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Meeldivat tennisesuve
jätku, kõik ajakirja
Tennis lugejad!

N

agu käesolevast numbrist näete, pole ka ajakirja toimetus
suvel päikese käes liialt puhanud ega kogu oma väärtuslikku aega
ainult tenniseplatsidel veetnud. Ühiste
jõududega ja oma tublide kaastööliste abiga oleme valmis saanud ajakirja
senise ajaloo kõige mahukama Tennise
numbri, mis sisaldab tervelt 116 lehekülge põnevat materjali tennise kohta.

uusi tenniseharrastajaid. Tenniseliidu
sponsorid toovad samuti oma töötajaid
tennise juurde. Tele2-ga alustasime
ning selles numbris räägime Silberauto
ja Nordea tennisepäevast.

Oleme ajakirja lugejailt saanud erinevates vormides tagasisidet ja nõuandeid, mida kindlasti arvestame ja ootame ka edaspidi.

Ilus suvi kestab, kõik välja tennist mängima!

Mõistmaks, millised on tennisepäevadel osalenute emotsioonid, siis esimesi
võite lugeda juba sellelt leheküljelt. Lisaks vaadake aga kindlasti Nordea ja
Silberauto töötajate kommentaare.

Ajakirja juures on juulikuust ametis
uus sekretär-toimetaja Laura Rahe, kellele saate kõik oma head mõtted edastada.
Viimased kuud Eesti tennises tõid meile palju rõõmustavat. Kaia Kanepi mängis hästi Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel, Eesti tänavused meistrivõistlused Tondi uues keskuses möödusid põnevate mängude ja ilusate ilmade
tähe all, järjest rohkem tuleb juurde ka

Mõnusat tennisesuve!
Donatas Narmont
ajakirja Tennis väljaandja
d

Tennisepisikuga nakatunud Tele2 töötajad
Kristiina Mitt
Koostöös Eesti Tennise Liiduga toimus meil mõned kuud tagasi tennist tutvustav üritus. Mõtlesin
ka, et lähen proovin ja vaatan, mis see spordiala endast kujutab. Reketit enne peaaegu käes ei
olnud hoidnud, kui välja arvata 15 aastat tagasi vastu koolimaja seina toksimine.
Esimest korda ma tegelikult kartsin küll, et ei saa pallile üldse pihta, kuid treenerid oskavad
nii hästi suunata, et tunned – ohoo, polegi nii hull, mõni asi tuleb välja ka. Ja siis isu
muudkui kasvab ja kasvab. Minuga juhtuski nii, et hakkas meeldima ning me otsustasime
kolleegidega regulaarselt treeneri käe all tunde võtta.
Kui küsida, kas on raske, siis pean tõdema, et jah, iga asi on alguses raske – eriti servida ja
tagantkätt vastu võtta. Vaatamata sellele on tennis hästi positiivne ja tore spordiala:)
Kristjan Viilmann
Kõrvaltvaatajana küllaltki lihtsana tunduv mäng on oma olemuselt tegelikult hoopis midagi
muud – ääretult tehniline, jõuline ning strateegiline – ühesõnaga täpselt selline nagu üks
spordiala peaks olema – nauditav.

Esikaanel Margit Rüütel. Foto: ajakiri Tennis.

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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Selles numbris
Eesti liigatennis

Ajakirja lugejale
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Donatas Narmont juhatab
sisse ajakirja ilmumisajaloo
mahukaima 116-leheküljelise
numbri.

Peagi võivad Eesti naiste
tenniseliigad tähistada
väikest juubelit. Nimelt
täitus tänavu neli aastat
avalöögist.
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Eesti Tennise Liit
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Eesti MV 35+

Eesti Tennise saab tänavu 95aastaseks.
Selles numbris tutvustab alaliit
oma viie aasta arengukava ning
strateegilisi valdkondi.
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Eesti MV 2008

11
13

Tänavused Eesti MV peeti
Tallinnas vastvalminud Tondi
tennisekeskuses. Meeste
konkurentsis osales kogu
eliit, naiste tase jäi oodatust
nõrgemaks ja Margit Rüütlile
vastaseid ei leidunud.

Päevakorral
Justine Henin on tõesti nii
nääpsuke naine, et tema
mantel ei mahuks selge Maria
Šarapovale, Ana Ivanovicile
ega Serena Williamsile.
Kuid seda mitte otseses,
vaid kaudses tähenduses
– tänavu loobunud mullusele
valitsejannale ei leidu kindlat
mantlipärijat.

38
40

Eesti tennise täiskasvanute
meistrivõistlustega samaaegselt toimusid jõukatsumised
ka MV meesseenioridele
vanuseklassis alates
35 aastat.

Väikestele tenniseentusiastidele korraldatud
võistlused saavad uuel
hooajal kindlasti järje.

42

Tennisekeskus

Koolitus & treening

43

Pärnu Tennisehallis toimus
Hollandi Tenniseakadeemia
laager Eesti noorte paremikule.
Külalistreenerid Willem Jan van
Hulst ja Mohith Vijayakumar
jagavad oma muljeid laagrist ja
soovitusi noorte treeninguteks.
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Tipptase

14
19

28
29

Minipostritega leheküljed Eesti
parematest mängijatest
Barbara Kvelsteinist,
Sven Käsperist ja andekast
noortennisistist Jaan Kononovist.

30
35
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46
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Ajalugu ja etikett
Seekord tehakse juttu Kalevi
tennise algusaastatest.
Etiketi rubriigis antakse soovitusi
seisu ja joonte lugemise kohta.
Uuena ilmuvad ajaloo
lehekülgedel persoonilood
ja mälestused Eesti tennise
legendidest.

Mai keskel valminud
seitsme uue välisväljakuga
tennisekeskus pürib Eesti
tenniseelu südameks.
Lehekülgedel 52–53 on lisaks
juttu Pärnu populaarseimast
– Tammsaare pst Tennisehallist.

Visioonist tegudeni

Ekspert soovitab
Sedapuhku aitab treener Harri
Neppi analüüsida lendpalli
löögi tehnikat nii ees- kui
ka tagakäe alt. Abiks on
pildiseeriad Andrei Luzgini
sooritustest.

54
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Seekord on rubriigis
karismaatiline Marat Safin
ja tema õde Dinara Safina.
Mõlemad on ennast viimasel
ajal näidanud vägagi
edukate tennisistidena.
Lisaks suured postrid.

78
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Tennise populaarsus on
aina kasvanud ja Tondist on
saamas tennisemängijate
lemmikpiirkond Tallinnas.
Kaamos Kinnisvara näeb
sealset Tammsaare Ärikeskust kujunemas tennisemängijatest töötajaskonna
lemmikbüroohooneks.
Lk 21 on juttu veel ühest
tenniseliidu suurtoetajast
Rotermann Grupist.
Samas rubriigis teeme
lk 49 juttu Baltikumi suurimast
hotelliketist Reval Hotels
ning ettevõtte seotusest
tennisega.
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101

Turism

Muud reketimängud

83
89

Treeni terviseks

Isegi siin põhjamaal tuleb suvel
mõnikord kuuma ilmaga tennist
mängida. Dr. Kaidu Meitern
jagab soovitusi, kuidas käituda
õigesti, kui kuumus kipub
väljakul liiga tegema.

Selles numbris jagus ruumi
nii sulgpallile, lauatennisele,
squashile kui ka reketlonile.
Tore on tõdeda, et ka
teistel reketimängudel
peale tennise näitavad Eesti
sportlased väga häid tulemusi.

108

Klubitennis

91
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Tenniseklubi XO
traditsiooniline suvealguse
turniir Pärnus Cooler Cup
rõõmustas taas osalejaid
kaunite päiksepaisteliste
päevade ja mõnusa
korraldusega.
Lk 104–105 tuleb juttu maikuus
toimunud Lacoste paarismängu turniirist, mis oli
pühendatud kaubamägi
75 aastapäevale.

107

Wimbledoni tenniseturniir
kujunes vähemalt ühe mehe
jaoks enneolematuks –
Rafael Nadal võitis oma
lemmikturniiri, ja millisel
viisil. Finaalis alistas ta
kuninga, viimasel viiel aastal
triumfeerinud Roger Federeri.
Lehekülgedel 73–74 on staarilugu, milles nimelt juttu Federeri
viimasel ajal palju kõneainet
pakkunud kõikuvast vormist.

76
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Tasavägine tennisematš ei
ole pelgalt füüsiline lahing.
Tegemist on heitlusega, mil
proovile pannakse tahtejõud,
vaimne tugevus ja iseloom.

Nii ongi! See rubriik on mõeldud
just neile, kellel on aastaid alla
18. Eelmises numbris välja
kuulutatud jutuvõistluse võitjad
on selgunud! Uues numbris on
välja pakutud uus teema:
"Minu treener." Auhindadeks
sedapuhku Kia ja Eesti tennis 95
sümboolikaga auhinnad.

80
81
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Seltskond

>18 a. keelatud

Suur släm

Lastetennis

25

Terved mõtted

Meistriklass

104

Tenniseklubi Reval Ladies
alustas oma välishooaega
mais avatud uutel Tondi
tenniseväljakutel. Numbris
lisaks materjal klubi
esindusturniirist BMW Cupist.
Tenniseklubi XO tihe
turniirigraafik lubab selles
numbris kajastada koguni
kolme turniiri: XO vs Kalev,
Cooler Cup ja Linda LIne Cup.

Hiliskevadel käis paarikümnest
inimesest koosnev grupp
tennisehuvilisi taas juba
traditsiooniks muutunud
tennisereisil, seekordne
puhkus leidis aset Türgis
– 56 saviliivaväljakuga
tennisepuhkekeskuses.
Omamoodi tenniseturismiks
võib pidada ka seiklust,
Tallinnast Pariisi, kui Eesti
tennise Fanclubi president
Sven Tamming võttis ette
teekonna Prantsusmaa
lahtistele meistrivõistlustele,
et minna vaatama Kaia
suurvõistlust. Loe lk 70–71.

