
siis nüüd on kirjatöö Buschi õlul.
Viimase aja parimaks saavutuseks
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peab Margit Dubais peetud mängu maailma 40. reketi jaapanlanna Ai Sugiyama
vastu. Võitnud esimese seti 6:3, kaotas ta
teise sama tulemusega. Otsustavas kolmandas setis läks jaapanlanna ette, ning
kindlustas endale 6:4-ga seti ja mänguvõidu. “Proovisin tema mänguga kaasa
mina,” räägib Margit. “Sellise tasemega
mängijate vastu on motivatsiooni väga
palju.” Siiski välistab Margit võimaluse,
et ta Sugiyama vastu üle püüdis.

Aasta jooksul teeb Margit ka paar koduvisiiti. Pikad aastad pidevat rändamist on
õpetanud teda koduigatsusest mitte välja
tegema. Kuid peale vajaduse perekonda
näha on Margitil siin pooleli ka ülikool.
Nimelt tudeerib neiu Audentese ülikoolis finantsjuhtimist. “Järgmisel kevadel
peaks lõpetama,” räägib neiu ülikoolist
tinglikus vormis. “Tegelikult peaks hakkama lõputöö teemale mõtlema.”

India vaesus šokeeris

Margiti uus auto

Hiljuti veetis Rüütel mitu nädalat Indias, kus osales kahel turniiril – mõlemal
jäi tema laeks poolfinaal. Noreidas toimunud 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril alistus Rüütel poolfinaalis
India esindajale Sunitha Raole. Kusjuures
meie tüdrukul oli kasutada kaks matšpalli.
“Ma ei taha seda meelde tuletada!” hüüatab Margit ja teeb kätega liigutusi, nagu
ajaks pahasid vaime eemale. Hiljem siiski
nendib, et võit jäi pähe kinni. “Igal juhul
oli see hea õppetund,” lausub ta.
Peale tenniseõppetunni omandas Margit
Indias muidki elutarkusi. “Silmaringi
avardas India küll, ma pole varem käinud
riigis, kus nii vaeseid inimesi leida võib,”
lausub Margit, kellele Indias kõik järele
vaatasid – valge naine on seal haruldus.
Kustumatu mulje jätsid neiule Indias asuvad templid, eriti kuulus Taj Mahal. “See
oli väga ilus, kolm ja pool tundi sõitu, mis
sinna minekuks kulus, tasus end ära.”
Noidas seevastu ei saanud tennisistid
ilma valvurita isegi poodi minna. “Ma ei
tea, mida nad kartsid, kuid kergelt vangi
tunne tekkis,” räägib Margit. India väikelinn tervitas sportlasi metsiku palavusega
– termomeeter näitas 36 plusskraadi.
Kindlasti teeb mõnda kadedaks, kuuldes,
kus Margit on ära käinud, kuid üldjuhul
tal kohalike vaatamisväärtustega tutvumiseks aega ei jää. Senised lemmikpaigad on
Margitil Austraalia ja Bangkok. “Pattaya
oli kui paradiis,” õhkab Margit. Veel tahaks neiu ära käia Hiinas ja Jaapanis.

Tenniseliidu ja Kia Auto koostöös anti
Margit Rüütlile kasutada uus Kia pro
ceed. “Armas valge auto,” iseloomustab oma Margit oma uut parimat sõpra.
“Natuke kiire minu jaoks,” naerab neiu,
kellel auto üleandmise ajal veel juhilube
ei olnud, kuid ometi on ta juba paar prooviringi masinaga teinud. “Eks ma püüan
rahulikult sõita – Tallinna liiklus ehmatab
alguses päris ära. Autokoolis saan väga
hästi hakkama, liiklusohtlikke olukordi ei
tekita,” räägib neiu ning tõotab pühalikult, et tema trahve saama ei hakka.

Kia Auto juhatuse esimees Jaak Heinola
ja turundusjuht Kristel Kõrgmaa:

„Margit Rüütli ja Kia brändi vahel
on meie arvates ilmselge sarnasus.
Mõlemad on lisaks noorusele ka väga
ambitsioonikad ja kiiresti arenevad, samas usaldusväärsed ja töökad. Seetõttu
on Kial hea meel, et Margitile meie pro_
cee’d meeldib. Loodetavasti aitab oma
auto pakutav mugavus Margitil paremini
oma treeningutele keskenduda ja igal
juhul hoiame talle kõvasti pöialt!”
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”Eesti parim tennisist on lõpuks
maailma Top 10-sse murdnud!”
See on pealkiri SL Õhtulehes Issanda Aastal 2012.
Õnnelik lõpp loole, mille keerulised käigud... Nii võiks (ja tegelikult peaks) lõpetama
minu kevadise tenniseartikli – see pihustaks iga tennisesõbra talvemasendusest
roidunud organismi piisava doosi ergutavaid vitamiine.
Kes tahab aga teada, kuidas lugu alguse sai, peab artikli lõpuni lugema.
Oma mõtted saatis toimetusele tenniseentusiast Sven Tamming. Foto: ajakiri Tennis.

K

õik Eesti naistennisistid vabandagu minu matslikkust, aga
kõigepealt võtan suurendusklaasi alla meeste tennise. Mandril,
kus pool aastatuhandet tagasi kuulsad
Euroopa konkistadoorid kohalikke allutasid ning ülekaalukate vägedega
võitlesid, meie tennisistid sedapuhku
neid saavutusi korrata ei suutnud.

Pundi peale
üks punkt
Ajaloolised vallutajad Euroopast kirjutasid ennast igaveseks ajalooraamatutesse, kuid meie tennisemeeskonna
parimaks saavutuseks jäi paaril korral
Postimehe spordirubriigi alumisse vasakusse nurka pääsemine, kuhu vaid
mõne eriti fanaatilise spordifänni pilk
juhuslikult ära eksis. Kokkuvõttes saadi peaaegu kaks kuud väldanud turniiridelt pundi peale üks ATP punkt. Selle
ainsa teenis meie praegune esinumber
Jürgen Zopp. Teades, et Jürgen on suure südamega poiss, usun, et ta on ehk
selle vähesegi nõus vennalikult kamba
peale ära jagama. Nii et veerand punkti per nina. Aga paluks siinkohal mitte
teha meile omaselt ennatlikke järeldusi ja kõige selle põhjal meie mängijate
praegust taset hinnata. Lihtsalt viimaste aastatega on profitennise areeni-

Viimaste aastatega on
profitennise areenile
siginenud terve plejaad
näljaseid ”hüääne”.

Viin eriliseks tähtpäevaks

le siginenud terve plejaad näljaseid
”hüääne”, kes on valmis oma vanaema
pandimajja viima, kui see vaid aitaks
tennisemaailma rambivalgusse ja kullakangide manu jõuda. Lihtsustatult –
mängijate tase (kes tõesti oskavad tennist mängida) on tõusnud uskumatult
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kõrgeks. Nii et kannatlikku meelt, ning
loodetavasti valgustavad prožektorid
ükskord ka meie elutuba.
Ometi on teiselt poolt lompi ka positiivsemaid uudiseid, mille julgelt saldo
aktiva poolele võib kanda. Nimelt on
meie ”kadunud talent” Jaak Põldma, kes
aastaks Ameerika Ühendriikidesse koolitarkust tudeerima sõitis, otsustanud
mõneks ajaks õpikud tolmuma jätta
ning profikarussellile hüpata. Teades
poisi sagedasi hirme kiire sõidu ees,
jääb üle vaid loota, et aastane kogemus
”Ameerika mägedes” on andnud piisava
kogemuse, et sellestki foobiast üle saada... Auahnust ja motivatsiooni peaks
Jaagul nii palju olema, et saab teistelegi
mustadeks päevadeks jagada.

Meie
tennisetüdrukud
Nüüd õrnema sugupoole juurde.
Kuigi ma pole kindel, kas sõna ”õrnem” meie tennisetüdrukute kohta just kõige sobivam iseloomustus
oleks. Sest nii mõnigi meestennisistist
ekskoondislane on tunda saanud, kuidas need ”õrnad” käed (nii eest- kui
tagakäed) on meheuhkusest alles jätnud vaid riismed ja ainsad pallid pole
olnud mitte ainult tennisepallid, mis
nende väljakupoolelt minema pühiti.
Nüüd aga asjast lähemalt. Kui Mareti
spagetivestern kulgeb etteantud stsenaariumi järgi hollywoodilikus joones,
ning tundub, et ka Margit on lõppude
lõpuks kindlates kätes, siis meie esinumber Kaia otsused tunduvad esmapilgul üsna kummalised. Viimasel ajal
on ta vahetanud treenereid tihemini,
kui mõni kohalik ärimees armukesi.
Kuid kui pilt lähemale suumida, võivad
need detailid täheldada hoopis Kaia
küpsust, mis avaldub just julguses ise
enda eest seista ning otsuseid langeta-

da. Tundub, et kogenud treenerid on
aru saanud: naismängijat treenides tuleb raamatut rohkem ridade vahelt lugeda, kui vaid seda, mis suurelt kirjas
on. Loodetavasti on tema uus treener
oma inkadest esivanematelt pärinud
võime ka kõige lootusetumas olukorras lusikat mitte nurka viskama. Ja
seda ka meie tennisepiigale õpetama.
Tundub, et nii Kaia kui tema treener on
praegu positiivselt meelestatud ja valmis aasta lõpuks vähemalt oma suure
varba maailma absoluutsesse tippu li-

Erinevalt Eesti
majandusest, tõotab tennises
hea aasta tulla.
bistama. Erinevalt Eesti majandusest,
tõotab tennises hea aasta tulla. Raha
ja sport ei pea alati käsikäes liikuma.
Kõlab utoopiliselt. Jah, ja kahjuks
pole Donatas mulle muinasjuttudeks
siin lehekülgedel lisaruumi andnud.
Ongi paras aeg otsad kokku tõmmata.
Aimates oma häbiväärset lõppu, proovis tuisutaat äsja oma viimases agoonias kevadet suure lumetormiga eemale peletada, kuid tennisisti visadusega
surub kevad oma tahtmise läbi, ning
järgmine kord minu targutusi lugedes
naudime tennist juba erkpunasel liival.
Edukat kevadet!
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Treeni oma mängu
mõtete tasandil
Harjuta, harjuta, harjuta. Me kõik teame, et löökide lihvimiseks,
taktikaliste mänguskeemide täiustamiseks ja oma vormi parandamiseks
on vaja tundidepikkust usinat ja sihipärast harjutamist.
Kuid ega füüsilised oskused ole ainukesed, mis treenimist vajavad.
Mängu ajal tuleb alati analüüsida ja treenida ka oma vaimseid oskusi.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

M

is on vaimsed oskused?
Need on meetodid, mille
abil saab oma mõtteid ten-

nise mängimise ajal tõhusalt ja järje-

Algaja
Eesmärk: eneseusalduse
suurendamine

kindlalt kontrollida. See ei hõlma üks-

Eneseusaldust võib määratleda kui

nes selliste oskuste arendamist, nagu

mängija õigustatud ootusi edu saavu-

kontsentratsioon ja positiivne kehakeel,

tamise osas. Tegemist ei ole sellega,

vaid jõupingutusi ka selliste isikuoma-

mida loodate saavutada, vaid sellega,

duste, nagu endast lugupidamine ja

mis teie arvates juhtub. Algajatel võib

sportlaslikkus täiustamisel.

olla seda mõtet raske mõista, eriti siis,

Tennisega tegelema hakkamisel võib
mängijatel olla abi järgmistest ideedest, mis aitavad neil kujundada eluterve enesekindluse tenniseväljakul.
Võtke tunde professionaalselt treenerilt. Kui harjutate lööke koos professionaaliga, tunnete, et õpite mängima
õigesti. Liituge mõne kursuse või liigaga.
Oma mängutaseme tunnetamiseks on
samal tasemel mängijatega treenimine
ja võistlemine väga kasulik.

Vaimsete oskuste täiustamise idee

kui nad ei saavuta kiiresti häid tulemusi. Kuid on oluline, et saaksite oma

Kuid nagu füüsilisi, on ka vaimseid

mängust hea tunde. See on vajalik sel-

võimeid võimalik konkurentsi tingi-

leks, et jätkaksite mängimist ja edasi

Koostage plaan oma löökide treenimiseks ja võtke vastu otsus neid igal

arenemist.

mängukorral ka treenida. Kui püstita-

mustes esile tuua, treenida, tugevdada,

kahjustama. Te õpite negatiivset mõ-

keelest õhkub positiivsust. Sellisel juhul

märgid, tunnete end nende saavutami-

tet ära tundma, ütlema endale midagi

teate, et teid ootab ees raske võistlus.

se korral väljakul enesekindlamalt.

ülesandega seonduvat ja keskenduma

Püstitage mõned eesmärgid oma vor-

Professionaalide mängu vaadates

ka võivad kuuluda toitumisharjumuste

märkate sageli, et mängija hingab sü-

parandamine, suurem aeroobne treeni-

gavalt ja sätib reketikeeli paika. See ei

tus või oma tugevuse ja paindlikkuse

pruugi üldse vajalik olla, kuid proffi-

suurendamine.

del on vaja kasutada sellist rutiini, et

Kesktase
Eesmärk: positiivne
enesesisendus
te ka oma mängu kriitilisemalt hindama. Mänguedukuse tõlgendamine tenniseväljakul algab sageli kohe mängu
algusest ja võib osutuda määravaks.
Sellised mõtted on väga suure jõuga ja
sageli on need seotud punkti võitmise
või kaotamisega. Tegelikult tuleb mängus oma parima andmiseks keskenduda teostusele (sellele, kuidas mängite)
ja mitte tulemusele.