Numbris lisaks
Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Villem
Lapimaa
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Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Arno Mägi

Meie 116-leheküljelises numbris leiad
lisaks huvitava ristsõna
(lk 110), mille õigesti lahendamise korral
on võimalus võita väärtuslik auhind Reval
Hotelsilt.
Ajakirja viimastel lehekülgedel on
ülevaade Eesti tenniseväljakutest ja
-keskustest.
Suur tänu kõigile, kes saatsid meile oma
märkused. Ootame Teid taas aktiivselt
osalema nende lehekülgede (112 ja 114)
täitmisel!
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EESTITennise Liit

Alaliidu arengukava
2008–2013
Tänavu 23. mail toimus Eesti Tennise Liidu üldkoosolek,
kus osales ka enamik liikmesklubisid (kokku on neid praeguseks 50).
Artikli koostas Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum. Foto: ajakiri Tennis.

T

äpselt aasta tagasi valitud uus

tu, et siis peeti esimene ametlik turniir

kaudu liidu stabiilne areng, mis aitaks

ETL-i juhatus plaanis esiotsa

eestlaste osavõtul (20 meesmängijat)

efektiivselt ellu viia ETL-i liikmete ühis-

kutsuda kokku erakorralise üld-

spordiselts Kalevi poolt, mille võitis Otto

huve. Nagu eelnevalt mainisime, antakse

koosoleku juba mullu septembris, ent

Mamers, kuigi esmane dokumenteeritud

iga lõppenud aasta tegevusele hinnang

mitmete objektiivsete asjaolude tõttu

tõend (ajaleht Revalsche Zeitung) ten-

ning vajaduse järgi viiakse arengukavva

otsustati sellega mitte kiirustada ning

nise harrastamisest Eestis pärineb juba

sisse muudatused. Arengukava praegu-

üldkoosolek toimus korralisena tavapä-

aastast 1895. Eesti meistrivõistlused,

se kujuga saab igaüks vajadusel tutvuda

rasel ajal. Üldkoosolekule eelnes juhatu-

millel tänavu taas korralik auhinnafond,

ETL-i koduleheküljel www.tennis.ee.

se koosolek, kus ühe peamise päevakor-

toimusid esmakordselt aga 1920. aastal.

rapunktina kuulati ära Eesti Davis Cup

Eesti Tennise Liit asutati aga omakor-

meeskonna kapteni Ain Suurthali ette-

da 1922. aastal, seega on alaliit 9 aastat

kanne koondmeeskonna etteastest Euro-

noorem tennise sünnist Eestis.

Aafrika tsooni III tugevusgrupi turniiril Jerevanis. Kuigi alagrupis saavutati
kaks võitu kolmest, ei saadud sealt edasi
mängimaks kõrgemasse seltskonda pääsu eest, millest on kahju. Ent arvestada tuleb ka fakti, et osa konkurente, sh
Leedu, keda alagrupis küll võideti, tulid
kohale mitte oma parimas rivistuses.
Nenditi, et koondis mängis ebaühtlaselt,
probleeme oli aklimatiseerumisega ja
osal mängijail häälestusega. Igati rahule võis jääda Vladimir Ivanovi esitusega.
Igal juhul on oluline järgmises Davis
Cupi tsüklis astuda sammu võrra kõrgemale, et täita koondisele püstitatud eesmärgid. Ühtlasi arutati juhatuse koosolekul ETL-i arengukava 2008–2013 ja
nenditi, et vaatamata kõigele tuleb seda
strateegilist dokumenti iga aasta täiendada ja korrigeerida vastavalt aja nõuetele ja olustikule Eesti tennises.

Eesti tennis 95

Olulist uuest
arengukavast
Edasi peatume põgusalt arengukaval,
detailidesse liigselt laskumata. Nendega
on igal huvilisel võimalik tutvuda alaliidu koduleheküljel. Alaliidu tegevust
läbivad alljärgnevad väärtused: ava-

Strateegilised
valdkonnad
Alaliidu tegevuse strateegiliste valdkondade all toome ära põhimomendid,
sest iga valdkonna all on palju küsimusi, mis vajavad lähiaastatel lahendamist
tagamaks Eesti tennise jätkusuutliku
arengu.
Laste-, noorte- ja juunioride tennis:
suurendada mängijate arv selles alalõigus 9000-ni (neist 1/3 võistlejad); init-

tus, demokraatlikkus, initsiatiivikus

sieerida regionaalsete spordiklasside

(omaalgatuse toetamine), koostöö ja

teket; treenerite leidmine regionaalse-

partnerlus, liikmete lojaalsus, põhikirja

tesse tennisekeskustesse; luua noorte-

ja traditsioonide järgimine, tegutsemine

koondistele tipptasemel treeningu- ja

liidu liikmete huvides, tervete eluviisi-

võistlustingimused jm.

de propageerimine, usaldusväärsus ning
uuenduslikkus.

Tipptennis: olulisemad eesmärgid
on jõuda naiskonnaga Federation Cupil

Liidust peab välja kujunema orga-

maailmaliiga üleminekumängudele;

nisatsioon, mis tegutseb eelkõige oma

meeskonnaga kinnitada kanda Davis

liikmete ja Eesti tennise arengu huvides.

Cupi II liigas; korraldada Eestis vähe-

Liidu tegevuse kaudu peab paranema

malt kaks ITF turniiri naistele ja kolm

liidu liikmete koostöövõime, partnerlus

turniiri meestele (auhinnafondide-

avaliku sektoriga ja valdkonna seadus-

ga vahemikus 15 000 – 50 000 USD).

andlik regulatsioon, kasvama klientide,

Individuaalselt on paika pandud män-

partnerite teadlikkus.

gijate arv nii ITF, WTA kui ka ATP-rankingu 100 kuni 500 edetabelikohani (nt 4

Üldkoosolekul tegid põhjaliku ettekan-

Arengukava koostamise eesmärk oli

de alaliidu president Urmas Sõõrumaa

ja on kujundada ühine arusaam ETL-i

ja peasekretär Teet Kallasvee. Kinnitati

ülesannetest ja arengusuundadest, et ta-

Seeniortennis: seeniormängijate (nai-

ETL-i 2007. aasta tegevusaruanne, aas-

gada mõtestatud ja sihipärase tegevuse

sed, mehed) viimine 4000-ni; ETL-i rolli

naismängijat WTA TOP 500-s jne).

taaruanne, audiitori järeldusotsus ning

suurendamine liigatennises; seeniori-

võeti vastu 2008–2013 arengukava koos

dele täiendava võistlussarja loomine;

üldkoosolekul tehtud parandustega. Uus

mängijate liitmine klubitegevusse; re-

arengukava võeti vastu ajal, mil Eesti

gionaalse klubide karikasarja käivitami-

tennis saab 95-aastaseks. 1913. aastat

ne; aktiivne osalemine rahvusvahelistel

loetakse Eesti tennise sünniks seetõt-

ITF-seeniorturniiridel jne.
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Vaatamata Eesti majanduskasvu pidurdumisele, lisandub Tallinnas Tondile uus moodne tennisehall, suuresti küll tänu erakapitalile (U. Sõõrumaa) ja
eestimaisele jonnile. Illustratsioonil on näha nii tänavu mais valminud välisväljakud kui ka sügiseks valmiv siseväljakute kompleks ja tennisekeskus.

Klubitennis: suurendada tenniseharrastajate arv tervikuna 12 000-ni (praegu eri hinnangute järgi 4000–5000);
suurendada võistlusmängijate osakaalu
tenniseharrastajate seas 1/3-ni; tennisemängijate andmebaasi täiustamine;
suurendada klubide kaasatust Eesti
tenniseelus jm.
Treenerid: tagada treeneritele motiveeriv koolitusprogramm; suurendada
kvalifitseeritud treenerite arvu 200-ni
(momendil 100); tuua Eestisse maailma
juhtivaid tennisespetsialiste; väärtustada
treeneri kvalifikatsiooni ja tõsta treeneri-pedagoogi imagot ja autoriteeti jm.
Kohtunikud: tagada Eestis vähemalt
6 rahvusvahelise kategooria (5 valget
märki, 1 pronksmärk) kohtuniku olemasolu jm.
Tenniseklubid: 100 ETL-i liikmesklubi ja tennisekooli; ETL-i igakülgne abi
klubidele nõustamisel; baase omavate,
noortega tegelevate tugevate ning aktiivsete tenniseklubide teke jm.
Tennisebaasid: 100 uut sise- ja 200 välisväljakut (praegu on Eestis 81 siseväljakut ja 182 välisväljakut). Lähiaastate aktiivsed tenniseväljakute arendused hõlmavad Tallinnas Tondi Tennisekeskust
(7 välis- ja siseväljakut) ja siseväljakutest Tartut (3), Pärnu Kesklinna TK-d (4),
Pärnu TK-d (2), Haapsalut (3), Kuressaaret
(2), Viljandit (2), Elvat (3) ja Rakveret (4) ning välisväljakutest Jõgevat (2),

Tennise populariseerimine: populariseerida tennisemängu regioonides tippude abil (näidistreeningud/mängud);
valmistuda ja tähistada väärikalt Eesti
Tennise 100-ndat aastapäeva; alaliidu
kodulehe järjepidev arendamine ja operatiivne uuendamine jne.
Tennise administreerimine: ETL-i
mehitamine pädevate ja motiveeritud
töötajatega; eelarvevahendite efektiivne

seerida rahavood oma tegevuspädevuse
piirides maksimaalselt igasse valdkonda, lihtsalt tuleb mõista, et üleöö pole
seda võimalik teha. Kindlasti suureneb
edaspidi vahendite vool tennise järelkasvu üleskasvatamisele, mida paljud
asjaosalised pingsalt ootavad.

kasutamine; juhatuse ja teiste organite
otsuste regulaarne publitseerimine jm.

Eesti tennise
kaardistamine
Arengukavas on kirjeldatud Eesti
tennise hetkeolukorda nii tugevuste kui
ka nõrkustega. Üldseis pole siiski nii
halb nagu mõned tennisekatlas “suplevad” inimesed tavatsevad ehk nentida.
Vaadakem kas või viimastel aastatel toimunud muutusi tennisemängu harrastamise võimaluste vallas, arvestades tõika,
et erinevalt Skandinaaviamaadest pole
Eestis hästitoimivat süsteemi spordibaaside rajamise rahastamisel kohalike
omavalitsuste või siis riiklike struktuuride poolt. Teisalt ei pane eelmainitud
struktuurid otseselt kätt ette tänuväärt
ettevõtmistele, ent just ühiskonna kogu arengut ja sotsiaalset dimensiooni
toitvat süsteemi Eestis tegelikult pole.
Tennisesse on viimase aastaga lisandu-

Valtut (2), Tormat (2), Kuressaaret (2),

nud palju sponsorraha, mis on võimal-

Maardut (2), Kärdlat (1), Valgat (2) ja

danud eelarve mitmekordistumist. Ja

Koset (3).

ärgu muretsetagu sellepärast, et nime-
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tatud rahade liikumine läheb kreeni ühte või teise suunda, isegi kui see esiotsa
nii tundub. ETL püüab edaspidi kanali-

Aastaks 2013
Visioon.
ETL on rahvusvaheliselt edukas ning
laia kandepinnaga spordialaliit Eestis.
Missioon.
ETL on katusorganisatsiooniks Eesti
tenniseklubidele, ühendades neid
edasiviivale koostööle ning tagades
tennise populaarsuse kasvu ja
järjepideva tasakaalustatud arengu
Strateegilised eesmärgid
 kasvatada tennisemängijate arv
kolmekordseks s.o 12 000-ni
 kasvatada kvalifitseeritud
tennisetreenerite arv kahekordseks
s.o 200-ni
 kasvatada tennisebaaside arv
kahekordseks
 kasvatada klubide arv kahekordseks klubide väärtustamise ja
selleks vajaliku keskkonna loomise
abil
 kasvatada ETL-i eelarvet 10% aastas,
eesmärgiga saavutada avaliku
sektori rahastamise osakaaluks 40%.
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EESTImeistrivõistlused

Eesti Meistrivõistlused
tennises 2008
Tänavused Eesti Meistrivõistlused tennises peeti Tallinnas
vastvalminud Tondi tennisekeskuses.
Ülevaate meistrivõistlustest koostasid Laura Rahe ja Donatas Narmont ajakirjast Tennis. Fotod: Lembit Peegel ja ajakiri Tennis.

T

ondi keskuse välisväljakud valmisid tänavu kevadeks ja said
“eestikate” ajaks suurepärasesse mängukorda. Tondi väljakute
eripärane tehnoloogia võimaldab nendel mängimist jätkata praktiliselt kohe
peale vihmasadu ja see omadus mängib
Eestimaa heitlikus kliimas suurt rolli.
Aga ilmataat oli taas kord tennisistide
vastu armuline ja nii segasid üksikud
vihmahood mängimist vaid võistluste
avapäevadel. Võistluste otsustavatel
päevadel säras päike taevas kogu päeva
vältel ja kohale tulnud pealtvaatajail,
keda meeste üksikmängu finaali ajal
oli praktiliselt täismaja, jäi üle ainult
suurepärast tennist Eesti paremiku
esituses jälgida.

Osales kogu
meeste eliit
Meeste hulgas oli tõepoolest kohal
kogu meie eliit ja seetõttu ka võistlus
kuni finaalini väga põnev. Kaarte üritasid segada ka meie kogenumad staarid,
poolfinaalidesse jõudsid välja aga ikka
need, keda ennustati. Mõlemas meeste
poolfinaalis selgus paremus alles viiesetilise mängu järel, meie esireket Mait
Künnap tuli Vladimir Ivanovi vastu
välja 0:2 kaotusseisust ja teises paaris
suutis eelmise aasta finaalivastaste vahelises vastasseisus Jaak Põldma taas
kord alistada Jürgen Zoppi. Eestist
mõnda aega ära olnud ja USA-s harjutanud Jaak Põldma krooniti ka teist
aastat järjest Eesti meistriks ning ilusa
rändkarika ja medali kõrval pärjas Eesti
Tennise Liit Jaaku ka 150 000 kroonise
stipendiumiga.

Eesti kahe viimase aasta meister meeste
üksikmängus Jaak Põldma mängukeerises.

Peale rasket finaalivõitu tulemusega 6:4, 7:5, 0:6,
6:3 Mait Künnapi üle võis Jaak Põldma teenitult
Eesti meistri võidukarika pea kohale tõsta.

Rüütel, Rüütel krooniti ka kolmekordseks Eesti meistriks kõikides mänguliikides. Meeste hulgas tuli kahekordseks
meistriks Jürgen Zopp paarismängudes,
aga kõige hinnatum üksikmängu tiitel

jäi tal teist aastat järjest saavutamata.
Eesti mõistes korralikku auhinnaraha
teeniti kõigis mänguklassides, turniiri
kogu auhinnafond ulatus pea miljoni
Eesti kroonini.

Margit Rüütel tänavu
kolmekordne Eesti
meister
Naiste üksikmängus teenis Kaia Kanepi ja Maret Ani eemalejäämise tõttu oodatud võidu ja 100 000 krooni Margit
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Margit Rüütel võttis Tondi väljakutelt kõik, mis võtta andis.

Järgneb lk 12
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EESTImeistrivõistlused
Algus lk 11
Tondi keskus on valmis Eesti Meistrivõistlusi võõrustama ka järgmisel aastal, tuleva sügise ja talve jooksul saab
Tondil valmis ka uus sisehall koos siseväljakute ja kõikide vajalike abiruumidega, sellega tõuseb keskus üheks kõige kaasaegsemaks tennisekompleksiks
kogu lähisümbruskonna riikide hulgas
ja on valmis võõrustama igal tasemel
tenniseüritusi.

Eesti MV 2008
tulemused:
Mehed
1. Jaak Põldma
2. Mait Künnap
3.–4. Vladimir Ivanov
3.–4. Jürgen Zopp

Eesti Tennise Liidu president Urmas Sõõrumaa koos meie tenniselegendi Toomas Leiusega
mestrivõistluste auhinnatrofeede taustal.

Võistluste pressipealiku Donatas Narmonti
valvsa pilgu all lennutasid meistrivõistluste
finalistid publikusse oma autogrammiga palle.
Fotol signeerib palli Margit Rüütel.

Naised
1. Margit Rüütel
2. Anett Schuting
3.–4. Kadi Ilves
3.–4. Julia Matojan

Meespaarismängu parimaid autasustasid tenniseveteran Tiiu Parmas, ETL kuldsponsor Tele 2
juhatuse liige Andres Jõesaar ja ETL president Urmas Sõõrumaa.

Meespaarismäng
1. Mait Künnap – Jürgen Zopp
2. Mikk Irdoja – Jaak Põldma
3.–4. Rene Busch – Ivar Troost
3.–4. Mihkel Koppel – Oskar Saarne
Naispaarismäng
1. Margit Rüütel – Anett Schutting
2. Tuule Tani – Kadi Liis Saar
3.–4. Helena Luik – Kersten Vanem
3.–4. Barbara Kvelstein – Julia Matojan

Anett Schutting
lisas meistritiitlile
naispaarismängus
koos Margit Rüütliga
hõbemedalid üksik- ja
segapaarismängus koos
treener Rene Buschiga.

36aastane
mitmekordne Eesti
meister Rene Busch
täiendas oma
medalisaaki Eesti
meistrivõistlustelt
hõbedaga
segapaarismängus
ja pronksiga
meespaarismängus.
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Reet ja Heiti Hääl arendavad ja toetavad koos
Eesti tennist.
Vestlushoos ETL-i endine ja praegune
peasekretär – Ilona Poljakova ja Teet Kallasvee.

Elegantsed Margit Rüütel ja Vladimir Ivanov
mängijate peoõhtul klubis Shah.

Segapaarismäng
1. Margit Rüütel – Jürgen Zopp
2. Anett Schutting – Rene Busch
3.–4. Kristiina Grünberg – Bruno Loit
3.–4. Gajane Vage – Vladimir Ivanov

Rene Busch kuulamas muljeid meie
veteranidelt Jaak Ulmanilt ja Jaak Parmaselt.

Jürgen Zopp tuli tänavu kahekordseks Eesti
meistriks, meespaarismängus koos Mait
Künnapiga ning segapaarismängus koos
Margit Rüütliga.
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Tenniselegend Toomas Leius koos võistluste
aukülalise Regina Meriga.
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Mait Künnap puhkehetkel Eesti meistrivõistluste kohtunike Aleksander Jürgensi, Allar Hindi ja
Arbo Bramanisega.

Rene Busch, Bruno Loit ja Margus Uba on ka selle eest hoolitsenud,
et meie tennisel järelkasvu oleks.
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Sven Käsper

kunagi ei tohi alla anda, vaid tuleb püüelda eesmärgi suunas
Tänavune meeste üksikmängu Eesti meister Jaak Põldma on juba aasta
USAs ülikoolis õppinud ja treeninud,
sellest sügisest sõidab suure lombi taha ka Sven Käsper.
Sven Käsperiga rääkis Postimehe ajakirjanik Maarja Värv.