Negatiivsed mõtted tuleb
peatada enne,
kui need hakkavad
mängu kahjustama.
Üheks mõtete kontrollimise viisiks

tehtud teadusuuringud on näidanud,

on olla enesesisendusest teadlik. Positiivsed emotsioonid ja enesesisendus

Vaimsete oskuste treenimise
meetodid aitavad teil
oma tegevust, mõtteid,
tundeid ja tajusid igal
tasandil kohandada ning
parandavad mänguoskusi.

võivad innustada teid paremale sooritusele. Seevastu negatiivsed tunded ja
enda kirumine võivad teile jala taha
panna ning tavaliselt just nii ka
läheb.
Esimene samm enesesisenduse tõhustamisel on

et tippklassi tennisemängijad on lih-

analüüsida oma mõtteid

vinud oma vaimseid oskusi nii hästi,

mängu ajal või vahe-

et need on muutunud harjumuslikuks.

tult pärast mängu. Mis

Mängijatel, kellel sellel tasandil sage-

toimub teie mõtetes siis,

li probleeme esineb, on see tingitud

kui lihtsale löögile pihta ei

sellest, et nad treenivad neid oskusi

saa, kui teete topeltvea, kaotate

harva ja tavaliselt üksnes mängu-

juhtpositsiooni või ei suuda võita

situatsioonis.
Tõsiasi on aga see, et vaimsete oskuste treenimise meetodid aitavad teil oma
tegevust, mõtteid, tundeid ja tajusid
igal tasandil kohandada ning parandavad mänguoskusi.
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sellele.

mi tõstmiseks. Nende eesmärkide hul-

Niipea kui hakkate võistlema, hakka-

võib tunduda kummaline ja keeruline.

parandada ja kontrollida. Spordi vallas

te endale väikesed ja lühiajalised ees-

Kui vastase kehakeel
on negatiivne,
annab see meie
psüühikale kindlustunde,
et ta on löödud.

suunata oma tähelepanu just väljakul

Milline tahate väljakul välja paista?

toimunult ümber mingile lihtsale üles-

Millise mulje oma konkurendile jätta?

andele, näiteks keelte sättimisele.

Peatuge hetkeks ja looge endast mõttes

Edasijõudnud
Eesmärk: kehakeele
kontrollimine
Sellel tasemel on oluline näidata oma
positiivset suhtumist. Kas olete vahel
üle võrgu oma vastasmängijat piielnud
ja märganud, et ta nägi löödud välja?
Võib-olla ta tegi sundimatu vea, mille
tõttu jäi geimist ilma, või tegite uskumatu äralöögi.
Kui vastase kehakeel on
negatiivne, annab see
meie psüühikale kindlustunde, et vastane
on löödud.
Teisalt võite heita
pilgu üle võrgu ja näha
vastasmängijat, kes on
täis energiat ja kelle keha-

kujund kui enesekindlast mängijast.
Inimest, kelle kehakeel on positiivne,
on kerge ette kujutada. Enamasti kõnnib ta enesekindlalt, tal on hea kehahoiak ning ta pea on püsti. Mängija pilk
on tõsine, kuid samas rahulik.
Parimad mängijad tulevad võistluspingega toime nii, et kasutavad meetodeid, mis võimaldavad neil jätta endast
nii servide ajal kui ka pärast seda rahuliku ja keskendunud mulje.
Siinkohal pakume mõned nipid, mida enesekindla kehakeele edasiandmiseks kasutada.
Harjutage head kehahoiakut
– pea püsti ja õlad tahapoole surutud. Kõndige enesekindlalt.
Pärast servi lõppu võtke reket
teise kätte. Tänu sellele saab käsi
puhata ning kaob kiusatus reketit
oma pettumuse väljendamise
vahendina kasutada.
Kindlasti leiate selliseid lihtsaid ja tõhusaid
nippe ka ise. Võtke
endale aega ja
mõelge pisut!

mängu, mille võib-olla oleksite piSerblanna Jelena Jankovic jõudis enne 2007. aasta US Openit anda näpunäiteid Reeboki
noorteakadeemias New Yorgis. Ja muidugi ei ole ta erand. Paljud tippmängijad on nõus vabal
momendil pühendama aega ka noortele.
Eestis tuleks siiski lähtuda reaalsetest oludest ja leida tennisetreener valitud tennisekoolist või
-klubist. Paha ei teeks ka kiigata EOK või ETLi veebilehele, kus vastavas andmekogus on näha
kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite info.
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danud võitma?
Järgmiseks sammuks on tegeleda
mõtete peatamisega. See tähendab seda, et negatiivsed mõtted tuleb peatada enne, kui need hakkavad mängu
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võõras teema.
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TUDENGItennis

Eesti üliõpilaste
p
sisemeistrivõistlused
2008

Äripind, mida otsid!

Siira Teo Maja Rotermanni kvartalis

15.–17. veebruaril peeti Tallinnas Tondiraba Tennisekeskuses “Eesti üliõpilaste
sisemeistrivõistlused tennises 2008”.
Loo pani kirja harrastustennisist Helen Tälli. Pildid: erakogu.

M

eistrid selgitati kolme päeva
jooksul viies võistlusklassis:
nais- ja meesüksikmängudes
nii kõrgliigas kui ka harrastusliigas ning
nais-, mees- ja segapaarismängudes. Kirja
sai seekord kokku 54 osalejat. Päevad
möödusid võitluslikke lahinguid pidades
ning Peetri ja Pappa Pizza, Leiburi ning
Rakvere Piima toel said sportlased
kõhutühjust leevendada pitsade, leiva- ja
piimatoodetega.
Tihe konkurents meeste
seas
Kõrgliiga meeste meistritiitlit kaitsma
tulnud Raul Rander (Tallinna Ülikool)
tunnistas poolfinaalis debütant Lauri Lilleste (Tallinna Tehnikaülikool) paremust
6:1, 6:4, jäädes kolmandaks. Teises poolfinaalis andis samuti debütant Edgar
Vain (International University Audentes) enda sõnul kogu energia, võitmaks
Taavi Himmistit (TTÜ). Mehel õnnestus
end siiski kokku võtta ja teha finaalmatš
Lauri Lillestega väga põnevaks. Lauri
võitis esimese seti, teist läks kolme geimiga juhtima, siis võttis Edgar järele,
võitis kaheksa geimi järjest, kuid otsustav
kolmas sett läks Laurile 7:5.

Selles võistlusliigis sai Estonian Business
School oma ainsa medalivõitja Marili
Männiku.
Põnevad paarismängud
Meespaare saadi tabelisse 11. Martin
Lääts – Raul Rander (TTÜ – TLÜ) ja Rein
Aksim – Kristo Tullus (TTÜ) jõudsid
mõlemad esikolmikusse. Siingi näitas
võimsust Lauri Lilleste ülikoolikaaslase
Mikk Mölderiga suvise võitjapaari Lääts
– Randeri võitmisega kolmes setis.
Mainitud kohtumine pakkus eriti palju
põnevust ja ennustusmängus pakuti
võitjaks võrdselt mõlemat paari. Siiski
oli Lilleste – Mölderi võidukoefitsient
oluliselt suurem, mis ka realiseerus.
Naispaaridki sai asetatud õigustatult.
Karin Küttis – Kati Nikopensius (mõlemad TÜ) võitsid turniiri viie naispaari
seas. Teiseks tulid Õnnela Urb – Helen
Tälli (Mainori Kõrgkool – TLÜ). Kolmandale kohale mängisid end välja üle loobumisvõidu TLÜ üliõpilased Laura Rahe
– Tiina Saat.
Kaheksa segapaari seas võitsid esikoha
Õnnela Urb – Martin Lääts. Teiseks tulid Kati

Nikopensius – Juhan Luik Tartu Ülikoolist,
kolmandaks Karin Küttis – Ott Raidla.
TTÜ-le kuus kulda kümnest
Kokkuvõttes läks kõige paremini
TTÜ esindajatel (kuus kulda kümnest
võimalikust!).
Oma väga tänuväärt õla panid alla
ka A. Le Coq, Al Mare Bowling, Karell
Arstikeskus, Metro Squash, Moonwalk,
Sportland, Nike, Fort Sport, Rademar,
Multiprint, Tikand, Salinger, Kalev
Meedia, Üliõpilasleht, Postimees Online
ja Riviera International.
Ürituse viisid Eesti Akadeemilise
Spordiliidu egiidi all läbi peokorraldaja
Kalmer Piiskop, korraldajad Õnnela
Urb, Helen Tälli, Martin Esinurm (TTÜ),
Diana Koppel, Mari Vaher ja Tiina Tõnisson (TTÜ).
Järgmised Eesti üliõpilaste meistrivõistlused toimuvad augustis, lisateavet
saab tennis@tipikas.ee või 56 204 556.

Üürile anda äripinnad legendaarses, arenevas ja atraktiivses Rotermanni
kvartalis.

Valmimas on ka meistrivõistluste DVD.
Nii seda kui eelmisi saab viimatinimetatud
kontakte kasutades tellida.

Arendatav hoone kannab auväärset Siira Teo Maja nime (arhitekt A. Alver).
Täna juba osaliselt toimivas äri- ja elukvartalis on reeglina -I, I ja II korrus kaubandus- ja
teeninduspindade päralt ning III korrusest üleval pool on antud majas büroopinnad.

Meesharrastajate seas jõudsid esikohale
kõige lähemale Jevgeni Marenkov (TTÜ)
ja Artur Petrosjan (Euroülikool). Finaalkohtumine jäi siiski Arturi vigastuse tõttu
pooleli ning harrastusmeistriks krooniti
Jevgeni. Kolmandaks võitles end Ott Raidla (Tartu Ülikool).

Korrused on avatud planeeringutega.
Üürihind sisaldab standardset siseviimistlust.

Kolm on kohtu seadus
Naismängijate kõrgliigas tuli Kädi Vestberg (TTÜ) proovima, kas kolm on kohtu
seadus ja jäi kolmandat korda teiseks,
seekord Lotta Immeli (TÜ) vastu, kellel
õnnestus esmakordselt rändkarikas teist
korda järjest endale koju viia. Kolmandaks
pärjati medaliga suvel finaalis Lottale
kaotanud Helen Tälli (TLÜ).
Naisharrastajate finaali jõudsid Anneli
Laansoo ja Jelena Galjanova (mõlemad
TTÜ), kus Anneli võitis Jelenat 6:2, 6:3.
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Medalitabel

Auhindamisel viibinud osavõtjad

Kool
kuld hõbe pronks
TTÜ
6
3
2
TÜ
3
2
3
Mainor
1
1
TLÜ
2
4
Audentes
1
Euroülikool
1
EBS
1
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Parkimine on korraldatud kvartalialuses avalikus
parklas, millest on otseühendus pakutava
ärihoonega.
Valmimisaeg 2008 IV kvartal.
Kõige paremad pakkumised!

www.uusmaa.ee
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Tennisisti
põlvehädad
Alustagem kõigepealt halbadest uudistest. Kui oled tennisemängija, puutud sa oma
karjääri käigus kindlasti kokku põlvehädadega. Kuid see ei ole sinu süü.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

V

aadakem põlve anatoomiat.

väljakul ka kõige lootusetumaid palle

Tegemist on ühenduskohaga, kus

veel mängu toovad ja sportlastel,

puutuvad kokku kaks keha kõige

kellel on probleeme kehakaa-

pikemat luud: reieluu (femur
(
) ja sää-

luga.

reluu (tibia). Põlv ei ole üksnes liigend

Põlvi saab
tugevdada

kahe pika hoova vahel. Reieluu ots on
ümar, samas kui sääreluu ots on lapik.
Kujutage ette, et laual on pall, mida
hoiavad kinni kummiribad ja olgugi, et
need n-ö kummiribad tegelikult kujutavad endast kõõluste ja sidemete süsteemi, mis hoiavad kõike omavahel ühenduses, ei ole see ligilähedaseltki sama
stabiilne kui n-ö pesa ja palli ühendus
puusa- ja õlaliigeses.

Põlved peavad tennisemängul taluma pidevast
kiirendamisest,
aeglustamisest ja suunamuutustest tulenevat survet,
lisaks sellele toetama
kogu keharaskust.
Pole mingi ime, et põlved
on kerged viga saama.

2. Painutus koos
põlvekõõluste venitusega
Harjutus põlvekõõluste venitamiseks

sed. Põlve

Istuge enda ette sirutatud jalgadega.
Kõverdage oma vasakut jalga nii, et
jalatald toetaks vastu parema reie sisekülge. Kummardage keskkohast
ettepoole, sirutades käed oma parema
labajala poole. Olge selles asendis 20–30
sekundit.

ümbritsevate lihaste
tugevdamine
võib kogu liigese tugevamaks
teha. Tugevad ne-

Korrake sama teise jalaga.

lipealihased ja põlvekõõlused on väga

3. Ülakehapöörded
Harjutus nelipealihaste, põlvekõõluste
ja toonuse tugevdamiseks, mis
parandab ka tasakaalu.

olulised, kuna nad
teevad ühiselt tööd
selle nimel, et suuna-

Seiske käed sirgelt ette sirutatult, küünarnukid kergelt kõverdatult ning hoidke
käes 2–3-kilogrammist harjutuspalli.
Astuge parema jalaga ette ja võtke
väljaasteasend. Olge selles asendis ja
keerake oma keha aeglaselt paremale,
seejärel tagasi ja siis tehke sama liigutust
vasakule. Hoidke kõhulihased pingul.
Astuge tagasi, võtke algasend, astuge
vasaku jalaga välja ja korrake harjutust.
Tehke harjutust 20 korda vaheldumisi
mõlema jalaga.

ta kederluud ja hoida
seda ladusalt töös reieluus asuva kanali kaudu. Kuid kuna mõned
puusade juurest algavad lihased ulatuvad

laadne kiiver, mis kaitseb enda all ole-

takistada neid sis-

vaid pehmeid kudesid löökide eest.

sepoole paindumast,

Kuid kui mõelda sellele, millise ülesande anname oma põlvedele sellise
spordiala puhul nagu tennis – põlved
peavad taluma pidevast kiirendamisest, aeglustamisest ja suunamuutustest tulenevat survet, lisaks sellele
toetama kogu keharaskust –, siis pole
mingi ime, et põlved on kerged viga
saama.
Kõige sagedamini näeb põlvevigastusi tennisistidel, kes ennast säästmata
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1. Seljapööre
Harjutus puusade ja alaselja
venitamiseks.

Nüüd tehke harjutust teise jalaga.

head uudi-

põlvedeni ning et

head harjutust

Lamage selili, jalad enda ette välja
sirutatud ning käed külgedel. Tõstke
parem jalg ja pange üle vasaku nii, et põlv
oleks 90-kraadise nurga all. Hoidke õlad
vastu maad ning püüdke suruda parem
põlv vastu põrandat. Hoidke põlve niimoodi 20–30 sekundit.