V

eel pole päris kindel, millisesse ülikooli noormees õppima asub, ent
USAsse sõit on siiski juba otsus-

tatud. „Selles olen sada protsenti kindel,
et ma sinna lähen. Kaalun praegu kahe
variandi vahel,“ avaldas juba kaheksandast klassist saadik Ameerikasse õppimaminemisest unistanud Käsper. „Üks kool
asub Chicagos, teine Kansase lähedal.
Tennisetiim on mõlemal hea ja haridus
üsna tasemel, aga vahe on selles, et üks
on ikkagi Chicago kesklinnas...“
Suurimat peavalu tekitab praegu õppemaks. „ Chicagos peaks ise ka üsna
korralikult peale maksma ja USAs on
õppemaksud suhteliselt kõrged,“ tõdes
Käsper. „Sellepärast peangi mõtlema,
kumba kooli oleks mõttekam minna.“
Juuni alguses 20-aastaseks saanud
Käsperil on eriala valitud – nimelt huvitab teda finantsvaldkond. „Väga paljud
tennisistid on hiljem läinud kuhugi rahandust või äri õppima,“ lausus Käsper,
kes tahaks pärast tennisekarjääri lõppu
tegeleda investeerimispangandusega.
„Mul on see huvi juba päris ammu olnud.
Samas ei saaks öelda, et olen puhtalt
reaalainete inimene, sest mind huvitab
ka muusika. Võib-olla võtangi kõrvalerialaks midagi muusika poolelt, näiteks
klaverimängu tahaksin selgeks saada.
Aga eks paistab, mis sellest saab.“

Muusika ja tennis
Käsper jõudis tennise juurde umbes
viieaastase põngerjana. „Isa mängis kunagi tennist ja sealt tuli ka see pisik,“
möönis ta. „Tegelikult oli mul siis valida, kas lähen mingit pilli õppima või
hakkan tennisega tegelema. Ema oli mul
kunagi muusikaõpetaja ning tegeles ise
muusikaga, seetõttu mängisin väiksena
kuulmise järgi klaverit ja käisin lasteaias
laulmas. Kuid et isa oli natuke mõjuvõimsam, kaldusin ikkagi tennise poole.“
Muusika on siiani Käsperi suur kirg.

„Mõnda aega käisin väiksena klaverit
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õppimas, nüüd mängin seda niisama

Kahe aasta plaan

oma lõbuks," rääkis ta. „Lisaks mängin

Praegu on Käsperil kahe aasta plaan –
ehk siis õppida kaks aastat, mängida õppimise kõrval ülikoolivahelistel turniiridel ja omandada lisakogemusi ning siis
vaadata, mis seisus ta kahe aasta pärast

natuke kitarri.“
Möödunud sügisel käis Käsper koos
Jürgen Zopi, Mikk Irdoja ja Vladimir
Ivanoviga Tšehhis tenniseakadeemias
treenimas, paraku polnud kõik päris nii
nagu enne minekut loodeti. „Treener oli
väga hea ja kõik poisid on tänu sellele
kindlasti kõvasti edasi läinud, aga probleem oli selles, et mängisime väga palju
omavahel,“ selgitas Käsper. „Omavahel
saaksime ka kodus mängida, selleks ei
pea Tšehhis olema. Kuid kasu oli sellest
kindlasti.“

Eakaaslaste varjus
Käsper on siiani veidi oma eakaaslaste Põldma, Zopi, Irdoja ja Ivanovi varju
jäänud, tema enda arvates pole selles aga
midagi imestada. „See on kogu aeg natuke
niimoodi olnud,“ ütles Käsper. „Väiksena
ma isegi võitsin neid, aga siis tuli mingi
aeg murdekoht ja ma hakkasin neile kaotama. Seejärel tekkis juba vaimsel tasandil
probleem, ma lihtsalt ei suutnud nendega
enam võistlustel mängida.“
Tagaplaanil olemine ei tähenda aga, et
noormees reketit nurka hakkaks viskama. „Tahtmine ära lõpetada tuleb sellest,
et kui tulemust ei ole, siis see nüristab ja
motivatsioon kaob ära,“ tunnistas Käsper.
„Mõtled, et miks ma teen iga päev trenni, kui välismaal turniiridel kaotan kohe
esimeses või teises ringis. Siis mõtledki,
et tegelikult oleks võimalik hoopis mõnusamat elu elada – miks ma pean suvi läbi
hommikust õhtuni tennist mängima, kui
võiksin sellel ajal rannas olla.“

„ Mul õnneks mingit suurt kriisi pole
olnud,“ jätkas ta. „Kunagi 14–15-aastaselt,
kui kaotasin mängu, mille enda arvates
oleks pidanud võitma, tekkis küll emotsiooni ajel mõte, et milleks jätkata, aga
see läks üle. Kaks-kolm päeva puhkasin
ja siis läksin ikka väljakule tagasi.“

on. „Kui ma kahe aasta pärast tennisega
jätkan, pean nägema perspektiivi jõuda
vähemalt esisaja, ehk isegi 50 parema
sekka,“ avaldas ta. „Praegu ma ei oska
öelda, kuidas minna võib, sest tunnen, et
ma pole veel ennast avanud.“
Maailma tennisistidest on Käsperi
lemmik kahtlemata esireket Roger
Federer. „ Puhtalt mänguliselt meeldib mulle Federer, ta meeldib muidugi kõigile. Aga mulle sümpatiseerib ka
Lleyton Hewitt, sest ta võitleb alati kõvasti, ükskõik millises seisus ta on,“ rääkis Käsper. „Nii et kui nüüd ise mängin,
püüan ise samamoodi lõpuni võidelda.
See on ka üks mu elu põhimõtetest –
ükskõik mis juhtub, kunagi ei tohi alla
anda, vaid tuleb püüelda oma eesmärgi
suunas. Ma usun, et kui püüan ja teen
kõik oma eesmärgi saavutamiseks, siis

ma selle ka saavutan.“

Sven Käsper

CV

Sündinud: 06.06.1988
Pikkus: 182 cm
Kaal: 79 kg
Endised treenerid: Aita Põldma, Redt
Reimal, Toomas Leius, Andrei Luzgin,
Aivo Ojasalu, Ain Suurthal, Tiit Kivistik,
Harri Neppi, Peeter Lamp.
Haridus: Väike-Õismäe keskkool (1.–4.
klass), Rocca al Mare Kool (5.–7. klass),
Lilleküla Gümnaasium (8.–9. klass),
Audentese Erakool (10.–12. klass).
Saavutused: Kuni 18-aastaste Eesti
meister, Eesti sisekarikavõistluste võitja,
ITF G4 finalist.
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Teine Kvelsteini
tüdrukutest läheb
orbiidile
Barbara Kvelstein üritab oma õe saavutused üle lüüa.
„Mul on teine hingamine,” rõhutab Barbara (20)
Barbara Kvelsteiniga vestles Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Foto: ajakiri Tennis.

R

oland Kvelsteini, omaaegset

väidab Barbara, kes noore daami kohta

mängijat ja nüüdset treenerit,

analüüsib selgelt ja arusaadavalt.

peetakse tenniseringkonnas mõ-

Barbara hinnangul pole tal kahetseda
midagi. „Ma pole millestki ilma jäänud,
kuigi tegelen tennisega kümme aastat.”
Tõsi, noorim Kvelsteini tüdrukutest hak-

nes mõttes veidrikuks. Ta üritab oma
noorimat tütart Barbarat treenides vältida vigu, mis ta laskis läbi vanuselt teist
tütart Sandrat tippu viies. Kvelstein on
pühendunud oma tütardele, totaalselt.
Sandra jõudis kümmekonna aasta

kas mängima alles kümneselt. „Enne läks
isal vist kogu aur Sandra peale,” naerab Barbara.

eest WTA edetabeli esimesse tuhandes-

Rohkem turniire!

se, Barbara, kolmeteistkümnenda saja

Papa Kvelsteinil on selged ja sirged
seisukohad, mida ta on valmis kaits-

mängija maailmas, kukkus mullu WTA
edetabelist välja. „Möödunud aasta oli
väga kehv. Alguses kolm kuud vigastuse
ravi, sest oskasin tänaval õla peale kukkuda. Kevadsuvel lõpetasin Audentese
kooli. Kuid nüüd on mul uus hingamine,
keskendun ainult tennisele,” selgitab
Barbara, lubades veel tänavu WTA edetabelisse tagasi jõuda.

Mängijat kasvatades
on tehnika õppimine
teisejärguline.
Selle saab selgeks igaüks.
Märksa keerulisem on asjast
arusaamine.
Isa ja tütre meele- ja mõttelaadis on
sarnast. „Mängijat kasvatades on tehnika õppimine teisejärguline. Selle saab
selgeks igaüks. Märksa keerulisem on
asjast arusaamine, mis võib noorel tulla
erinevas vanuses ja võib ka üldse mitte
tulla,“ ütleb Roland Kvelstein.
„Tennises on mul pubeka ajajärk mööda läinud. Mu sihid on muutunud konkreetseks. Tean, et lähiaastatel saab sel-

ma peaaegu et varakristliku kirega.
„Barbara, kui keegi sind sõnadega riivab, kas annad vastu või jalutad minema?” küsin prooviks.
„Vist ei kumbagi. Proovin esmalt jõuda selgusele, miks nõnda öeldi,” vastab Barbara, nimetades end võitlejaks.
„Võitlen, kuid ma ei tea, kas olen ka piisavalt nahaalne. Pole vist vaja läinud,
sest kolm vanemat õde hellitasid mind,
kuidas jaksasid,” informeerib Barbara
Kvelstein, kes on mängijakarjääri huvides elanud aasta USA-s ja poolteist
Itaalias. Koos isaga, kes sillutas tütre
teed. „Olime ka Rick Macci akadeemias USA-s. Põhja-Itaalias oli hea juba logistilistel põhjustel, ligidal sõita
paljudele turniiridele,” kommenteeris
Roland Kvelstein.
Praegu saab Barbara Kvelstein enda
hinnangul liiga vähe turniire. „Jään oma
edukamatest eakaaslastest maha just
turniirikogemuste poolest. Neid peaks
rohkem olema,” rõhutab tenniseneiu,
kellest Eesti ajakirjanduses pole pikemalt juttu olnud.

geks, kui kaugele ma jõuda võin. Pisut

„Linnalehes oli üks lugu, rohkem mitte. Ma ei teagi, kas solvuda. Pole ju ka

ähmasemalt mõistan, kuidas seda teha,”

saavutusi olnud...”
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Isa on kaks
varandust
mängu pannud
„Olen müünud maja Viimsis ja
poolelioleva maja Pärnus. Autosid
ka,” tunnistab tennisetreener Roland
Kvelstein, nelja tütre isa. Kaks neist,
Sandra ja Barbara on jõudnud WTA
edetabelisse. Kvelstein on mees,
kes ei kõhkle panustamast oma
tütardesse ega kaota usku omaenda
treenerivõimetesse.
Sandra Kvelstein lõpetas oma karjääri
2001. aastal, jõudes paremail päevil WTA
edetabelis 930. kohale. Tegi vahepeal
modellitööd ning elab nüüd püsivalt
USA-s.
Papa Kvelstein tahab pakkuda noorimale
tütrele samasuguseid võimalusi kui
Sandrale, kuid et ajad pole nii head kui
vanasti, on see raskustega seotud.
Pole liialdus, kui väita, et Roland
Kvelstein on peaaegu kaks varandust
panustanud. Usku pole isa Kvelstein
kaotanud: „Barbara pole sugugi vähem
andekas kui Dominika Cibulkova,
Viktoria Azarenka või Karin Knapp, kes
on tütre eakaaslased ja kellega ta on
koos treeninud.”
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Tennisepisikust nakatunud

Jaan Kononov
Eesti tennise tulevikulootus Jaan Kononov teab, et edu väljakul ei tule ilma raske tööta.
15-aastase mängumehe jaoks pole treening- ja võistlustunnid tenniseplatsil siiski
raske higivalamine, vaid nauding, milleta lihtsalt ei saa.
Jaan Kononoviga vestles Linnalehe ajakirjanik Kristjan Roos. Foto: Lembit Peegel.

M

ulle meeldivad väga paljud
spordialad, aga tennis meeldib
kõige rohkem, ilma selleta
”
ei saa. Tennis on mulle elu osa,” räägib
juuni alguse seisuga noormeeste P 16
vanuseklassi Eesti edetabelis kolmandat kohta hoidnud Kononov. Ta alustas tennisemänguga juba kuueaastaselt Kaarli puiestee tenniseväljakutel.
„Nägin isa tennist mängimas ja mulle
hakkas see meeldima. Tahtsin ka ise
mängida,” meenutab Kononov alaga
tutvumist. Jaan lootis Jevgeni Širokovi
juurde treeningutele pääseda juba viieselt, kuid treener ütles, et tuleb aasta
oodata. „Pidin siis aasta täiega ootama.” Kaheaastase treeningu järel tulid juba esimesed võidud. „Mõistsin, et
mul on annet, kuigi tööd tuli ka teha.”

Tulevikulootuste
seltskonnas
Tennisest pole noormehel enda sõnul kordagi isu täis saanud. Mis on siis
selles mängus nii paeluvat? „Tennises
muutuvad olukorrad kiiresti ja enim
naudin mängu ajal tekkivat tunnet,”
lisab Kononov, kes kolm aastat tagasi
elas üle raske perioodi, kui arstid ei lubanud seljavigastuse tõttu tal aasta aega
tennist mängida. „Käisin ujumas ja ravisin oma selga, et kiiremini väljakule
pääseda. Kogu aeg oli tenniseisu peal.”
Kui enne seljatraumat oli Kononov
noorteklassis omavanuste tipus, siis
pärast traumast taastumist tuli tal
sisuliselt nullist alustada. Tasahilju
jälle Eesti noorte tippu jõudnud Coral
Clubi esindav Kononov kuulub praegu
omavanuste hulgas tulevikulootuste
seltskonda koos selliste noorte mängumeeste nagu Armand Levandi, Erik
Aunapuu, Daniil Proskura ja Marek
Marksooga. Kononov on ka üks Eesti
noortekoondise peatreeneri František
Zlesaki hoolealustest.
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Korralikud eesmärgid
„Minu tugev külg on tark taktika ja
suutlikkus mängida iga palli lõpuni,”
leiab Kononov, kelle üks eeskujusid
maailma meeste tennises on Rafael
Nadal. Just see, kuidas hispaanlane väljakul iga palli järele jookseb ja proovib
ka lootusetuid palle võimatutest kohtadest punktideks lüüa, imponeerib noorele mängumehele. „Minu nõrgem külg
on praegu võrreldes teiste poistega füüsiline seis,” hindab Kononov, kelle sõnul

kaasas oli ka treener Märten Tamla.
Täiskasvanute Eesti meistrivõistlused
otsustas Kononov tänavu vahele jätta,
selle asemel osaleb ta noorteturniiril
Riias. Küll aga on suvise hooaja üks
tähtsamaid võistlusi noormehele omavanuste Eesti meistrivõistlused. Seda
enam, et aastaid Eesti omavanuste
tipus olnud Kononovil puudub senimaani individuaalne Eesti meistritiitel. „Eesmärk on võita Eesti meistrivõistlustel,” loodab tulevikumees.

ei ole tema vanuseklassi poiste hulgas
kindlat valitsejat ehk siis kõik paremad
suudavad kõigiga võrdselt mängida.
Praeguste treenerite Märten Tamla,
Oskar Saarne ja Ain Suurthali käe all
harjutades on Kononovil ka korralikud
eesmärgid: jõuda Euroopa Tennise
Assotsiatsiooni (ETA) omavanuste hulgas top 100 hulka ning seejärel tõusta
ka juba kuni 18-aastaste noormeeste saja hulka. Kaugematest eesmärkidest on
Kononovi sõnul veel vara rääkida, kuigi
noormees ei välista tulevikus ka siirdumist treenima-õppima mõnda mainekasse USA ülikooli. Sügisel Audentese
spordikoolis õpinguid jätkata lootev
Kononov teab hästi nagu teisedki noored tippupürgijad, et ainuüksi kodukamaral siinsete teada-tuntud konkurentidega heideldes läbi ei murra. Seetõttu
tuleb tema sõnul osaleda nii paljudel
välisvõistlustel kui võimalik.

Suvehooaja võistlused
Enne jaanipäeva Soomes Pajulahtis
toimunud ETA turniiril jõudis ta üksikmängus poolfinaali. Noormehe hinnangul võib tulemust pidada viimase aja
üheks paremaks saavutuseks. „Olin
mängude ajal keskendunud, tundsin
mängimisest mõnu ja kõik tuli absoluutselt välja,” meenutab Kononov
hiljutist Soome turniiri, kus temaga

Jaan Kononov

CV

Sündinud: 31.07.1992
Pikkus: 175 cm
Kaal: 65 kg
Praegused treenerid: Märten Tamla,
Oskar Saarne, Ain Suurthal, František
Zlesak (Eesti noortekoondise peatreener)
Endised treenerid: Jevgeni Širokov,
Movses Kazinjan, Aivo Ojassalu, Tiit
Kivistik
Koolid: lõpetas kevadel neljade-viitega
Haabersti Vene Eragümnaasiumi
9. klassi, sügisel loodab õpinguid jätkata
Audenteses
Saavutused: mitu korda tulnud
paarismängus omavanuste Eesti meistriks
Tänavu juunis Soomes Pajulahtis peetud
ETA 16 turniiril üksikmängus poolfinaali
jõudmine
2007. aastal Soomes Helsingis toimunud
ETA 16 turniiril paarismängus teine koht
Eesti omavanuste meistrivõistlustel
individuaalselt poolfinaali jõudmine.
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VISIOONISTtegudeni

Rotermann Grupp
sporti ja kultuuri peab toetama ka raskel ajal

Rotermanni keskuse arendaja Rotermanni Grupp leiab, et ka raskes
majandusolukorras on vaja toetada spordialasid ja kultuuriüritusi ning teeb seda ise
nii Eestis kui ka teistes riikides, kus ettevõte tegutseb.
Artikli koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Rotermann Grupp.

K

„

uigi nii majanduses üldse kui ka

Vaibaparadiisi ala, otsustame ka seda

firmadel on praegusel ajal raske,

toredat üritust toetada.”

oleme meie võtnud endale üheks

Rotermann Grupp on käe alla pannud

südameasjaks panna õlg alla Eesti ten-

ka mujal, kus firma tegutseb – nii Lätis,

nise arengule,” räägib Rotermann

Peterburis kui ka Kiievis. Seal toeta-

Grupi juht Jaan Toots. „Lisaks toetame

takse kohalikke võistlusi ning ühtlasi

jalgrattasporti. Need mõlemad spor-

populariseeritakse harrastussportlaste

dialad on aastate jooksul läbi teinud nii

üritusi.

häid kui ka halbu aegu – nüüd on minu

Kinnisvaraarendusfirma Rotermann

meelest käes head ajad ning need spor-

Grupp tegutseb 2005. aastast. Roter-

dialad liiguvad jõudsalt ülesmäge.”

mann Grupp koondab Urmas Sõõrumaa-

Ta lisab, et tennis on Eestis muutu-

le kuuluva valdusfirma US Invest kin-

nud äärmiselt populaarseks ja väga

nisvaraarenduse projekte ja inves-

tore on, et ka tippspordi tasemel. „Ka
meie firmas on palju tennisega tegelejaid, mitte küll tippsportlasi, kuid
asjaarmastajaid. Samuti on mitmeid
jalgrattaspordi armastajaid.”

Jalgrattaliitu, mille president Toots
ise on, toetas ettevõte sel aastal poole
miljoni krooniga.
Rotermann Grupp aitab tihtipeale ka

teeringuid. Eestis on ettevõttel käsil
Rotermanni ajaloolise tööstuskvartali
baasil renoveeritav, üle miljardi krooni maksev arendusprojekt, mille käigus
ehitatakse ja taastatakse kokku kahek-

kultuuriüritusi korraldada, olles viimati

sa hoonet. Kompleksi tuleb 148 korte-

näiteks Tallinna merepäevade toetaja.

rit, palju kaubandus- ja kontoripindu,

miljoni krooniga. Toetust antakse aas-

„Kuna merepäevad toimuvad sadamas

mis arvestavad piirkonna ajaloolise

ta kaupa ning raha suunab tenniseliit

ja selle ümbruses ning meie ehitame

miljööga.

oma äranägemise järgi kohtadesse, mis

just sealkandis olevat Rotermanni kes-

enim abi vajavad.

kust ja arendame koos Arcoga endise

Rotermann Grupp on Eesti Tennise
Liidu suursponsor, toetades liitu tänavu
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Eelmisel aastal oli ettevõtte puhaskasum 70 miljonit krooni.
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Eesti liigatennis
Sa ei tea, kui ei proovi! Turniir, see on elamus!