Nüüd aga

Põlvekeder ((patella) on justkui oma-

3

on ka puusa tugevus

“Kust sul valutab”
Kui põlved valutavad, on probleemi

vad vedelikuga täidetud paunad on
põletikulised.

olemust võimalik vahel kindlaks teha

Diagnoos: limapauna põletik.

selle järgi, millisest kohast põlv va-

Kuidas ravida: pange valutavale ko-

lutab. Paljusid põlvevigastusi on võimalik ravida puhkuse, jää, kompressi
ja kõrgemale tõstmise abil (Rest, Ice,

hale 15 minutiks jääd ja nii kaks korda
päevas.

Compression, Elevation = R.I.C.E.).
Kuid kui valu püsib või vaevab ka siis,
kui sa ei mängi, tuleb põlve lasta kont-

1

rollida.

Sümptomid: paistetus ja valu kederluu ümber ja jalas (ei ole seotud ühe
konkreetse vigastusega).
Diagnoos: patello-femoraalne valu
ehk n-ö jooksja põlv.
Kuidas ravida: seda väga sagedast

4

Sümptomid: valu, koht on katsumisel
hell ning liigutamine on piiratud.
Diagnoos: kõõlusepõletik.
Tennisemängijatel esineb kiirete
sööstude ja peatuste tõttu kõõlusepõletikku sageli just kederluu all.
Kuidas ravida: valu leevendab jää
ja mittesteroidsed põletikuvastased
ravimid (nt ibuprofeen). Hoolitsege

spordivalu aitab ennetada R.I.C.E, ne-

selle eest, et teil oleksid korralikud ja-

lipealihase, eriti reie sisekülje lihaste

lanõud.

tugevdamine.

2

Väärt artikli liigesevigastuste ja -tugede
kohta leiad ka Tennis nr 2/2007 lk 34–35.
Autor dr. Kaidu Meitern.

Sümptomid: põletik, valu ja paistetus, tavaliselt põlveõndlas.
Diagnoos: artriit
Kuidas ravida: R.I.C.E. Kui see ei
aita, võib raviarst välja kirjutada põletikuvastased ravimid.

3

Sümptomid: kederluud on
katsumisel hellad, kuna kederluu ja naha
vahel ole-

Puhake minut ja korrake.

väga oluline.
Põlved vajavad ennetavat hooldust, et tervena püsida. Alljärgnevalt
kirjeldame kolme liigutust, mida teie põlved
vajavad. Seadke endale eesmärgiks teha
neid harjutusi kolm
korda nädalas oma tavalise treeningu osana.

aasta novembris Anna Chakvetadze vastu.
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PÕNEVteadat

Päikesekiirgus võib kahjustada nahka

Peletab
põletuse

Esimesed hiliskevadised soojad päevad meelitavad päikest nautima.
Siiski tuleb arvestada, et keskpäevane päike võib olla väga intensiivne ja mõnus
päikesevann võib osutuda nahale hoopis kahjulikuks.
Lugu on koostatud Ratiopharm GmbH International infomaterjalide alusel.

E

simestel päikese käes veedetud
päevadel tuleks kindlasti arvestada oma nahatüüpi, et vältida nahakahjustusi. Eriti peaksid sellele mõtlema tennisistid, kes alustavad kevadisi
treeninguid väliväljakutel. Nokamüts ja
pikad dressid peaksid esialgu kindlasti
kaasas olema. Võimalusel vahetage väljakul pooli ja vältige kaitseta pikaajalist
päikese käes viibimist. Eriti mõelge sellele pikematel turniiridel.

Päikesest tingitud
nahakahjustused
Nahakahjustusi jaotatakse ägedateks ja
kroonilisteks. Ägedad nahakahjustused on
päikesepõletus, mille puhul tekib nahapunetus, turse ja villid ning tugev sügelus.
Kroonilised nahakahjustused tekivad
aastaid peale korduvaid ägedaid päike-

aga omavad kantserogeenset ehk vähki
tekitavat efekti.

Kui palju on palju?
Teadlaste hinnangul jätkub maakera
ümbritseva osoonikihi hõrenemine veel
vähemalt seitsmekümne aasta jooksul.
Seetõttu kasvab pidevalt meieni jõudva
ultraviolettkiirguse hulk. Iga organismi
poolt vastuvõetud UV doos liidetakse juba
olemasolevale, tal on omadus kumuleeruda
ja kehast ta inimese eluea jooksul enam ei
välju. Mitte keegi meist ei oska teadlikult
määrata oma doosi suurust, küll aga annab
vägagi kiiresti ja efektiivselt üleliigsest
märku meie nahk. Päikesepõletused on
otseselt seotud melanoomi tekke riskiga.

SPF ehk päikesekaitse
filtrite süsteem
Need on enamasti keemilised ained,

mis peavad kinni nii UVA, UVB kiirguse kui ka nähtava valguse toimed nahale.
Päikesekaitsefiltrite (SPF) ühist standardit maailmas ei ole. Hea on teada, et
USA-s toodetud päikesekaitsevahenditele
märgitud faktor on u 30% kõrgem samast
Saksamaal toodetud produktile kantud
faktorist, seega Saksamaa toote SPF12
on võrdne USA SPF 15-ga.

Õige päisesekaitse
 on UVB ja UVA filtritega
 peegeldab nähtavat valgust
 on veekindel
 on kosmeetiliselt hästi vastuvõetav
Regulaarselt nahka UV kiirte eest kaitstes ei
ole pärast noorusaastaid nii piinavalt valus
peeglisse vaadata!

Sun screen-ratiopharm 125 ml
• Lõhnatu
• Veekindel
• Kerge nahale kanda
• SPF 20
• Kaitseb UVA ja UVB kiirte eest
NB! Uus meetod naha kaitseks!
Päevituspiim sisaldab kaitseaineid, mis juhivad
kahjulikud päikesekiired füüsiliselt nahalt eemale.
Saadaval apteegis.

Täiendav informatsioon: ratiopharm, Akadeemia 19, tel. 683 8006, e-post info@ratiopharm.ee

www.ratiopharm.ee
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REKETITEmängud

Konkurents sunnib takka
Reketlonistide kodune kõrge tase annab lootust enamaks
2008. aasta tõotab tulla Eesti reketlonistidele igati edukas.
Kodune tugev konkurents on loonud head eeldused arvestatavate tulemuste
saavutamiseks ka rahvusvahelistel jõukatsumistel.
Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Foto: erakogu.

M

aailma jooksvas reketloni edetabelis leiame aprilli alguses
esisajas nii Toomas Vallikivi
kui ka noorukese Ken-Kristjan Toomjõe,
vastavalt siis 41. ja 59. positsioonilt.
Kindlasti tuleks ära märkida Rauno
Tieseli saavutust, tema võitis meeste Cklassis Budapesti rahvusvahelisel turniiril esikoha. Ühtlasi oli see Tieselile
esimene kord seista nii esinduslikul
turniiril poodiumi kõrgeimal kohal.

Noorte reketlonistide
kõrge tase
Mullu novembri lõpul Viinis olnud
maailmameistrivõistlustel paarismängus osales 16 paari 14 riigist. Juunioride
U16 vanuseklassi maailmameistri tiitli
tõid Eestisse vennad Ken-Kristjan (14)
ja Andre-Kristopher (13) Toomjõe.
Hollandis Rotterdamis 27.–30. detsembrini peetud reketloni üksikmängu maailmameistrivõistlustel vanuseklassis U16 tuli Ken-Kristjan Toomjõe
teiseks ja tema noorem vend AndreKristopher kolmandaks.
Märtsi alguses toimunud Eesti karikavõistluste etapil sai oma esimese võidu
meesteklassis Ken-Kristjan Toomjõe, kes
võitis finaalis Toomas Vallikivi 63:56.
Reketlonis on Ken-Kristjanil juba häid
tulemusi. “Minu kõige nõrgem ala on
sulgpall, aga mängin reketloni, sest see

arendab hästi tennisemängu oskusi,”
lausus ta intervjuus Järva Teatajale.
Ken-Kristjani unistus on tulla kuue
kuni seitsme aasta pärast tennises
Wimbeldoni võitjaks. Eestis oli ta tennisemeistrivõistlustel kolmas.

Spordiala nõuab
tehnilisi oskusi
Andre-Kristopher Toomjõe ütles, et
teda köidab uudse spordiala juures just
mitmekesisus. Tema sooviks on saada
heaks tennisistiks ning reketlonis näeb
ta võimalust vajalike oskuste arendamiseks.
Andre-Kristophergi sihib maailma
esimeseks tennisistiks ja plaanib vähemalt kümme aastat tublisti tööd teha, et
oma eesmärki saavutada.
Eesti racketloni liidu juhatuse liige,
Ken-Kristjani ja Andre-Kristopheri isa
Priit Toomjõe on samas intervjuus Järva Teatajale öelnud, et on lauatennisist
ning kahtlustab, et sealt on pisik ka
poegadele külge hakanud.
Toomjõe meelest on poegadel isegi lootust olümpiale jõuda ja maailmas veel
pikka aega läbi lüüa. Enamik noori põleb tema arvates ruttu läbi, sest reketlon on füüsiliselt raske spordiala ja
nõuab suuri tehnilisi oskusi. Samas
usub ta, et vähemalt Kenil on vajalikud
omadused olemas.

Järgmised võistlused
Eesti karikavõistluste II etapp
3–4. mail Pärnu Tennisehallis ja
Mai Squashi klubis.

Ken-Kristjan Toomjõe.
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Olulisim rahvusvaheline võistlus
leiab aset 30. maist 1. juunini
Oudenaardes (Belgias). Auhinnaraha
3400 eurot.
See on reketlonistidele üks aasta
parimatest turniiridest tõeliselt kaunis
linnakeses. Lisainfo www.racketlon.net
ja tournaments

Eesti parimad
maailma reitingus
Absoluutarvestuses
Toomas Vallikivi
Ken-Kristjan Toomjõe
Naised
Aliis Allas
Seeniorid U 45
Matts-Erik Lindqvist
Seeniorid U 55
Uno Ainsoo
Paarismäng
Ken-Kristjan Toomjõe
Toomas Vallikivi
Andre-K. Toomjõe
Rauno Tiesel
Juuniorid U 21
Taavi Himmist
Ken-Kristjan Toomjõe
Andre-Kristjan Toomjõe
Juuniorid U 16
Ken-Kristjan Toomjõe
Andre-Kristjan Toomjõe

41. koht
59. koht
64. koht
14. koht
20. koht
20. koht
26. koht
35. koht
81. koht
1. koht
3. koht
4. koht
1 koht
2. koht

Eesti KV I etapi parimad
Mehed ja juuniorid
1. Ken-Kristjan Toomjõe
2. Toomas Vallikivi
3. Rauno Tiesel
Naised
1. Külli Iste
2. Piret Ilves
3. Kaisa Kaljurand
Seeniorid
1. Matts-Erik Lindqvist
2. Markus Veiltkop
3. Kalle Kaljurand
Segapaar
1. Külli Iste – Toomas Vallikivi
2. Piret Ilves – Tanel Talts
3. Kaisa Kaljurand – Taivo Lember
4. Annely Laur – Taimar Talts

www.racketlon.ee
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SULGpall

Sulgpalliliidul on
kõrged sihid
Eesti Sulgpalliliit tahab uue juhatuse käe all ala kandepinda laiendada ja kasvatada
kahele maailma tippu kuuluvale eestlasele väärikat järelkasvu.
Artikli koostas Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis. Fotod: Scanpix.

J

aanuaris valis Eesti Sulgpalli-

poviga veel Viktor Palmet, Vahur Kivistik ja Joel Tammeka, võtnud nõuks sulgpalliliidu rahastamismudeli ja arendustöö reformimise. “Tahame ala kandepinda paremini organiseerida – tuua
mängijad klubidesse ja klubid omakorda liitu, kuna seeläbi saaks liit klubide
arendamist süstematiseeritult aidata.
Mõtlen siin nii treenerite koolitusega,
tippude treeningutega kui ka koondise
lähetamisega,” kirjeldab Antropov alaliidu juhatuse plaane.

liidu üldkoosolek liidu uueks
presidendiks endisest politsei-

juhist ettevõtja Robert Antropovi, kes
seab oma peamiseks eesmärgiks koos
uue juhatusega ala kandepinna ja treenimisvõimaluste laiendamise. Ala suurem tuntus koos süstemaatilise noortetöö ja rahastamisvõimaluste ülevaatamisega peaks vastse alaliidu juhi nägemuses tagama ka selle, et meie tippudele Kati Tolmoffile ja Raul Mustale
kerkib 2012. aasta olümpiaks väärilist
järelkasvu.

Õppust võttes mullu
tenniseliidu etteotsa
astunud uuelt presidendilt
ja juhatuselt on ka
sulgpalluritel kavas tegeleda
senisest enam sponsorite
kaasamisega.
Sulgpalliliidu uus, neljaliikmeline juhatus võttis ohjad eelmiselt juhatuselt
üle 19. märtsil. Järgneva nelja aasta
avapaugu annab laiemale publikule
ilmselt Pekingi olümpia, kus esimest
korda osaleb Eesti sportlane ning võimalik, et isegi kaks. “Pekingist saab
kindlasti suure kogemuse, sest Eesti
sulgpallurid lähevad olümpiale esimest
korda,” rääkis Antropov. “Mõlemad
mängijad – Kati Tolmoff ja Raul Must
– on viimaste aastatega end maailma
tipus kaardile seadnud.”
Värske alaliidu juht usub, et nii olümpiakoha enam-vähem kindlustanud
Tolmoff kui ka reaalset võimalust olümpiale pääsemiseks omav Must seavad
Pekingis endale kõrged eesmärgid.
“Kõik šansid edukalt mängida on olemas, ehkki väga palju hakkab sõltuma
loosimisest,” kommenteerib ise aktiivselt nii sulgpalli kui ka tennist ja reketloni mängiv Antropov. Ehkki Pekingis
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2008. aasta alguses valis Eesti Sulgpalliliit
uueks presidendiks Robert Antropovi,
kes seab oma peamiseks eesmärgiks
koos uue juhatusega ala kandepinna ja
treenimisvõimaluste laiendamise

pole ühestki ringist edasipääsemine
lihtne, lähevad Antropovi hinnangul
mõlemad Eesti tipud olümpiale maksimumeesmärgiga, võttes realistlikult
siiski ühe ringi korraga.
Samaaegselt pöidlahoidmisega Eesti
sulgpalluritele tänavusteks olümpiamängudeks ettevalmistumisel on uus
juhatus, kuhu kuuluvad kõrvuti Antro-

Õppust võttes mullu tenniseliidu etteotsa astunud uuelt presidendilt ja juhatuselt on ka sulgpalluritel kavas tegeleda senisest enam sponsorite kaasamisega. Antropovi sõnul on soov leida
koondisele kuni kolm peasponsorit ning
kindlasti peaks toetaja olema tippudel
Tolmoffil ja Mustal. Ka igapäevase juhtimise korraldamisel võtab sulgpalliliit
õppust teistelt alaliitudelt ja juhatuse
liige Viktor Palmet asub ametisse ka
liidu tegevjuhina.
“Ega Eestis ole enam ühtegi sellist
tõsiseltvõetavat liitu, kus on ka tippsport kõrgel tasemel, ilma et selles liidus oleks peasekretäri ehk tegevjuhti.
Järgneb lk 74

Eesti parim sulgpallur Kati Tolmoff on viimaste aastatega end maailma tipus kaardile seadnud.
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SULGpall
Algus lk 73

ala, kuna platsid pole väga suured ja
koolivõimlad oma kõrgete lagedega on
lausa ideaalsed ala harrastamiseks.
Et tekitada noortes tõsisemat huvi sulgpalli vastu, eeldab see aktiivsete mängijate puhul professionaalset juhendamist.
Selles osas tunnistab värske alaliidu president, et praegu veel ei ole täidetud eesmärk pakkuda treenimisvõimalust igas
Eestimaa nurgas. ”Meil on treenereid
kusagil 30 ringis ja kümmekond neist
saavad ka olümpiakomitee stipendiumi,
kuid igasse maakonda treenereid veel ei
jagu,” nentis ta. “Aga väga loodame, et
nende aastatega õnnestub igas maakonnas sulgpall käima saada.”

Reaalset võimalust olümpiale pääsuks omab
Eesti sulgpalluritest lisaks Kati Tolmoffile ka
Raul Must. Uue alaliidu juhi arvates on neil
kõik võimalused Pekingis edukalt esineda,
ehkki väga palju sõltub loosimisest.

“Lisaks Palmetile on liidus üle aasta
ametis olnud sekretär. Loodan, et kahe
palgalise töötajaga saame asjad paremini korraldatud,” selgitab Antropov,
kelle enda kanda jääb liidus rohkem
üldine juhtimine, rahvusvaheline ja ka
avalikkusega suhtlemine.

Püramiidi alumine osa
Kui ka on olemas professionaalne
juhtimisstruktuur ja selle loodud eeldused efektiivsemaks rahastamiseks,
on tippude taastootmiseks vaja ikkagi
ennekõike uute mängijate pealekasvu. See omakorda nõuab mänguplatse,
treenereid ja huvitavate võistluste viimist praegustest põhilistest keskustest,
Tallinnast ja Tartust välja.
Sulgpalliharrastusega tegeleb tõsisemal tasemel praegu hinnanguliselt
poolteist tuhat mängijat, kuid eeldused
selle arvu suurenemiseks on täiesti olemas. “Eestis on viimastel aastatel üsna
palju spordihooneid ehitatud ja mängutingimused on seega oluliselt paranenud,” leiab Antropov. Samuti on sulgpall kergesti kättesaadav ja üsna odav

74

Sulgpalliliit on ala kandepinna laiendamise osas tegemas koostööd ka tenniseliiduga, seoses tennisistide plaaniga
alustada baaside rajamisega igas Eesti
maakonnas. “Leppisime kokku nii, et
seal kus hakatakse mõtlema tennisehallide rajamisest, räägime ühe väljaku
lisamisest, kuhu saaks mahutada viiskuus sulgpalliväljakut,” avab Antropov
tulevikuplaane. Suuremates linnades,
nagu näiteks Tallinn ja Narva, võiks
Antropovi hinnangul veel tegutseda
teiste reketimängude alaliitudega selle
nimel, et rajataks vähemalt üks korralik reketlonikeskus.

Tulevikulootused
välismaale
Kui on kaetud plaanid tippude võistlus- ja olmevajaduste rahuldamiseks ja
tehtud algust stabiilse järelkasvu lisandumiseks vajaliku eeltööga, on jäänud
veel püramiidi keskmine ja keskpikka
tulevikku silmas pidades olulisim ehk
noormängijate areng. Juba on sulgpalliliit ja Eesti Olümpiakomitee alustanud
ettevalmistustega 2012. aasta Londoni
olümpiamängudeks kahe olümpiakandidaadi ettevalmistamise näol.
Uute tippmängijate kasvatamiseks
Musta ja Tolmoffi kõrvale vaatab sulgpalliliit Antropovi sõnul aktiivselt ka
välismaale, kus meie parimad mängijad
peavad igal juhul käima täiendavaid
oskusi omandamas. “Nii tennises kui
ka sulgpallis saab ainult siis läbi lüüa,
kui õpid teada-tuntud treeningukeskuses. Näiteks Taanis on tugev koolkond,
aga kindlasti ka Rootsis ja rääkimata
muidugi Aasia riikidest,” loetleb alajuht riike, kus proffide leeris kõrgeid
eesmärke seadvad Eesti sulgpallurid

võiksid oma mänguoskusi lihvida.
Pakkumaks lubavatele noormängijatele senisest professionaalsemat ettevalmistust, soovib alaliit üle vaadata ka
treenerite ettevalmistuse Eestis. Ühe
ideena käib Antropov välja mõtte, et
Eesti treenerid võiks õppida maailma
tippudelt ehk oma Aasia ametivendadelt. Sobiv võimalus võib selleks avaneda juba järgmise aasta alguses, kui
Eestis toimuvale maailma karikaetapile on oodata sulgpalli absoluutseid
tippe Aasiast koos oma juhendajatega.

Vajaduste
kaardistamine altpoolt
Organisatoorselt on uuel juhatusel
Antropovi sõnul plaan ehitada liit püramiidina alt üles. “Kõik vajadused, nägemused, ideed ja teostused peaks tulema mängijate ja treenerite tasandilt.
Juhatuse ülesanne on need ellu viia, raha leida jne,” iseloomustab Antropov.
Et see plaan ei jääks vaid tühjaks sõnakõlksuks, lubab märtsis alaliidu etteotsa asunud Antropov luua liidu juurde
kolme toetava üksusena sportlaste, treenerite ja kohtunike kogu. “Sealt peaks
kõik need ideed tekkima,” lisas ta.
Selgemad plaanid on Antropovi sõnul
alaliidul valmis mõne kuu pärast, mil
saab juba rääkida üldise tegevuskava
valguses konkreetsetest tegevustest ja
tähtaegadest.

Eesti Sulgpalliliit

Föderatsioonina. 1989 reorganiseeriti
Eesti Sulgpalliföderatsiooniks, alates
2003 Eesti Sulgpalliliit.
 Eesti Sulgpalliliit on Eesti
Olümpiakomitee ja Eesti Spordi
Keskliidu liige, alates 1992.
aastast kuulub liit ka Maailma
Sulgpalliföderatsiooni (BWF) ja
Euroopa Sulgpalli Liitu (EBU).
 Sulgpalliliitu kuulub 14 klubi, liit
ühendab hinnanguliselt 1500 pallurit.
 Viimaste aastate koduse
sulgpallielu valitsejad on
Kati Tolmoff (kaheksakordne Eesti
meister, 20. märtsil maailma
43. number) ja Raul Must
(kolm kodust meistritiitlit,
maailma 91. number).
Lisainfot vaata
www.badminton.ee ja
www.sulgpall.ee
(Tallinna Sulgpalliklubi).
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>18 AASTAkeelatud

Võidutöö!
Tahan mängida
tennist nagu ...

Leia 5
erinevust!
Fotod: Scanpix

>18 AASTAkeelatud

Jah! Mul on ka oma lemmiktennisist nagu teistel!
Tema nimi on Roger Federer. Ma arvan, et te
kõik teate teda. Kui arvate, et Roger Federer on
mu lemmiktennisist ainult sellepärast, et ta on
esimene maailmas, siis kahjuks te eksite. On väga
palju põhjusi, miks Roger mulle meeldib. Ja ma
kirjutan teile, miks ma tahaks mängida tennist
nagu Roger Federer ja mida ma soovin temalt
õppida.

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

Võiksin öelda, et Roger erineb teistest oma rahuliku
käitumise poolest. Ta ei purusta reketit nagu kuulus
reketipurustaja Marat Safin. Veel tähtsam on see,
et Roger austab oma vastaseid, mis on väga tähtis
ja mida peaksin veel õppima. Ta ei solva ega riidle
kohtunikuga isegi siis, kui tal on õigus.

Hea sõber!
K

evad on saanud oma täisõiguse. Tennisistidele tähendab see ainult üht – algamas on välishooaeg.
Igal aasta esimest korda väljas mängides tekib
eriline tunne, esimene mäng läheb ”metsa” ning tuul puhub ja päike paistab ... Aga kõigel sellel on oma võlu. See
ongi see tennis, mida me armastame.

teemal ”Kuidas ma hakkasin tennist mängima”. Kirjuta
meile, miks ja kuidas sa selle ala juurde sattusid. Millal
alustasid, kaua oled mänginud ja kuidas näed oma tennisetulevikku. Võid ka kirjutada, kas olid sina see, kes avaldas soovi minna trenni või tõid vanemad (või hoopis keegi
teine) su tennise juurde.

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

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

Eelmises numbris kuulutasime välja jutukonkursi teemal
”Tahan mängida tennist nagu...”. Paljude toredate lugude
seast valimine ei ole meile kerge töö. Juba eelmise numbri võidutöö läks hääletamisele, aga ka seekord jagusid
hääled võrdselt ja nii pidime abi paluma toimetuseväliselt. Aga võidutöö sai valitud!
Nagu traditsiooniks on saanud, avaldame ka selles numbris võiduloo. Seekord on selleks kirjatükk, mille saatis
meile 13-aastane Rinat. Temale kuulub 1000-kroonine
Sportlandi kinkekaart. Teiste konkursile laekunud tööde
vahel loosisime taas välja 500-kroonise Sportlandi kinkekaardi, mille võitis Kristel. Palju õnne, võtame võitjatega
ühendust!

Saada oma lugu, mis võiks ära mahtuda kuni kahele leheküljele hiljemalt 5. juuniks toimetuse aadressil:
ajakiri@tennis.ee või postiaadressil: ajakiri Tennis,
Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516.

Roger pole kõige kiirem, aga tal väga täpne
esimene serv ja väga tugev tagakäelöök.
Lõpetuseks kirjutan kõige tähtsamast, mida
soovin endale ja ka teistele inimestele, kes on
hakanud tennist mängima: Roger Federer mitte
kunagi, mitte kunagi ei anna alla, isegi kui on
kaotusseisus.
See oli mu väikene jutt, miks ma tahaksin mängida
nagu Roger Federer.

Häid jutumõtteid!
NB! Ära unusta lisamast oma kontaktandmeid! Palun kirjuta kas oma telefoninumber, posti- või eletronposti aadress,
sest muidu ei saa me loosivõidu korral auhinda üle anda.

Järgmisesse ajakirjanumbrisse ootame töid juba uuel
teemal. Seekord on jutuvõistlusele oodatud kirjutised

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja:
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Vastused: alumisel pildil on puudu kõrvarõngas, sõrmus, reketi otsal
"W"-täht, logo pluusil ja vasakul käel on sideme asemel randmepael.

Fotol surub Roger Federer rootslase Robin Soderlingi kätt, kui
see pidi turniiri vigastuse tõttu katkestama.
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SPORDIkompleks

SPORDIklubi

Coral Tervisekeskus

Kool noorele
tennisehuvilisele

soolakamber, infrapunasaun ja Myoton

Tallinnas Rocca al Mares asuvas Coral Tervisekeskuses saab taastusraviks
ning tervise parandamiseks kasutada infrapunasauna,
soolakambrit ning massaažimõnusid.
Lisaks on diagnostikaseadega Myoton võimalik mõõta lihaste seisundit.

Tallinna spordikeskuses Coral Club tegutseb Baltimaade suurim,
Rene Buschi Tennisekool. Laste tennisekool võtab vastu 4–18-aasta
tennisehuvilisi, aidates neil füüsiliselt areneda, kogemusi omandada
tennise kui populaarse spordiala kultuuri õppida.

Loo ajakirjale koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Märt Kosemets ja ajakiri Tennis.

P

“

akume erinevaid tervist edendavaid teenuseid. Taastumiseks on
infrapunasaun, soolakamber ja
massaažid, sealhulgas lõõgastuseks ravija spordimassaaž,” räägib keskuse juhataja Siim Altosaar. “Meil töötab Eestis
ainus Lääne-Euroopas litsentseeritud
kiropraktik Rainer Kägo, teeme ravivõimlemist, seljavalusid ennetavat spetsiaalset süvalihaste treeningut, lokaalset soojaravi. Võimalik on võtta personaaltreeninguid ning nautida massaažitooli.”

Kui pärast tervislikku soolakambrit
või infrapunasauna on tahtmine veidi
puhata, on tervisekeskuses olemas puhkeruum kuni kuuele inimesele. “Seda
ruumi võib ka broneerida näiteks sünnipäeva või ettevõtte töötajate koosoleku
tarbeks – igatahes üritus tuleb vahva ja
täiesti teistmoodi kui harjutud,” ütleb
Altosaar. Soolakambris saab nautida televiisorist kontserte või filmi ning infrapunasaun on varustatud värviteraapialampidega, mis toimivad väga edukalt.
Lisaks on keskusel plaanis soetada tulevikus külma- ehk kürosaun, mis on väga
hea sportlastele taastumises pärast väsitavat trenni.