Peagi võivad Eesti naiste tenniseliigad tähistada väikest juubelit.
Nimelt täitus tänavu neli aastat avalöögist.

aiste poolel peavedajaks olnud Marina Hundt märgib:

Võtmemomendid
meeste konkurentsis:

„Mäletan, et alguses oli osa-

võtjate arv alla 20 ja põhiliselt re-

 siseturniiridel on osavõtjate arv
kasvanud sedavõrd, et isegi nelja
väljakuga hallis on kahe päevaga
raske turniire pidada, mistõttu
toimuvad finaalmängud sageli
võistlusele järgneval nädalal;

gistreerus teise liiga tasemel tennisiste, aga nüüd on olnud ka turniire, kus
kolme liiga peale kokku on osalenud
üle 50 naistennisisti. Eriti rõõmustav
on see, et mängijaid registreerub ka tugevamasse, esimese liiga turniirile, mis
tähendab, et ka endised tegevmängijad
otsivad väljundit võistlemiseks. Kui
varasematel aastatel olid naiste liigaturniirid Tallinnast pärit osavõtjate pärusmaa, siis viimasel ajal on registreerunud ka osavõtjaid Tartust, Pärnust,
Türilt ja isegi Saaremaalt. Eelnevatel
aastatel on olnud neli etappi aastas,
kolm Tallinnas ja üks suvine Pärnus.
Tänavu üritame korraldada 6–7 etappi,

Ajakirja Tennis uus sekretär Laura Rahe
on samuti aktiivne harrastustennisist, kes
osaleb edukalt ka naiste liigavõistlustel.
Kevadisel II liiga turniiril kuulus temale
üksikmängus etapi võitja tiitel.

lisaks nn Masters.
Esialgu on sari paiksuse seisukohalt
suhteliselt Tallinna-keskne ja vaid üks
suvine etapp toimub augustis Pärnus,
kuhu tuleb alati palju võistlejaid. Aga
püüame seda „viga” tulevikus kindlasti
parandada.

Naiste liigatennis
on leidnud oma koha
Tundub, et üleüldise tennise populaarsuse kasvuga Eestis on ka naiste
liigad leidnud oma koha tennisemaastikul ja ennustan, et pole kaugel ajad, kus
osavõtjate rohkuse tõttu oleme sunnitud
korraldama I, II ja III liiga turniire eri
aegadel või eri paigus, nagu enamikku
meeste liiga turniire.

guse elamuse saab aga turniiril, kus
saab realiseerida treeningul omandatu.
Tänan kõiki toetuse eest, eriti Toomas
Kuuma ja Karin Eeki, samuti Piret
Ilvest ja Li Remmelgat, kes on aidanud
iga etappi läbi viia.”

Võtmemomendid
meeste
liigatennises
Eesti meeste tenniseliigades on eelmise numbri ilmumisest peaaegu iga
nädalavahetus peetud mõnes tugevusgrupis turniir. Sellele vaatamata näib
kohati, et turniire võiks olla rohkemgi. Alternatiiviks on kindlasti tenniseklubide läbiviidavate regionaalsete turniiride osakaalu kasvatamine.

Omalt poolt julgustan kõiki naisi, kes

Kolmandas liigas lähevadki arvesse

tennist mängima hakkavad, tulge proo-

Tartu Akadeemilise TK regionaalsed

vige oma oskusi võistlustel, sest üks asi

etapid, kuigi väiksema punktiväärtu-

on mängida treeneriga, hoopis teistsu-

sega, mis on iseenesestmõistetav.

 populaarseks on saanud nn
mitmekuulised turniirid, kus
pärast tabeli loosimist lepivad
mängijad kokku mänguaja ja -koha.
Probleemiks on esialgu osa
mängijate vähene distsipliin,
mistõttu kipuvad turniirid veidi
venima, ent usutavasti on see
alguse asi ning tulevikus hakkavad
ka sedalaadi turniirid libedamalt
jooksma;
 regionaalsete turniiride osakaalu
suurendamine;
 paarismänguturniiride
populaarsuse kasv;
 liigaturniirid on viidanud vajadusele
organiseerida mõned turniirid eri
vanuseklassidele, nn seenioride
võistlussari on väljatöötamisel.
See võiks koosneda lisaks EMV ja
Eestis peetavatele ITF-turniiridele ka
näiteks kahest-kolmest täiendavast
jõukatsumisest;
 turniirile eelregistreerimine ja
ajakava valmimine päev enne turniiri
algust on end täiega õigustanud,
loobumisvõite mõne mängija kohale
mitteilmumise tõttu on esinenud
haruharva;
 kui mitte sel aastal, siis järgmisel
hooajal on liigade arvu
suurendamine päevakorras;
 mängija MIN-koodi süsteemi
käivitumine vaatamata teatud
probleemidele, mida ETL tegevtiim
täiustab ja usutavasti saab see ka
selle aasta lõpuks lahendatud.

Liigatennise kontaktid: mehed – Toomas Kuum, tel 56 488 444, liigatennis@hot.ee
naised – Marina Hundt, tel 50 27 162, marina.hundt@gmail.com.
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Juuli
19.–20.07

Naiste liigad üksik- ja paarismäng

Tallinn

Tondi TK

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

15.–17.08

Mehed I liiga paarismäng

Tallinn

Nõmme TK

16.–17.08

Naiste liigad üksik- ja paarismäng

Pärnu

Tennisehall

16.–17.08

Mehed II liiga üksikmäng

Pärnu

Kesklinna TK

16.–17.08

Mehed III liiga üksikmäng

Tallinn

Nõmme TK

30.–31.08

Mehed III liiga üksikmäng

Tallinn

Tondi TK

05.–07.09

Mehed II liiga üksikmäng MASTERS Tallinn

Kalev TK

05.–07.09

Mehed III liiga üksikm. MASTERS

Tallinn

Kalev TK

05.–06.09

Mehed I liiga paarismäng

Tallinn

Nõmme TK

12.–14.09

Mehed I liiga üksikmäng

Tallinn

Nõmme TK

August

Artikli koostasid Eesti liigatennise eestvedajad Marina Hundt ja Toomas Kuum. Fotod: ajakiri Tennis.

N

Harrastusliigade võistluskalender
juuli lõpp – september
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September

Korraldajal on õigus jooksvalt teha kalendris muudatusi. Vt ka www.tennis.live.ee

Selgusid meeste vanuseklassi 35+ Eesti meistrid
Eesti tennise täiskasvanute meistrivõistlustega samaaegselt toimusid
jõukatsumised ka MV meesseenioridele vanuseklassis alates 35 aastat.

O

salejaid oli eelnevate aastatega võrreldes juurde tulnud
(üksikmängus 30 tennisisti, paarismängus 15 paari), põhjuseks
nii tennise populaarsuse kasv kui ka
Eesti tennises toimuvad muudatused
tervikuna. Finaalid peeti uutel Tondi
Tennisekeskuse väljakutel, eelnevad
ringid aga Kalevi Tenniseklubi baasis.
Üksikmängus võidutses teatud üllatusena Erlend Pakk, kes alistas finaalis
kunagi noorteklassis Eesti absoluutsesse tippu kuulunud Marko Moringu 4:6
7:6 (5), 6:2, kusjuures teises setis oli
Moringul kasutada ka üks matšpall.
Kolmanda koha medalid läksid mulluse võitja Aare Vahimetsa ja Jüri
Velleranna kontosse.
Paarismängus saavutas esikoha duett
Andres Kuum – Aare Vahimets, finaalis
olid nad üle üllatuspaarist Margus Hak
– Jüri Vellerand 7:6 (7), 6:4. Kolmanda
koha hõivasid Hannes Raschinski
– Andres Tramm ja Valdo Kütt – Valev
Lillipuu. Ainsana kaitses mullust võitu Andres Kuum (2007. aastal mängis
koos Jaanus Otsaga).

TENNIS 3/2008

Üksikmäng
1. Erlend Pakk
2. Marko Moring
3.–4. Aare Vahimets
3.–4. Jüri Vellerand
Üksikmängu finalist Marko Moring
(vasakul) ja võitja Erlend Pakk.

Paarismängu Eesti MV 35+ võitjad:
Andres Kuum (vasakul) ja Aare Vahimets.

Paarismäng
1. Andres Kuum/Aare Vahimets
2. Jüri Vellerand/Margus Hak
3.–4. Hannes Raschinski/Andres Tramm
3.–4. Valdo Kütt/Valev Lillipuu
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LASTEtennis

Lastetennis

Tamme tennisehallis Tartus peeti kolmas lastesarja kuuluv tenniseturniir.
Esimesel päeval võistlesid 6–8-aastased pehme palliga ja
järgnevalt 9–10-aastased poolpehme tennisepalliga.
Tartu üllatas kõiki osavõtjaid ja korraldajaid äärmiselt sooja vastuvõtuga.
Materjalid koolitennise projekti kohta on kogunud tenniseentusiast Tiina Post. Fotod: Kati Vaas.

L

eidis kinnitust tõsiasi, et ühepäevaseid mängulisi võistlusi on vaja
väikestele tennisistidele korral-

dada Eesti erinevates tennisekeskustes. Igas võistluskohas (Pärnu, Tallinn,
Tartu) olid oma nüansid, õpiti midagi

TENNIS 3/2008

uut. Oluline on õrnas eas lastele luua
tennisevõistlustest positiivne emotsioon.
Kindlasti tuleb jätkata hooajal 2008/
2009 lastetennise võistlussarjaga. Missuguses formaadis ja kuidas turniirid

kulgema hakkavad, selgub uue sisehooaja alguseks.

Tennis on lahe, tule ja mängi!
Lastetennise võistlussarjale on õla alla pannud Eesti Tennise Liit ja Head.
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KOOLITUS&treening

Junior Workshop
Pärnu Tennisehallis toimus Hollandi Tenniseakadeemia laager Eesti noorte
paremikule 16.–20. aprillini. Laagrit viisid läbi külalistreenerid Willem Jan van Hulst
ja Mohith Vijayakumar. Laagri päevad kulgesid väga heas sportlikus vaimus.
Meil kõigil on õppida külalistreenerite tahtest ja võimest panna lapsed
särasilmselt arendama oma tennisemänguoskusi.