Tennisistide
tervisekontroll
Myotoni kaasabil
Coral Terviseklubis töötab spetsiaalse
väljaõppe saanud füsioterapeutide tiim,
kes annab mõneminutilise mõõteseansi
tulemusena objektiivse hinnangu sportlase lihasseisundi kohta ning teostab
taastavaid protseduure, pakkudes ühtlasi soovitusi edasiseks treeninguks.
Muu hulgas kasutatakse skeletilihaste seisundi hinnangu andmisel Eestis
toodetavat diagnostikaseadet Myoton.
Sportlaste testimiseks on selle kasutusele võtnud suusakoondis, kergejõus-

Coral Tervisekeskuse juhataja Siim Altosaar
viib läbi tennisisti mõneminutilise mõõteseansi
Myotoni abil, mille tulemusena võib objektiivselt
hinnata sportlase lihasseisundit, teostada
taastavaid protseduure ja anda soovitusi
edasiseks treeninguks.

Tennisetreener Redt Reimali sõnul
saab tennisistide puhul üks kehapool
oluliselt enam koormust, samas on kehapoolte erinev areng siiski oluline
probleem. “Oleme nüüd testidega tipptennisistidel näidanud, et heas seisundis
lihastel düsbalanssi kehapoolte vahel ei
esine ja kehapoolte erinevus esineb nendes lihastes, kus on ka kaebus pingele
või valule. Teiseks ei toimu ju tennisisti
liigutuslik tegevus mängu vältel asümmeetriliselt. Kui noorsportlane tahab
tippu jõuda või harrastaja soovib lihtsalt
heas vormis püsida, tuleks ka tennisistide puhul kehapooli võrdselt treenida,”
räägib ta. “Oluline on sportlase põhilist
töövahendit, lihast objektiivsete vahenditega jälgida ja selle alusel treeningut
kujundada.”

Teksti koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Eesti Tennise Liit.

M

"

eie koolis õpib tennist ligikaudu
700 noormängijat, kelle seas on nii
võistlussportlasi, harrastusmängijaid kui ka päris algajaid tennisehuvilisi,”
ütleb tennisekooli administraator Anne Saar.
Alates 18. eluaastast saab tennisekooli õpilasest klubiliige.

Algaja varustus on lihtne – vaja on sportlikku riietust ning heleda tallaga jalanõusid.
Reketid ja pallid on algajate jaoks kohapeal
olemas ning seda väljaminekut pole vaja lapsevanematel kohe teha. Kui paari kuu jooksul
on selge, et lapse huvi tennise vastu jääb kestma, siis tuleb talle oma varustus osta. Selleks
saab soovitusi treenerilt.

Sportlase füüsilise valmisoleku määravad mitmed tegurid, aga oma füsioloogilise seisundi realiseerib sportlane
sportlikuks tulemuseks skeletilihaste
kaudu – hapniku ja energiaühikute jõudmine lihaskudedesse sõltub verevarustuse tingimustest lihases, mille määravad lihase toonus ja elastsus, lihase
väljavenitatavus sõltub jäikusest.

Tennisekoolis jagavad õpetust tublid ja
aktiivsed treenerid, keda juhendavad tunnus-

muvad stuudios, kus tehakse koordinatsiooni-

tatud treener ning kooli juht Rene Busch ja

ja täpsusharjutusi ning üles on pandud väike

treeningtöö koordinaator Redt Reimal.

võrk.
Algajatele on esimesed kaks treeningut tutvumiseks tasuta.

niirid ning alati lastele rõõmu pakkuv 8–10-

Enamik lapsi käib treeningutel kaks korda nädalas, noorimad kord nädalas. Kuutasu
sõltubki treeningkordade arvust. Võistlussportlaste treeningkoormus on muidugi palju
suurem,” täpsustab Saar. “Kuutasu sisaldab
mitte ainult tennist, vaid ka laupäevast ujumist, üldfüüsilisi tunde ning kord nädalas
jalgpallitrenni.”

Lisaks toimuvad Rene Buschi Tennisekoolis
nii majasisesed kui ka koolidevahelised turpäevane suvine tenniselaager Muhu saarel.
Kõikidel lastel, keda huvitab tennisemäng,
on võimalik eelregistreeruda kooli kodulehel
www.tc2000.ee

Toreda kohtumiseni!
Rene Buschi
Tennisekool

75 Aastat Sportlikku Elegantsi

tiklased ja korvpallurid, kes seadmest
saadava info põhjal kujundavad oma
treeningkoormust ja -vahendeid, samuti doseerivad taastavaid protseduure.
Ka vigastustest paranemisel on see info oluline, seetõttu kasutavad seadet ka
mitmed taastusravikliinikud.

Kui noorsportlane tahab
tippu jõuda või harrastaja
soovib lihtsalt heas vormis
püsida, tuleks tennisistide
puhul kehapooli võrdselt
treenida.

Treeningute ülesehitus on noorematel ja
vanematel lastel erinev. Pisemate tunnid toi-

Tähistame Lacoste 75. aastapäeva
klubis Coral Tennis Lacoste parfüümide nädalaga
5.-11. mail. Kõigile mängijatele üllatused!
Teiste Eesti tipptennisistide kõrval külastab Corali
Tervisekeskust ka Margit Rüütel. Keskaegse
piinakambri sisustust meenutav varustus on
professionaalsele terapeudile ja sportlasele abiks
vajalike venituste sooritamisel.

9. mail algusega kell 19.00
Lacoste tenniseturniir.
Kõik on oodatud kaasa elama!
Lisainfo www.coraltennis.ee

Eriväljaanne
Klassikaline Essential

Soolakambril on hea toime immuunsüsteemile.

Coral Fitness www.coralclub.ee  Coral Tennis www.coraltennis.ee  Coral Tervisekeskus www.coraltervis.ee
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SPORDIklubi
Viru Keskuses avas uksed modernne fitness-klubi

MyFitness

Märtsi alguses Viru Keskuses uksed avanud fitness-klubi MyFitness on esimene selle
keti esindaja kogu Baltikumis.
Loo ajakirjale koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: MyFitness arhiiv.

K

lubi omanike sõnul täiendab MyFit-

järjest enam kasutatakse aeroobse tree-

ness loogiliselt Viru Keskuse kui

ningu seadmeid ehk kardiomasinaid.

atraktiivse elu-, ostu- ning kohtua

Rühmatreeningud on jaotatud eesmärgi

mispaiga kontseptsiooni ning aitab veel-

järgi kolmeks: Cardio, Strength, Body &

gi paremini ellu viia Viru Keskuse vi-

Mind. Huvilised saavad osaleda kõigil

siooni, mis seisneb selles, et anda panus

tuntud ja populaarsetel treeningutel,

Tallinna kesklinna arengusse, linnasü-

näiteks Bosu, CoreBoard, Fatburner,

dame atraktiivsuse ja elukvaliteedi tõst-

DanceMoves, StepDance, LatinoFit, Bo-

misse ning olla eestimaalaste eelistatuim ostu- ja ajaveetmise koht.

dyCombat, BodyJam, Spinning, Cardio
Express, Strength, BodyPump, Circuit,

Linnasüdames Viru Keskuse 5. ja 6.
korrusel asuva klubi kogupind on 1312
m². Siin on Eesti suurim spinningustuudio, mis on varustatud 35 kvaliteetse bodybike ratta ja ainulaadse värvimuusikaga. Läbi kahe korruse ulatub jõusaal
ja kardiopark, kuhu kuuluvaid jooksuradasid, jalgrattaid, sõudeergomeetreid,
steppereid, ellipsoid on proportsionaalselt palju rohkem kui teistes fitness-klubides. Kardiosuund on valitud tuginedes

BodyBalance, Pilates, Shindo, jooga jm.

Personaaltreeningud
Klubiga liitudes saab esmakordse
koormustesti tasuta. Testi teeb personaaltreener, kes annab esmased soovitused treeningutega alustamiseks või
nendega jätkamiseks. Koormustestiga
määratakse ära organismi hetkeseisund ja sobilikud koormused, millega
hea treenida.

põhjamaade kogemusele ja üldisele

Lisaks treeninguvõimalustele on klu-

trendile Euroopas, kus vabade raskuste

bis klassikalised soome saunad, samuti

ning jõumasinate osakaal väheneb ning

solaariumiteenused. Müügil on karas-

tusjoogid, spordijoogid, fatburner joogid, pakutakse kohvi ja teed. Müüakse
ka toidulisandeid ja spetsiaalseid taastavaid spordikokteile. Laenutada saab
pulsivööd ja -kella, hommikumantlit
ning saunalina.
MyFitnessis töötab ühtekokku ligi
kolmkümmend treenerit, kellele lisaks käib klubis pidevalt nimekaid
külalistreenereid. Klubi peatreener on
Kristi Roosimägi ning jõusaali vanemtreener Argo Ader. Ruumide projekti
ning sisekujunduse autor on Ants Tolli,
kes on kujundanud näiteks ka Pärnu
Port Artur 2 kaubanduskeskuse avaliku
ruumi osad. Jõusaali sisustamise osas
on klubi konsulteerinud tuntud kulturist
Ott Kiivikas.
MyFitnessi osanikeks on Skandinaavia
investeerimisfondid Askembla ja SIC
2006. Lisaks kuulub omanikeringi OÜ
Waterman, mille kaudu on investoriteks
Sportlandi keti loojad Are Altraja ja Anti
Kalle.

MyFitness klubis on Eesti suurim spinningustuudio, mis on varustatud 35 kvaliteetse bodybike ratta ja ainulaadse värvimuusikaga.
Läbi kahe korruse ulatub jõusaal ja kardiopark, kuhu kuuluvaid jooksuradasid, jalgrattaid, sõudeergomeetreid, steppereid, ellipsoid on proportsionaalselt
palju rohkem kui teistes fitnessklubides.

 Lähem informatsioon: www.myfitness.ee 
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Tenniseklubi XO
President Tiit Raukas loodab XO-klubile oma kodu

Tenniseklubi XO juhatus valis klubi uueks presidendiks teeneka harrastusmängija
Tiit Raukase, kes lubas muu hulgas hoolt kanda klubi rahvusvaheliste
sidemete arendamise eest ka Soome suunal.

nevas ja äärmiselt tasavägises heitluses kasutada matšpallid, värises turniiri esipaaril otsustavalt hetkel käsi. Võit
läks kiires lõppmängus tulemusega 9/8
hoopis paarile Sõõrumaa/Vares, kes
lõpuks tulid ka turniiri võitjaks, alistades finaalis Andres Targa ja Silver
Karjuse.

President Tiit Raukasega vestles klubi juhatuse liige Kalle Muuli. Pildid: klubi arhiiv.

X

O presidendi ametiaeg on
märksa lühem kui EV presidendil. Mida kavatsed selle
aja jooksul ette võtta ja korda saata?
Õnneks või kahjuks on see nii. Et seda kompenseerida, tuleb lihtsalt olla
mitu korda toimekam.
Üritan aktiivselt osaleda klubi tegemistes-toimetamistes. Eelkõige loodan, et tenniseklubi leiab lõpuks OMA
HUBASE KODU Tondi tänavale rajatavasse tenniseklubisse ning sisseelamine on kiire ja valutu.
Praegu on klubil toredad sõprussidemed Ida-Euroopas.
Minu teine prioriteet sellel aastal on
suhete loomine Soome tenniseklubidega. Kolmas eesmärk, mis puudutab otse
tennisemängu, on ühtse terminoloogia
sisseviimine punktide lugemisse.

Jätkame turniiridega, millest saavad
kõik osa võtta. Samas on ka üritusi, kus
paratamatult kõik korraga osalema ei
mahu, aga küll me sõbralikult ”ärajagamise” korraldame, kes millisest turniirist osa võtab.

Turniiri peakorraldaja Valdo Randpere ja
Andrus Kivi õnnitlevad võitjaid Urmas
Sõõrumaad ning Villu Varest, kes saavutasid
äärmiselt tasavägises finaalmatšis võidu
Andres Targa ja Silver Karjuse üle.

Tenniseklubi XO

Siinkohal edastan tänu kogu korraldustoimkonnale. Järgmised traditsioonilised suuremad turniirid aastal 2008:

Visiit Valgevenesse

 Angerjaturniir Saaremaal
peakorraldaja Villu Vares;
 Eesti US Openi turniir
peakorraldaja Villu Vares;
 IBM turniir
peakorraldaja Valdo Randpere;
 Lindaline’i turniir
peakorraldaja Enn Rohula.

Algselt võrdlemisi intiimne XO-klubi on mõne aasta jooksul paisunud nii
suureks, et populaarsemaid turniire on
üha raskem aega ja ruumi mahutada.
Mis suunas edasi minna, nii et mass ei
mataks kvaliteeti?

Tennis on aasta-aastalt populaarsemaks muutunud. Kui vaadata väljapoole klubi, siis mida tuleks tennisejuhtidel teha, et huvi tennise vastu järjest
suurendada ning mängu kasvavat populaarsust rahva tervise ja tippspordi edendamiseks veelgi paremini ära
kasutada?

Tuleb tõdeda, et liikmete arvult oleme ületanud juba poolesaja piiri. Inimesed on toredad ja rõõm sellest suur.

Arvan, et tennis kui spordiala ei saa
olla suurtele massidele. Selleks nõuab
see liiga palju raha.

Klubi president Tiit Raukas mänguväljakul.

Neile, kes on tõelised tennisemängu fanaatikud, olgu siis tervise- või
tippspordi tasemel, tuleb renoveerida
vanu ning rajada uusi mänguplatse.
Märgin siinkohal ära, et peab hakkama
parandama materiaaltehnilisi baase ka
väljaspool Tallinna. Tore oleks sõita
võistlusele näiteks Võrumaale.
Milliseid eesmärke sead XO presidendiajaks oma tennisemängule?
Olen juba aastaid seadnud endale
eesmärgiks parandada oma tennisemängu taset, et mängupartneritel oleks
huvitav minuga võistelda.

IBMi paarismänguturniir
Tenniseklubi XO aasta esimene ametlik turniir, IBM OpenPower 2008, peeti
sedapuhku ainult ühes mänguviisis – paarismängus. Kuude alagruppi jaotatud
24 paari võtsid Tondiraba punasel vaipkattel kolme päeva jooksul üksteiselt mõõtu
kaheksa geimivõiduni kulgenud profisetti mängides.
Turniirist tegi kokkuvõtte klubi juhatuse liige Kalle Muuli. Pildid: ajakiri Tennis.

T

urniiri ägedaim lahing, mida

turniiri esimene ja teine asetus: tur-

võib ka sisuliseks finaaliks nime-

niiri korraldaja Valdo Randpere paaris

tada, peeti kahjuks juba vee-

Gunnar Erviniga ning Urmas Sõõrumaa

randfinaalis, kus alagrupimängude
tulemuste põhjal sattusid vastamisi
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Finalistid Andres Tark ja Silver Karjus.

ja Villu Vares.
Kuigi Randperel/Ervinil olid ülipõ-
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Tenniseklubi XO reis Valgevenesse toimus veebruarikuu eelviimasel nädalavahetusel.
Osalejaid, keda oli arvuliselt 22, viis kohale reedel, talvekuu 22. päeval
Eesti oma ”õhujõudude” lennuk Tallinn–Minsk.
Valgevene reisi muljetest kirjutab klubi president Tiit Raukas.

O

otusärevus oli suur, kuigi

mängib, tantsib, kui vaja ning teeb seda

Saabunud pühapäeval, mis Eesti rah-

tegu korduvvisiidiga. Minul

väga profesionaalselt. Mainiksin veel

vale tähendas vabariigi juubelisünni-

eriti, sest eelmisest korrast,

ära tüdrukute bändi Topless. Pluss hul-

päeva, toimus vastuvõtt Eesti Vabariigi

kui ma Valgevenes viibisin, oli möödas

galiselt sõnavõtte, kõnesid, tervitusnap-

peakonsuli proua Kolgi korraldatud

pea viisteist aastat.

se ... ... kuni saabus järgmine hommik,

vastuvõtul kohaliku tennisetähe Max

Vahemärkusena ütleksin, et eriti muu-

võistlus. Eks siinkohal igaüks teab, kui

Mirnõile kuuluvas pubis.

tusi ei olnudki, kui mitte märkida välis-

palju ta endast andis, aga skooriks jäi

maiste automarkide suurt juurdekasvu

3:12 meie kahjuks.

tänavapilti. Muu tundus olevat ikka

On vähemalt, mida järgmistel korda-

sama – tegu ju peaaegu et viimase nn

del parandada. Võib-olla nii mõnelgi jäi

sotsialismi kantsiga.

rohkem ressursse vastuvõtuõhtusse!?

Eesmärgid nii võistlustele kui ka suhe-

Võõrustajate võistlustiimi kohta üt-

te-sidemete loomisele olid kõrged. Ette

len, et tegu oli väga seltsimehelike ja

öelduna, et mõne eesmärgi saavutami-

tiimi suhtes vastutustundlike inimeste-

ne oli edukam, mõni vähem edukam,

ga. Meil on, millest õppust võtta.

aga tundus, et kõik jäid rahule.

Suurepärane
vastuvõtt

Oli põnev
ja samas ülev

Oli põnev ja samas ülev. Ka võõrustajad, kes peost olid palutud osa võtma,
jäid rahule. Tundus, et see üritus oleks
meid nagu liitnud. Nimetan veel kord
ja arvan, et võin seda kõigi nimel öelda,
et tunne oli ülev.

Tagasilend
Esmaspäeval ootas ees jälle lend,
seekord Eesti poole tagasi. Kuigi väike väsimus juba kontides, leidus ikka
neid, keda võib väsimatuteks liigitada
ja seda kõikide teiste klubiliikmete õn-

Sotsiaalne elu jätkus laupäeva õhtul

neks. Toomas Kuum alias Santaana ei

Turniir toimus Minski külje all. Meid

kohalikus klubis Madisson, mis täitis

lasknud ennast ja teisi väsimusel heidutada. Kahju ainult, et ka seekord jäi

võõrustas klubi Mega. Tingimused

ka kõige nõudlikuma külastaja soovi.

olid head ja vastuvõtt suurepärane.

Sai tehtud kokkuvõtteid turniirist ning

tal “10 000” klubisse uks suletuks. Aga

Kasutaksin sõna huvitav, sest kõik oli

söödud-joodud maitsvaid roogi. Õhtu

soovime kõik talle jõudu edaspidistel

väga hästi korraldatud ning nii mõnigi

pani reaalse elu unustama, nii et ole-

katsetel.

esineja jättis sügava mulje. Nagu näi-

mise lõppedes ununes arve maksmine

Õhku jäi rippuma lausa füüsiline ta-

teks Olga Barabanšikova, keda kohali-

sootuks. Aga tänu Tarmo Sumbergile,

he osaleda analoogsel suvisel turniiril

kud elanikud kutsuvad “Rahvuslikuks

kes kogu tiimi kulud enda kanda võttis

ja ühtlasi parandada oma tennisemän-

aardeks”. Tegu on suure artistiga, kes

ja meid häbisse ei jätnud.

guoskusi.
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Tallinn XO Cup
Tenniseklubi XO traditsiooniline rahvusvaheline turniir XO Cup toimus aprillikuu
esimesel nädalavahetusel Tallinnas, Corali tennisekeskuses.
Osalejate kirju seltskond muutis värvikaks ka ürituse.

Eesti Tennise Liidu kuldsponsor Tele2 otsustas, et tennis on niivõrd
ilus ja põnev spordiala, et lisaks selle ala toetamisele tuleb tennisepisikut
süstida ka oma firma tublidesse töötajatesse.
Ülevaate Tele2 tenniseüritusest koostas ETL pressiteenistuse juht Donatas Narmont. Fotod: ajakiri Tennis.

K

Pildireportaaži koostas klubi liige Toomas Kuum. Fotod: Klubi arhiiv.

A

Tele2 mängib üle parima võrgu!

prilli esimesel nädalavahetu-

oostöös Eesti Tennise Liiduga
sai korraldatud algajatele tennisistidele promopäev meie

sel toimus Coral Clubis arvult

tunnustatud treenerite Elena ja Villem

kolmas rahvusvaheline turniir

Lapimaa, Piret Ilvese ja Ain Suurthali

Tallinn XO Cup. Kokku osales 10 mees-

abiga. ETL poolt koordineeris üritust

konda: kaks Eestist, St.Peterburgist,

Pirita tennisehallis Donatas Narmont

Valgevenest ja Lätist. Ühe meeskon-

ja Tele2 poolt juhatuse liige Andres

naga olid esindatud Moskva ja Leedu.

Jõesaar.
Tagasiside ja huvi tennise vastu osu-

Kahjuks ei saanud sel aastal tulla ukrainlased, kes lubasid vea järgmisel
aastal parandada. Sellegipoolest kogunes mängijaid pea sada inimest, lisaks

tus niivõrd suureks, et paljusid Tele2

Turniiri avamisel Senso restoranis lõbustas
külalisi ka Anne Veski, kes esitas ühe
meeleoluka laulu koos Urmas Sõõrumaaga.

Tele2 tennise õppepäeval osalejad.

tublisid harrastustennisiste võib peagi
meie tennisebaasides harjutamas näha.

Piret Ilves sätib usina
õppuri reketihoiet.

võistkondadele kaasaelajad. Seekord
oli Eesti esindusmeeskond lähedal finaalikohale. Kui neljases alagrupis saaAvakõne pidas klubi
president Tiit Raukas.

vutati esikoht, võites kõik kolm vastast,
siis poolfinaalis alistuti tasavägises
heitluses St.Peterburgi esindusmeeskonnale, kes finaalis üllatas turniiri

Villem Lapimaa jagab emotsionaalseid selgitusi.

favoriiti Moskvat. Eesti I oskas kahjuks
3. koha mängus alistuda Leedule, keda

3. Leedu, 4. Eesti I

Elena Lapimaa selgitab
kannatlikule õpilasele
põhitõdesid põhjalikumalt.

Riigikogu MV tennises

alagrupis võideti.
Esinelik: 1. St.Peterburg I, 2. Moskva,

Ain Suurthal
on asunud
Tele2 naistekoondise
etteotsa.

Teise õhtu üritust ööklubis Astoria väisas ka Riigikogu
asespiiker ja tennisefänn Kristiina Ojuland.

Aprilli alguses toimusid Riigikogu MV tennises.
Mängijate tase oli ühtlane ja seetõttu kujunesid tiitlimatšid ülipõnevateks.
Meistrid selgitati nii üksik- kui ka paarismängus.
Võistlustest tegi kokkuvõtte ETL sekretariaadi liige Raido Rätsep. Fotod: ajakiri Tennis.
Paarismängu
finaalis alistasid
Ene Ergma ja
Igor Gräzin
Kristiina Ojulandi ja
Rain Rosimannuse
tulemusega 6:4
6:0..

St. Peterburgi linnavalitsuse
liikme Mihhail N. Brodski
kogu tähelepanu on suunatud
järgmise punkti mängimisele.

Turniiri lõpuõhtuks oma ööklubi Bon-Boni ruumid andnud XO klubi liige
Andres Peets (vasakult esimene) koos Eesti esindusmeeskonnaga:
Märt Moosar, Silver Karjus, Mark Luts, XO Tallinn Cup turniiri asutaja
Urmas Sõõrumaa, Andres Kuum, Sven Mansberg, Erik Puskar,
Mati Ende.

84

Üksikmängus osales kaheksa meest.
Alagruppidest finaali jõudsid Kalle Laanet
ja Erki Nool. Tasavägise finaali võitis
Erki Nool 6:2. Kolmanda koha saavutas
Toomas Tõniste võiduga Jüri Ratase üle.
Pildil autasustab võitjaid ETLi poolne
korraldaja Raido Rätsep.

Võistluste peakohtunik
Sven Eving ulatab Peterburgi
meeskonna kaptenile
hr. Brodskile šampuse cooleri.
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KLUBItennis

KLUBItennis

Reval Ladies TC

1. Inga-Kai Polonski ja Villu Vares
2. Marina ja Raivo Hundt
3. Susanna Kütt ja Raido Rätsep

Reval Ladies tenniseklubis on 2008. aasta alanud toredate traditsiooniliste turniiridega.
Samas on juba aprillis esimene põnev ideeturniir segapaarismängus,
kus väljakule oodatakse Kalevi tenniseklubi mehi.

Annely Laur ja Dima Polonski –
lohutusturniiri võitjad

Materjalid ajakirjale koostasid klubi liikmed Karin Eek ja Tiina Sepa. Fotod Lee Murrand ja Linnar Viik.

V

käis alagruppides ja aja peale. 20 minutit mänguks tundus esialgu julmalt vähe, kuid mängude edenedes sai selgeks,
et ühepäevasel turniiril suurt enamat ei
jõuagi. Märguanne mängu lõpus võis kõlada ka siis, kui mängijatel oli geimivõite võrdselt. Ja siis oli asi pingeline: väriseva käega saatis servija teele otsustava
palli ja see, kes suutis selle punkti enda
kasuks kallutada, oli võitnud ka mängu.
Oli traagikat ja rõõmu.

õistluskalendris uuendusena
aset leidev turniir leiab kajastamist juba järgmises ajakirjanumbris, siin aga teeme kokkuvõtte
olulisematest klubielu sündmustest ja
turniiridest, mis juba on toimunud.
Sarnaselt teiste turniiride ja võistluste korraldajatega põrkab ka meie klubi
üha enam kokku valusa tõsiasjaga, et
idee on, korraldajad ning osavõtjad on
entusiastlikud, aga võimalused väljakute osas jäävad kõvasti ajale jalgu.

naistel ambitsioonikaid treening- ja

Uusaastaturniir

võistlusplaane, kuid mingi pildi oma

Tavapäraselt peeti turniir jaanuaris
ja paremus selgitati üksikmängus. See
võistlus annab osalejatele suurepärase
ülevaate enda ja klubikaaslaste mänguvormist ning aitab soovi korral seada
eesmärgid tulevaks tennisemänguaastaks. Muidugi ei ole kõigil meie klubi

mänguvormist ikka saab. Ja kui juba
väljakule reketiga on mindud, siis nalja seal ei mõisteta. Aastate jooksul on
mängutase sedavõrd ühtlustunud, et
põnevaid mänge jagub alati.
Uusaastaturniirile Tondiraba tennisehalli oli kogunenud 19 naist ning mäng

TC Reval Ladies Uusaastaturniiri osavõtjad täies varustuses ja lahinguvalmis.

Sõbraturniir Pärnus
Veebruaris, kui valentinipäev oli kodus peetud, kogunesid Reval Ladies
klubi naised oma sõpradega Pärnusse,
et pidada sedapuhku juba neljas Sõbraturniir. Et kord juba pikk sõit ette võetud, ei üritanudki korraldajad turniiri

da head kahepäevast turniiri ning lahedat koosviibimist esimese päeva õhtul.
Tegemist on segapaarismängu võistlusega, kus iga osaleja leiab endale
tennisesõbra, kellega üheskoos minna
jahtima turniirivõitu.

ühele päevale suruda. Korralikud pikad

Oli neid, kes said sõbra endale kor-

mängud ja mõnus seltskond lubas nauti-

raldajate kaudu, aga ka neid, kes võt-

86

Auhinnad oli välja pannud Kuldkroon,
ilus pärlitest kaelakee läks esikoha võitnud Helen Tällile, käevõru teise koha
saanud Kairi Kuusele ja kõrvarõngad
kolmandaks jäänud Reet Häälele. Kõigile kolmele ka karikad.
Lohutusringi võitjaks tuli Katrin Kruusmaa, kes võis samuti rõõmu tunda kaunitest kõrvarõngastest.

Ka turniiri korraldamisel on omad võlud.

sid asja märksa tõsisemalt ning käisid
kokkumängu juba eelnevalt harjutamas.
Olgem ausad, auhinnad olid pingutamist
väärt. Helina Tuvikese, Kaire Roose ja
Marina Hundti organiseeritud oli nii ladus mängude korraldus kui ka kõikidele
osalejatele pisikesed meened, auhinnad
esimesele kolmele paarile ja lohutusturniiri võitjatele.
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Meeleolukas paus, kus vastased enne teineteise vastu astumist rõõmsalt külg-külje kõrval seisavad. Vasakul võitjad Villu ja Inga-Kai, paremal
korraldajad Helina ja Linnar

Vahepeal, tuli siiski aeg
maha võtta ja nii mõnigi
tehtud löök vajas
rohkemat analüüsi.