Fotol treenerid Willem Jan van Hulst ja
Mohith V. J. Kumar, kes on ka artikli autorid.

Mõni võib küsida, kas nii väikesest riigist
nagu Eesti võib üldse kunagi mõni tenniselegend tõusta. Meie vastus on: jah, miks
mitte? Noored mängijad, kellega seni oleme
kokku puutunud, on pannud meid sellesse
siiralt uskuma. See on kahtlemata võimalik!
Järgmine küsimus: kuidas seda teoks teha?
Eesti tennis on maailmas oma märgi juba
maha pannud: sellised hiljutised saavutused
nagu Kanepi jõudmine Prantsusmaa lahtiste
meistrivõistluste veerandfinaali sütitavad kindlasti lootusi nii noormängijates kui ka nende
treenerites. Eestis on algatatud paljutõotavaid
projekte, mille eest Eesti Tennise Liit väärib
ainult kiidusõnu.
Loomulikult on väga tähtis noorte mängijate arengul pidevalt silma peal hoida ja jälgida,
et teadmised, mida nende treenimiseks kasutatakse, pärineks ainult asjatundlikest allikatest. Kõige tähtsam on tagada, et juhendajatel, treeneritel ja teistel asjaosalistel oleksid
mängija suunamiseks vajalikud oskused.
Mängijad, kellega meie oleme suhelnud,
paistavad silma oma kire, tahtmise, innukuse
ja õpihimu poolest. See on positiivne märk.
Tennisemaailmas on kõik kuulnud lennukaid
võtmesõnu nagu „motivatsioon”, „nälg”,
„süda”, „energia” jne. Juhendajad ja treenerid peavad suutma kõiki neid tahkusid oma
mängijatesse süstida.
Väga kerge on näpuga näidata ja kirjeldada, milliseid vigu mängija teeb.
Ometi unustavad isegi täiskasvanud sageli
ringi vaadata, et leida võimalusi enda parandamiseks.

Meie siht Eestis on väga lihtne: jagada oma
rikkalikke teadmisi profitennise maailmast
noorte talentide ja nende treeneritega ning
töötada nendega ühtse meeskonnana.
Mängijad, treenerid ja lastevanemad otsivad iga päev midagi uut, mida noortele talentidele õpetada. Oluline on seejuures silmas
pidada, et lõppkokkuvõttes peab kõik lihtne
olema. Profitennise maailmas kehtib põhimõte hoida asju väga LIHTSANA ja kordused on
igapäevase treenimise tähtis osa.
Inimestel on kaasasündinud kalduvus otsustada sündmuse resultaadi või sportlase
soorituse üle liiga kiiresti. Keegi ei tea, mida
homne päev toob. Inimene võib oma tahtejõu
abil ükskõik mida saavutada. Nagu ütleb uus
Adidase hüüdlause: „Miski pole võimatu”.
See kehtib igaühe kohta.
Positiivse hoiaku säilitamine kogu arengu
vältel on väga tähtis, sest nii õpivad noored
mängijad igas olukorras enesekindlaks jääma.
Oleme juba aastaid korraldanud Pärnus
ühisseminare. Nende põhjal on meil treeneritele järgmised soovitused.
Tennis on lahutamatult seotud JALGADE
TÖÖGA. Jalgade töö on just esmase arengu
seisukohast väga tähtis. Jalgade töös mängib
omakorda suurt rolli TASAKAAL. Mängija seisukohast on põhiline järgida oma vastase tempot
ja püüda pidevalt ohjad enda kätte haarata, hakata ise mängu kontrollima. Iga pall võib olla
mängija jaoks erinev. See võib halvasti põrgata
ning lennata erineva kaare ja kiirusega – need
on mängu ajal tavalised nähtused ega tohiks
mängijat üllatada. Nüüd selgub, kui tähtis element on tennisisti jaoks KESKENDUMINE. Kui
kohtumine ei kulge mängija jaoks soovitud
viisil, võib ta oskusliku jalgade tööga mängu
uuesti enda kasuks kallutada.
Väga oluline on, et treenerid oma õpilasi
innustaksid.
Mõnes olukorras sõltub mängija saatus
treeneri juhtnööridest. Kui mängijal ei lähe
kõige paremini, vaatab ta tuge otsides treeneri poole, kui aga mäng kulgeb hästi, otsib ta treeneri pilgust positiivset tagasisidet.
Seepärast peavad treenerid mängijaid mõlemas olukorras väga positiivselt ja sobival
viisil innustama. Pidage meeles, et motivatsi-

oon pärineb alati inimese enda seest ja süda
mängib selles tähtsat rolli.
Me oleme ka aru saanud, et treenerid soovivad leida uusi asju, mida oma juhendatavatega jagada. Seni kuni treener ei mõista, et
KORDAMINE on kõige tähtsam, ning kuni mängija ei ole oma lööke korralikult omandanud,
pole mingit vajadust uusi nippe mängu tuua.
Iga turniirimängija edu sõltub tema suurimast trumbist, seega peaks noor mängija
muu hulgas treenima oma tugevaimat külge.
Samu harjutusi rutiinselt korrata ei ole kerge.
Edu saladus peitub aga selles, kui suudetakse motiveerida mängijat sooritama järjest üht
ja sama harjutust, ilma et viimane väsiks või
tüdineks. See kehtib tegelikult nii treenerite
kui ka mängijate kohta!
Plaan: laske mängijal kuus korda ühte kindlat lööki harjutada ja küsige seejärel, kas ta
tahab sedasama veel teha. Kui ta ütleb jah,
siis on tegemist tulevase võitjaga!
Samuti on tähtis, et treenerid jagaksid mängijatele tubli töö eest komplimente ja tunnustust. Pidev edusammudest kõnelemine on
arenguks äärmiselt vajalik, sest tekitab hea
enesetunde. Kui mängija tunneb ennast hästi,
on ka treener võidumees!
Meie üks põhisoovitusi noorele edasipüüdlikule mängijale on hoiduda enda kritiseerimisest ja teistega võrdlemisest. Olge kahe
jalaga maa peal ja töötage eesmärgi nimel
täie pühendumusega – küll jõuate viimaks
ka soovitud tulemusteni. See, kui mängija ei
võida juunioride Grand Slam’i või ei ole maailma edetabelis mingist kohast kõrgemal, ei
tähenda, et temast ei võiks tulevikus edukat
tennisisti saada.
Kui noor andekas mängija on sihikindel ja
edunäljas ning saab oma vanematelt ja treeneritelt piisavalt toetust, võib iga unistus teoks
saada! Ärge unustage, et tee eduni on alati
pikk. Kõik juhendajad, mängijad ja treenerid,
kellega oleme Eestis kohtunud, on väga õpihimulised. Pidage meeles, et kõige tähtsam
on õpitut iga päev regulaarselt rakendada ja
keskenduda KORDAMISELE.
Täname eriti Eesti Tennise Liitu ning kõiki
treenereid ja mängijaid, kes on meid kampa
kutsunud.

Suur tänu laagri toetajatele:
Eesti Tennise Liit, Merike Seer, Urmas Sule, Sven Mansberg, Taivo Täht, Mati Tänav, Mati Tiimus,
Peep Sakk, Allan Mätnikov, Viktor Kruglov, Rait Klaas.
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EKSPERTsoovitab

EKSPERTsoovitab

Lendpall

Tagakäelöögiks valmistudes on Andrei
Luzgin viinud keharaskuse vasakule jalale
(pilt 5).

Oleme eelnevates ajakirjanumbrites analüüsinud ees- ja tagakäelöögi tehnikat.
Õige palli valdamise tehnika leidmisel on meil abiks Eesti parimad treenerid,
sportlased ja tunnustatud spetsialistid.

5

6

7

8

Tagakäelöögil saab kasutada ka suuremat
hoovõttu kui eeskäelöögil (pilt 6). Reketi
laba hoitakse endiselt käepidemest
kõrgemal.

Pildiseeria analüüs on koostatud tennisetreener Harri Neppi kommentaaride põhjal. Fotod: Lembit Peegel.

L

endpalliks nimetatakse ees- või
tagakäelööki, mille puhul palli
tabatakse lennult, enne kui see
maha põrkab. Lendpalli löömiseks püüab
mängija jõuda võrgule võimalikult ligidale.
Lendpalli löömisele eelneb alati harkhüpe
vahetult enne vastase sooritatud lööki.

Kuna lendpalli löömiseks on üldjuhul
vähem aega kui tagajoonelt löökide sooritamiseks, siis on soovitatav kasutada nii
eeskäe kui ka tagakäe lendpallil ühte hoiet
– kontinentaalhoiet. Siiski võib aeglasemate pallide löömisel ka hoideid muuta.

1

Teine üldine reegel aja vähesuse tõttu
on hoovõtu miinimumini viimine, kuid
see sõltub jällegi teie suunas lendava
palli kiirusest.
Järgnevalt analüüsime lendpalle Andrei Luzgini lööke jälgides.
Palli tabatakse reketi liikumisega ülevalt
alla ja ette kehast veelgi eespool kui
eeskäelöögil (pilt 7). Väljaaste ette
paremale jalale annab löögile lisaimpulsi ja
aitab säilitada tasakaalu.

2

Pildil 1 alustab Andrei Luzgin eeskäe
lendpalli sooritamiseks harkhüppe järgselt
keharaskuse viimisega löögipoolsele
paremale jalale. Õlavöö pöördub küljega
löögi suunas. Käepidemest kõrgemale
tõstetud reketi laba on viidud kehaga ühele
joonele.

Õlad pöörduvad risti võrguga ja säilitavad
selle asendi peaaegu löögi lõpuni (pilt 8).

Pildil 2 algab keharaskuse löögi suunas
viimine. Kuna löögi sooritamiseks on ilmselt
piisavalt aega, on ka reket hoovõtuks viidud
paremast õlast veidi tahapoole. Reketi pind
on kergelt avatud asendis. Reket alustab
liikumist ülevalt alla ette.