Uuenenud klubi
veebikülg
Turniiride vahel jõudis Reval Ladies
tenniseklubi uuendada ka oma kodulehekülge internetis. Taotluseks oli teha
klubi internetikodu selgeks ja lihtsaks,
samas oli püüd saada ka visuaalselt kaunis lahendus. Tulemustega võib tutvuda
aadressil www.revalladies.ee.
Kõige suuremaks plussiks saab lugeda
lihtsat ja sõbralikku lehe haldussüsteemi, mis lubab kiiresti ja paindlikult selle
sisu muuta. Siinkohal tahaks tänusõnad
edastada ka meie heale koostööpartnerile Reigole Edge Teamist – see oli see,
mida me tahtsime.
Edasi saab ainult mõelda, mida ja kuidas teha, et meie veebikülge “elus” hoida. On ju tore, kui info klubi tegemiste
ja saavutuste kohta on kõigil liikmetel
alati “hiirekliki” kaugusel.
Ja miks mitte, siit saavad ju ka teised
meie kohta rohkem lugeda!

Püsiv paar nii väljakul kui elus. Ja nii lugematu
hulga aastate jooksul.

Juubelinumbriga
Naistepäevaturniir
Reval Ladies’te traditsiooniline Naistepäevaturniir, mis toimus juba 10. korda (!), peeti Tondiraba tennisehallis 8.
märtsil. Vaatamata asjaolule, et turniir
langes kalendrijärgsele naistepäevale, oli osa võtta soovijaid tavapäraselt
rohkesti. Registreerunute arv 22 pani
korraldajad tõsise probleemi ette turniiritabeli koostamisel, kuna parima
paarismängija väljaselgitamisel pääseb
turniiri põhitabelisse ainult 16 mängijat.
Seega tuli pidada eelringimängud, ning
et edasipääsu võimaluse saaks rohkem
mängijaid – igast eelringist kaks –, asetasime põhitabelisse klubi edetabeli 10
paremat, mitte 12.
Eelringimängud toimusid turniiripäeval vahetult enne põhiturniiri algust.
Korralduse poole pealt oli see ütlemata
mugav, kuid osutus kurnavaks kuuele
eelringimängijale, kes põhitabelisse
pääsenuna pidid kohe jätkama võrdväärset võistlust asetatud “värskete” mängijatega. Arvestades meie klubi naiste
ühtlaselt head mängutaset ja kõrget
võistlusvaimu, oli see päris raske katsumus, teab allakirjutanu omast kogemusest. Kuid nagu meil tavaks kujunenud –
rõõmsat meelt ja mängulusti jagus kuni
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viimaste löökideni ja pika tenniselaupäeva piduliku lõpetuseni.
Möödunud aasta turniiriga võrreldes
toredaks uuenduseks oli võimalus edasi
mängida ka neil eelringimängijail, kes
põhitabelisse ei pääsenud – nemad selgitasid välja 17.–20. koha omanikud.
Eriti ühtlast mängutaset näitas alagrupp, kus kolmest mängust kogunisti
kahe lõpptulemus tuli välja selgitada
kiires lõppmängus ja sellega seati tõsiselt “ohtu” turniiri ajagraafikusse
jäämine. Kuid tänu Todiraba tennisehalli vastutulelikule ja sõbralikule pererahvale oli meie käsutuses vahepeal 5

väljakut ning mängud lõppesid, nagu
planeeritud (kuigi väga napilt).
Naistepäevaturniiri 4 parimat paarismängijat olid: Triin Mägi (1.), Helen Tälli
(2.), Lee Murrand (3.) ja Reet Hääl (4.).
Naistepäevaturniirile kohaselt oli neljale parimale välja pandud ka naiselik
auhind – klaasist meene tennisesümboolikaga ning kaunis ja kordumatu Ivo
Nikkolo sall.
Kiidusõnu jagus ka Hansa Cateringi
peakokale Margusele, kelle valmistatud
quichéd ja kohupiimatort pidid keele alla
viima. Eraldi tänusõnad turniiri korraldajatele Katrin Mühlsile ja Tiina Sepale.

Naistepäevaturniiri rõõmsad osalejad autasustamise eel.
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ELAMUSEDslämmilt

Kohtumine maailma
tippudega Austraalias

sekindlalt, et pean sinna pääsema ning
lõpuks tehtigi meile kiirelt kohad. See oli
tõeliselt üllatav, et staadion nii täis ja huvi nii suur oli, eks üks põhjus oli selles, et
Williamsid eriti tihti koos ei mängi.”

Teadmatud
vabatahtlikud

Eesti Tennise Liidu president Urmas Sõõrumaa käis jaanuaris maakera
kuklapoolel Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kus ta sai lisaks nauditavatele
tennisemängudele veidi aimu ka aasta esimese suure slämmi turniiri telgitagustest.

maale avaldas muljet see, et kogu abis-

Urmas Sõõrumaaga vestles Postimehe ajakirjanik Maarja Värv. Fotod: erakogu ja ETL arhiiv.

tav jõud oli vabatahtlikkuse korras, ent

Ka telgitagustega tutvust teinud Sõõru-

samas oli see ka väikene miinus korralduse juures. “Mulle tundus, et vaba-

lataja, finaalis Novak Djokovicile kao-

tahtlikel keelatakse mõelda,” muigas

tanud Jo-Wilfried Tsongaga. “Meid oli

Sõõrumaa. “Talle öeldakse, et siin on

Austraalias 10–15 ringis, stabiilsemalt

see post, seisa selle juures ja vaata sin-

6–8 inimest ja paljudel meil oli ak-

na, rohkem ta midagi ei teagi. Mäletan,

rediteering, aga saime ka Austraalia

et otsisin presidendi looži lifti ja küsisin

Tennise Liidu külaliste pileteid, mis olid
suhtelised heade kohtade peal,” rääkis
Sõõrumaa. “Aga kuna kogu tennisemaailm oli sel ajal seal, oli tahtjaid teisigi.
Pileteid jagavatele tütarlastele oli antud
päris vabalt valida, kellele neid anda.
Meie oma nõukogudeaegse kasvatusega
sõime kiiresti oma liinid sisse.”
“Sain kohe aru, et tütarlaste lemmikmängija on Tsonga,” jätkas ta. “Muretsesin sealt ilusad roosad südamekujudega tennise nokamütsid ja võtsin sinna
Tsonga autogrammid peale. See on ilus
ja graatsiline, lisaks pani ta ka nimele
südame lõppu. Kui need mütsid tüdrukutele pähe pistsin, polnud meil piletite-

S

“

ain hea ja huvitava tenniseelamuse,” oli Sõõrumaa käiguga rahul. "See ei olnud mul
küll päris esimene kord suure slämmi
turniiril käia, olen varem ka Pariisis ja
Wimbledonis käinud.”
Sõõrumaa viibis Melbourne’is kogu
turniiri vältel, nägi selle aja jooksul
nii eestlannade Kaia Kanepi ja Maret
Ani mänge kui ka maailma kõikide
tippude matše. "Kui ma ei eksi, jõudsin
Austraaliasse 13. jaanuaril ja päev hiljem oli Kaia mäng Alicia Molikuga,”
meenutas ta. “Kuna vastane oli kohalik
mängija ja tase üsna võrdne, oli seda
kohtumist vaatama tulnud täismaja.
Üsna meeldiv elamus, aga kahjuks Kaia
napilt kaotas ja me ei saanudki austraal-

dada ning võttis kaasa mõned Tennise
ajakirja numbrid, kuhu proovis koguda
kaanelolevate välismaiste staaride autogramme.
“Et lugeja valesti aru ei saaks – autogrammide kogumine ei olnud minu reisi peamine eesmärk, see tuli lihtsalt
elust enesest ja oli nagu killukeste mälestuste kogumine,” selgitas ka meeste
maailma edetabeli kahelt esimeselt,
Roger Federerilt ning Rafael Nadalilt
ajakirja esikaanele autogrammi saanud
Sõõrumaa. “Ja autogrammide kättesaamine ei olnud niimoodi, et rippusin tribüüni ääre peal, ajakiri näpus. Mulle
meeldib asju teisiti ajada. Kõnetasin
mängijat siis, kui ta ei olnud parasjagu keskendunult mängule minemas või
närviliselt sealt tulemas, vaid pigem siis,
kui ta niisama ringi jalutas.”

ga mingit probleemi.”

Autogrammide saamine
ei olnud minu reisi peamine
eesmärk, see tuli lihtsalt
elust enesest ja oli nagu
killukeste mälestuste
kogumine.

Eesti Tennise Liidu president otsustas

Üks meeldejäävamaid juhtumeid oli

Kuna staaride signatuuride kogumine polnud eesmärk omaette, ei ajanud
Sõõrumaa igat staari taga. “Maria Šarapova käest ma ei kavatsenudki autogrammi võtta, aga ta lihtsalt kõndis
minust mööda,” jutustas ta. “Nimelt istusime pärast tema võitu ühes lounge’is
ja kui mängust oli möödas umbes pool
tundi, vaatasime, et tuleb Šarapova, kes
siirdus ühte sponsorite boksi, endal kari rahvast ümber. Pistsin ka nina sisse
ja vaatasin, mida nad teevad. Šarapova
poseeris koos sponsoritega ning seejä-

Austraalia-visiidi ka kasulikuga ühen-

Sõõrumaal Austraalia lahtiste suurül-

rel tuli välja ja jalutas otse minu poole.

lastele kohta kätte näidata.”

Piletid Tsonga fännidelt
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umbes kümne vabatahtliku käest teed.
Urmas Sõõrumaa oskas valida momenti, millal oli õige mängijatele läheneda ja nendega vestelda.
Nii õnnestus tal saada Roger Federerilt autogramm ajakirja esikaanele ja teha ühispilt.

Talle jooksis järele viis turvameest ja
20–30 pliiatsi ja paberiga fänni.”
“Krabasin Marial ümbert kinni ja
ütlesin talle vene keeles: “Maria, omadele ikka paned ühe autogrammi,” lisas
Sõõrumaa. “Maria vaatas, võttis mu nokamütsi, kirjutas autogrammi ja pani
siis minema.”
Kahe nädala jooksul püüdis möödunud aasta juunis Eesti Tennise Liidu
etteotsa asunud Sõõrumaa võimalikult
paljusid mänge vaatamas käia. “Võibolla kahel või kolmel päeval ei käinud
ma üldse väljakutel, muidu käisin ikka
üsna palju – vaatasin ajakavast, millal
mõni huvitav matš on ja läksin kohale,”
lausus Sõõrumaa.

Põnevusmängud
telerist
Tänavuse turniiri kahest põnevusmängust jäi ta aga ilma – nii esireketi
Roger Federeri ülimalt tasavägist kohtumist serblase Janko Tipsarevici kui ka
Küprose tennisisti Marcos Baghdatise
öist lahingut kohaliku staari Lleyton
Hewittiga vaatas Sõõrumaa televiisorist,
kuna just neil päevil oli ta Melbourne’ist
300 km kaugusel elavaid tuttavaid külastamas. “Kahjuks sõitsin täpselt sel
päeval linnast ära,” tõdes ta. “Need
kaks olidki ilmselt kogu turniiri kõige
huvitavamad mängud. Kindlasti olid ka
finaalid põnevad, aga mida tipu poole,

Sõõrumaa rääkis lõbusalt, kuidas Austraalia Tennise Liidu presidendil ja asepresidendil oli päris paras katsumus
kaua kestnud tasavägistel mängudel
kohal olla. “Tenniseliitude juhid on maailmas üldiselt vanad ja elunäinud mehed
ning Austraalia alaliidust pidi president
või asepresident kogu aeg kohal istuma,”
jutustas ta. “Mina nägin enamjaolt seda
asepresidenti, kes on 82-aastane ning
kellel pole väga lihtne liikuda. Kui mängud kestsid ühe-kaheni öösel, siis vana
lihtsalt pool ajast tukkus, ei jõudnud
üleval olla. Kujutan ette, et see, kes pidi
Baghdatise ja Hewitti mängu ajal seal
istuma, ilmselt magas siruli, kuna mäng
lõppes ju pool viis hommikul.”
Omamoodi elamuse sai Sõõrumaa ka
Maret Ani ja ameeriklanna Meilen Tu
paarismängu kohtumisest õdede Serena
ja Venus Williamsiga. “Naiste mängul
üldjuhul staadionid täis ei ole, eriti
keset päeva ja paarismängus,” arutles
Sõõrumaa. “Seetõttu ma väga ei kiirustanud ja läksin siis, kui esimene geim juba käis. Arvasin, et staadion on nii tühi,
et saan isegi geimi ajal minna vaikselt
kusagile istuma.”
Ligikaudu 3000 pealtvaatajat mahutavad tribüünid olid aga puupüsti täis.
“Väljakul oli umbes 8–10 sissepääsuava,
igas 15–20 inimest järjekorras – täiesti hullumaja,” meenutas Sõõrumaa.
“Mõtlesin hetkeks, et ei saagi sisse. Aga
kuna igal mängijal on väljaku ääres oma

siis tihtipeale mäng ei olegi niivõrd ilus,

boks treenerite ja sõprade jaoks, siis mul

kuna võidul on üsna kõrge hind.”

ei tulnud muud ideed, kui väitsin ene-

TENNIS 2/2008

Mõni aktiivsem veidi juhatas, aga keegi
ei teadnud, kus see asub. Isegi inimene,
kes asus sellest liftist täpselt teisel pool
seina, ei osanud mind õigesse kohta juhatada. Vabatahtlikud ei jaganud millestki mõhkugi.”

Vabatahtlikud ei jaganud
millestki mõhkugi.
Tundus, et neil keelatakse
mõelda.
Ootamatusi pakkus ka heitlik Melbourne’i ilm. “Olen harjunud telerist vaatama, et osa mängupäevi jääb ära, sest
mängukatlas tõuseb temperatuur 45
kraadini – sellist asja meil ei olnud,” sõnas Sõõrumaa. “Maailma ilm on hukas
mitte ainult meil, vaid ka seal.”
Sõõrumaa sõnul tuli kord ette, et õhtuti oli nii külm, et tuli spordipoest soojad
dressid selga osta, aga kui teisel õhtul
ise soojad riided kaasa võtsid, oli jällegi nii palav, et polnud üleriideid tarvis.
“Vahepeal oli õhtuti nii külm tuul, et
sobilikum olnuks sügismantliga olla,”
rääkis ta.
Austraalia lahtistele lisaks on Sõõrumaa külastanud Wimbledoni, kus ta käis
möödunud aastal ning aastaid tagasi käis
ta ka Pariisi lahtistel. Siiani on meeldivaima mulje jätnud Wimbledon. “See
tundus kuidagi külalislahkem ja seal
tundsin end kõige vabamalt,” avaldas ta.
Tänavu on Eesti Tennise Liidu presidendil plaan pika vahe järel taas Pariisi
lahtiseid külastada.
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Euronics Samsung
Lihavõte 2008
Kuna suvisest Euronicsi turniirist jäi hea mälestus ja suve lõpu juubelivõistlus jääb
kaugele, siis otsustasime poolel teel katsetada väiksema siseturniiriga.
Ülevaate võistlustest pani kirja tenniseentusiast Tiina Post. Fotod: erakogu.

M

ängisime ühes liigas kahel

ju, võitis uusi sõpru ja sai häid mänge.

päeval. Võistlustabel oli 32-

Korraldustoimkond tänab siiralt kõiki

ne ja iga paar sai mängida

osavõtjaid ja toetajaid.

vähemalt kolm mängu. Võistlusmängud
kulgesid tasavägiselt ilma vahtkustuti
abita.
Õhtune meeleolukas pidu toimus Villa
Vessetis koos Kihnu Virve ja Olavi Kõrrega, kes pakkusid südamliku ja emotsionaalse elamuse. Pidu jätkus mitmesuguste diskussioonidega.
Üritus õnnestus tänu sõpradele Euronicsist, Samsungist, Pulsist, Amserv
Pärnust.
Auhinnalaud oli veenev ja igaüks sai
mälestuseks kotitäie eluks vajalikke as-

Üritust aitas traditsiooniliselt
läbi viia Sepo Seeman,
kes ise ka võistlustest osavõtjana
jõudis Heggert Meieriga paaris
finaali, kuid seal tuli tunnistada
Kristjan Pakki ja
Raido Rätsepa paremust.

tud kõikidele võistluspaaridele.
Entusiasmi ettevalmistusperioodiks ja

Euronics Samsung Cupi korraldustoimkonna soov on, et sellest saaks üks
oodatuim turniir Eesti tennise võistluskalendris.

Euronics Samsung Cup 2008 on ava-

kohtumiseni Pärnus, 29.–31. augustil.
Lugupidamisega,
Euronics Samsung Cup
korraldustoimkond

Euronics Samsung Lihavõte 2008
tulemused
võitjad

Kristjan Pakk – Raido Rätsep

finalistid

Heggert Meier – Sepo Seeman

poolfinalistid

Henri Busch – Mihkel Mägi
Erki Jaanson – Teet Kallasvee

lohutusturniiri võitjad

Margus Uba – Tauri Sumberg

Korraldajate erilised
tänusõnad kuulusid
toetajatele Euronicsist,
Samsungist, Pulsist ja
Amserv Pärnust.

Rikkalik auhinnalaud ei jätnud ükskõikseks kedagi.
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TENNISEturism

...sooja koha leidsid!

Dubai ATP tenniseturniir
Tänavu sai pojale küllasõit seostatud kevadise Dubai ATP tenniseturniiriga.
Järgnevalt mõned tennise asjaarmastaja märkmed sellelt turniirilt.
Oma muljed reisist Dubaisse pani kirja tennisesõber dr. Kaidu Meitern. Foto: erakogu.

D

ubai Tennis Champinships
toimub iga aasta märtsi algul
nii naistele kui ka meestele
(esimene 1993. a). Suured toetajad on
kohapealsed rikkad šeigid eesotsas turniiri patrooni AÜE viitsepresidendi ja
peaministri šeik Mohhamed bin Rashid
Al Maktoumiga. Osa võtavad kõik maailma tippu kuuluvad tennisistid eesotsas meeste ja naiste esireketite Roger
Federeri ja Justin Heleniga. (Naiste
10/9 ja meeste 10/8 paremat olid seekord kohal.) Mõnus soe ilm, hubane,
mitte eriti suur Dubai Tennis Stadiumi
keskväljak, mida ümbritsevad kohvikud
ja poekesed on meeldinud nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele, mistõttu on
mängijad valinud Dubai turniiri juba
viiendat hooaega ATP meeldivamaks

turniiriks. Seekordseks võitjaks osutus
kogenud 25-aastane Andy Roddick, kes
finaalis alistas üllatusvastase Feciano
Lopezi. Finaali ilu võttis mõnevõrra
maha küll serviässade rohkus (Roddick
22 ja Lopez 26 ässa), kuid imetleda sai
lähedalt Roddicki esimest, vähemalt
üle 200 km/t kiirusega servi. Turniiri
nõrgestas muidugi Federeri esimeses
ringis allajäämine, mis langetas ka
finaali musta turu pileti hindu (enne
turniiri olid need 3000 krooni tükk,
ametlik hind 450 krooni finaalipäeval
ja tavapäeval 180 krooni).
Mõnus ilm, eksklusiivne Dubai, head
mängijad teevad Dubai tenniseturniiri
tihti soovitavaks reisisihiks. Nii et kohtumiseni järgmise aasta märtsis Dubai
ATP tenniseturniiril!

Süda 10-16, Tallinn, 10118
Gsm +372 52 49 639
+372 55 513069
Tel. +372 627 8010
Faks +372 627 8015
fiesta@travelnet.ee

www.fiestareisid.ee

Dr. Kaidu Meitern koos poja Ragnariga,
kes samal ajal toimunud Dubai poloturniiril
tuli Citigroupi võistkonna kaptenina turniiri
võitjaks.

Eesti tennis
eksootilises paigas
Eesti tenniseharrastajate laagreid on korraldatud maailma eri paigus juba aastaid,
Tenerifest Kreetani. Nüüdseks on Eesti tennis piltlikult öeldes külastanud ka
eksootilise maa Kambodža avarusi.
Kambodža reisist kirjutab ETLi juhatuse liige Toomas Kuum. Foto: erakogu.

M

ärtsikuu esimesel poolel viibis Tai, Laose ja Vietnami
naaberriigis grupp eestlasi,
kelle seas varem Eesti MV-del auhinnalisi kohti noppinud Toomas Veskimäe ja
Ott Ahonen ning tenniseaktivistid Taavi
Kerner ja Toomas Kuum. Peatumine
eestlaste osalusel ülalpeetavas hotellis
Beach Road kujunes värvikaks ja sündmusterohkeks. Loomulikult ei unustatud
suures palavuses lemmikmängu – tennist. Tennisevarustuse eest hoolitsesid
Kambodžas äri ajavad Peeter Katt ja
Rene Spitz, kusjuures Rene ema Mare
(neiupõlves Nõmmküla) kuulus noorteklassis Eesti tennisetippu. Endised korvpallurid osutasid kahel korral südi vastupanu Kernerile-Kuumale ja viimaseid
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päästis “häbiväärsest” hävingust vaid
suurem võistluskogemus. Ülimalt emotsionaalselt möödus ka kohapeal “predaatoriteks” ristitud Kerneri ja Kuuma vaheline heitlus, mille tulemuse jätame seekord meeste endi teada.
Tennisemängu harrastavatel reisihuvilistel on Kambodža kuurortlinnas
Shihanoukville’is võimalik tennist toksida täiesti korralikes tingimustes, kusjuures väljakud asuvad Beach Roadist
viieminutilise sõidutee kaugusel, Sokha
hotelli territooriumil. Tunnise mängu
eest kasseeritakse 4 USD perr nägu. Lähiajal valmib Shihanoukville’ist paarikümne kilomeetri kaugusel rahvusvaheline lennujaam, mis võimaldab tulevikus nimetatud paika jõuda märksa

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

kiiremini ja mugavamini, kuigi teatud
mugavuste puudumine ongi see rosin,
mida tasub Kambodžast otsida.

Eestlased vahetult enne väljasõitu hotelli
juurest, kus peatuti: vasakult Toomas Kuum,
Ott Ahonen, Raul Kukk, kõikide lemmik,
palavuses tööd vihtuv Merle, Peeter Katt,
Taavi Kerner ja Toomas Veskimäe.
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Pekingi
Olümpiamängud 2008

Aastaringselt

03. - 17. august 2008
Hind alates 34 100.-

reisid Tai Kuningriiki
Võimalus tellida kohapeal erinevaid
sportimise ja hobi kursuseid
- Sukeldumine eestikeelse juhendajaga
- Tennis - parimad tenniseväljakud
- Golf - fantastiline maastik ja tasemel rajad

Tee oma puhkus suurepäraseks,
huvitavaks ja meeldivaks
koostöös Fiesta Reisidega!

13. - 27. august 2008
Hind alates 36 500.-

Hinnad sisaldavad:
- Lennupiletid Tallinn-Shanghai-Tallinn (Finnair)
- Rongipilet (ööbimine magamiskupees) Shanghai-Peking-Shanghai
- Majutus Shanghais Panorama Century Court 4*
- Majutus Pekingis rantšos Goose and Duck (rajatud kohaliku šotlase
poolt spetsiaalselt OM-iks) koosneb 100-st 4-kohalisest majast. Kõik 100
maja on broneeritud eestlaste poolt, moodustades teatud mõttes Eesti
fännide Olümpiaküla.
- Transfeerid lennujaam-hotell-lennujaam, rongijaam-hotell-rongijaam
- Linnaekskursioon Shanghais ja Pekingis. Suur Hiina Müür.
- Hiina massaaž
- Pekingi OM2 võistluspiletit

Extrapakett Olümpiamängude Hiina
ja paradiisisaar Hainan
13. - 27. august 2008
Hind alates 69 900.-

Hind sisaldab:
- Lennupiletid Tallinn-Shanghai-Tallinn (Finnair), Peking-Sanya-Peking
- Rongipilet (ööbimine magamiskupees) Shanghai-Peking-Shanghai
- Majutus Shanghais Panorama Century Court ****,
Pekingis *** - **** , Sanyas Marriot Resort ***** hotellides
- Hommikusöögid
- Transfeerid lennujaam-hotell-lennujaam,
rongijaam-hotell-rongijaam
- Linnaekskursioon Shanghais ja Pekingis
Suur Hiina Müür
- Hiina massaazh
- Pekingi OM2 võistluspiletit
Soovi korral võimalik tellida erinevaid
ekskursioone Shanghais,
Pekingis ja Sanyal.

SPORTLANDIristsõna



Lahenda ristsõna ja võida Sportlandi 1000-kroonine kinkekaart!

Siia kirjuta oma nimi

Siia kirjuta oma kontakttelefon

Täidetud kupong saada toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 5. juuni 2008. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 1000-kroonise Sportlandi kinkekaardi. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmise numbri ristsõna õige lahendus: Tennisevirtuoosid. Sportlandi kinkekaardi võitis Peeter Vassiljev. Palju õnne!

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

Väljakud ja keskused
Eestis kasvab tennisehuviliste hulk kiiremini, kui võimalused ala harrastamiseks.
Õhtuti vaba väljaku leidmine on kujunenud närvesöövaks ettevõtmiseks.
Eriti siis, kui mäng ei ole pikemalt ette planeeritud ja väljak broneeritud.
Otsisime internetist infot tennisemängu võimaluste kohta, et kasutada
maksimaalselt ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Top City Tennisekeskus
Regati pst 1
Tallinn
üldtelefon: 639 8814

Tallinn
Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn. 11
Tallinn
üldtelefon: 600 2915
E – P 8.00–22.00
4 kunstmuru, 3 vaipkattega väljakut
www.tennisekool.ee
Kadrioru Tennisekeskus
L.Koidula 38
Tallinn
üldtelefon: 601 3280
E – P 7.00–23.00
2 vaipkattega siseväljakut
14 välisväljakut
Audentese Tennisekeskus
Tondi 84
Tallinn
üldtelefon: 699 6688
E – R 7.00–22.00, L – P 8.00–21.00
tennis@audentes.ee
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

!
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Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3
Tallinn
üldtelefon: 657 2487
Tenniseklubi Tallinna Kalev
Herne 28
Tallinn
üldtelefon: 645 9229
E – P 7.00–23.00
10 välisväljakut

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

Spordiklubi Dvigatel
Peterburi tee 15
Tallinn
üldtelefon: 638 1078

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

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

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

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5
Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond
üldtelefon: 608 0272
Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9
Maardu
Harjumaa
telefon: 623 2081

Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1
Tartu
telefon: 742 8194

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

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil tennis@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 Spordiselts Kalev TK
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
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Kohila Spordikompleks
Kooli 1
Kohila vald, Rapla maakond
telefon: 489 0971
www.kohilasport.ee
Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8
Kambja
Kambja vald, Tartu maakond
telefon: 741 6232
Kihnu Tenniseväljak
Kihnu vald
telefon: 53 364 070
väljaku broneerimine
üks kõvakattega väljak
Elva Tenniseklubi
Puistee 5–4
Elva
telefon: 50 72 419
Hiiumaa Tenniseklubi
Turu 7
Kärdla
telefon: 53 30 38 32, 51 945 031 või
46 33 010
4 savi-liivaväljakut (mai – oktoober)
E–P 10.00–22.00
Põltsamaa Tenniseväljak
Kaare 19
Põltsamaa
telefon: 776 0035

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18–11
Otepää
telefon: 50 97 105
Paide Tenniseklubi
Lai 3
Paide
telefon: 385 1821
Urumarja Spordibaas
Urumarja
Tori vald, Pärnu maakond
telefon: 447 4038
Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1
Kuressaare
telefon: 45 20 375
või suvel (52 47 673)
4 savi-liiva väljakut, 3 siseväljakut
E–R 11.00–21.00, L 12.00 –19 00
Kuressaare Spordikeskus
Valllimaa 16a
Kuressaare
telefon: 45 20 375
2 siseväljakut
E–R 8.00–22.00, L–P 12.00 –19 00
Türi Tenniseklubi
Pikk 9
Türi
telefon: 50 89 187

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

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

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

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

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

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

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil tennis@tennis.ee
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