Palli tabamine toimub fikseeritud liigestega
kehast eespool (pilt 3). Vasak jalg astub
ette löögi sooritamise suunas. Õlad
alustavad pöördumist avatud asendisse.
Küünarnukk alustab liikumist ette välja.

3

Veelgi suuremat hoovõttu reketiga saab
kasutada kõrgete lendpallide löömisel
(pilt 9 ja 10). Nendel löökidel liigub reket
veelgi rohkem ülevalt alla.

4

9

10

Löögi lõppedes on vasak jalg teinud pika
väljaaste üle kanna. Küünarnukk ja reket
on ette välja sirutatud (pilt 4). Keha on
tasakaalu asendis.

Vaadake üle pildiseeriad ja kommentaarid! Ehk õnnestub juba järgmisel treeningul või mängul mõni detail luubi alla võtta!
Jõudu treeninguteks! Järgmises numbris juba uus teema.
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Eesti tennise lätted

Kalevi tennise algusaastad
Kalevi spordiseltsil on eriline koht mitte ainult Eesti tennise, vaid kogu Eesti spordi
ajaloos. 19. sajandi viimasel veerandil tekkis Eestis rahvusliikumise pinnal hulk
erinevaid spordiringe ja nii loodi 1901. a Tallinnas ka Rattasõitjate Selts Kalev.
Loo ajakirjale koostas Jaak Ulman. Pildid: reprod perioodikast ja Jaak Ulmani kogust.

S

eltsi asutajateks oli grupp eesti
rahvusest radikaalseid kodanlasi
ja haritlasi, kes mõistsid, et paremaid vahendeid eestlaste rahvusliku
iseteadvuse äratamisel võib olla sport.
Esimeste spordialadena viljeleti võimlemist, jalgrattasõitu ja veespordialasid,
1907. aastast lisandus ka tennis.

Kalevlased
linnavalitsuse väljakutel
Esimesed löögid tehti Tallinna linnavalitsusele kuulunud kahel Harjuoru
väljakul (ehitatud aastatel 1901–1902).
Hiljem, sedamööda kuidas kasvas asjahuviliste arv, renditi lisaks väljakut ka
Eestimaa Lawn-Tennise Klubilt (ELTK)
Kadriorus. Esimestest Kalevi tennisepioneeridest on säilinud foto ja nimed pildi tagaküljel: Kauler, Narusk, Sinissev,
Teimann, Reistal, Sooken ja Altrop. Kui
mõnel selle kirjatüki lugejal peaks leiduma lisainfot nendest mängijatest ning oskaksid nime ja nägu fotol kokku viia, siis
ootaks autor tänulikult nende tennisepioneeride kohta tagasisidet e-mailile:
jaak.ulman@neti.ee.

Kalevi 1913. a. turniirist osavõtjad.

1913. a valmis kalevlastel aga päris
oma väljak Pirital, Kalevi stiilse suvemaja (arh K. Burmann) ees. Seal asus
tenniseõpetajana tegutsema spordipedagoog Anton Õunapuu, kes korraldas
huvilistele kursusi (see mees langes hiljem Vabadussõjas ja esimese vabariigi
aastatel peeti Kalevi meistrivõistlusi
meeste üksikmängus just A. Õunapuu
karikale). 1913. a sügiseks oldi juba val-
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mis võistlema ja Piritale kogunes 20 meesmängijat, suurem osa neist olid eestlased. See on ka põhjus, miks Eesti tennise ametlikku ajalugu loetakse sellest
turniirist alates, kuigi Kadriorus ja NJõesuus oli turniire ka varem peetud.
Selle turniiri finaalis võitis Tsaariarmee
ohvitser Otto Mamers Tallinna ärimeest
Voldemar Sellingut. O. Mamers loobus
revolutsiooni käigus ohvitseripagunitest
ja oli esimese iseseisvusaja aastatel Eesti
Spordi Keskliidu tenniseosakonna juht.
V. Sellingu nime kohtame aga Tallinna
Lawn Tennise- ja Hokiklubi asutajate
ringist. Turniiril osales ka legendaarne Kalevi spordimees Eduard Hiiop.

Oodatud tennisebuumi
sellele turniirile siiski ei
järgnenud, sest algasid
teised mängud –
sõjamängud.
Oodatud tennisebuumi sellele turniirile
siiski ei järgnenud, sest algasid teised
mängud – sõjamängud. Kalevi juhatuse
1914. a protokollist võime lugeda: Tähele
pannes, et Saksa riik on kuulutanud
Vägev-Venemaa Valitsusele sõja, mis
tänasel päeval avaldatud sai, otsustati 1.,
2. ja 3. augustil kavatsetud murutennise
võistlus pidamata jätta. Mingid treeningud I maailmasõja aastatel Kalevis siiski
toimusid, sest 1917. a loodi spordiseltsi
juurde isegi tennisesektsioon.
Päris algusaastatel jäid kalevlaste
mänguoskused siiski „saksa klubi“ mängijate oskustele alla. Nii olid esimestel
Eesti meistrivõistlustel kalevlastest
medalistide seas vaid E. Hiiop, Helene
Orgusaar ja Elsa Tofer. Viimane tuli
koos J. Dollariga meistriks segapaarismängus. Nad mõlemad olid omandanud
tennisemängu oskused Peterburis, kus
Toferite perekond enne bolševistlikku
riigipööret elas. Eesti tennises sai tuntuks ka Elsa vend Anatole Tofer, tõsi,
rohkem küll kunstnikuna – ta joonistas

tolleaegsetest tennisistidest väga tabavaid šarže, neid on säilinud terve nahkköites album. Elsa abiellus hiljem Narva
Kreenholmi direktori Schipai’ga, see oli
aga hiljem, 40-ndatel, piisav põhjus kogu
perekonna küüditamiseks Siberi vangilaagrisse, kus peaaegu kõik pereliikmed
nälga surid.

Kalevi tennise uus
hingamine
Pärast Vabadussõja lõppu ja Eesti iseseisvumist avanesid Kalevi tennisistidele
juba paremad tingimused. Tolleaegsete
kesiste transpordivõimaluste tõttu Pirita
väljaku kasutamisest peagi loobuti.
Mänguks kasutati siis veel ühte kahest
Reaalkooli väljakust, 1921. a andis aga
linnavalitsus oma Harjuoru väljakud
Kalevile tasuta üle. Pärast klubi loomist
ehitatakse tennisistist arhitekti Elmar
Lohk’i kavandite järgi ka esimene klubihoone, mis 1943. a pommituste ajal aga
maha põleb. E. Lohk oli Kalevi koondise
mängija nii 20-ndatel kui ka 30-ndatel
ja temast sai nii Eestis kui ka Rootsis
tuntud arhitekt (Palace’i ja Moskva kohviku hoone, Kadrioru staadioni tribüün,
Sahlgreni haigla Göteborgis).
Kalevi Tenniseklubi asutati 1926. a
ja selle esimeseks presidendiks sai
Virumaalt pärit kaubandus- ja tööstusminister Ernst Webermann. Veel juhtisid
klubi enne II maailmasõda Järvakandi
Tehaste direktor ja omanik Gerhard
Lukk-senior ning KAWE šokolaaditehase
omanik ja juht Karl Vellner. Juhatuse
sekretär oli neil aastail pidevalt pedantselt korralik Arved Ploompuu, juhatuse liikmena tegutses ka näitleja Ants
Lauter.
20-ndatel oli Kalevi TK parim naismängija Salme Redlich, kes tuli 1922. a
ka Eesti meistriks. Sel puhul kirjutas
Eesti Spordileht: Peab tähendama, et prl.
Redlich väga külmavereline ja rahulik on
– omadus, mis meie naismängijatel pääaegu kõigil puudub ja mis siiski kindel
võidu pant on. Eriti imestust äratas see,
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et prl. Redlich nii suurt enesevalitsemist üles näitas, millest vanad mängijad
eeskuju peaks võtma. Samal ajal võitis
S. Redlich võistlusi ka peast arvutamises (siis peeti ka selliseid võistlusi).
Töötades Põllutöökojas, abiellus ta selle
direktori Tõnis Kint’ga, kellest saab peale sõda Eesti eksiilvalitsuse peaminister.
S. Redlich-Kint’i tennisisti karjäär jäi paraku lühikeseks. Ta haigestus tuberkuloosi, arstid ravisid ta küll terveks, aga tennise juurde ta enam ei naasnud. Kahju, sest
olles omandanud E. Hiiopi käe all korraliku „üleväljaku mängijale“ omase tehnika
ja aktiivse mängustiili, oleks ta kindlasti
ohustanud Veera Nõmmiku hegemooniat
naiste tennises. Kalevi meesmängijatest
küündisid 20-ndatel Eesti TOP-10-sse
ka Tartus alustanud Voldemar Kima,
jõuline punapea Arved Kleinberg ja
Aleksander Rubli. Viimane oli tehnikumi õpilasena noor ja andekas tennisist,
kes tõi Eestisse esimese rahvusvahelise tennisevõidu, kui nad koos tartlase
O. Lucki’ga võitsid 1924. a Varssavis
üliõpilaste MM-il paarismängu turniiri.
A. Rubli nimi kaob 20-ndate teisel poolel
aga turniiriprotokollidest ja ei ole teada,
kas ta loobus tennisest üldse või lahkus
sootuks Eestist. Eesti noortemeistriks tuli kümnendi lõpuaastatel Paul Haas, kes
oli riigi meister ka lauatennises. Üldse
mängisid mitmed tipptennisistid neil
aastatel ka hästi lauatennist.

Salme Redlich-Kint.

Pildil: Kree, Tomberg, Kuus, Meier, Pukk ja Lasn.

20-ndatel algab ka Kristjan Lasn’a edukas karjäär, kes kokku tuli 9 korral Eesti
meistriks nii üksik- kui ka paarismängudes, võitis ka Läti ja Soome meistritiitli
ning oli 30-ndatel üks Põhjamaade parimaid mängijaid üldse. Ta jõudis veel pärast sõda poolfinaali Saksamaa meistrivõistlustel ja esines edukalt ka Austraalias, Adelaide’i, oma uue koduosariigi turniiridel. Ta treenis küll E. Hiiopi
juhendamisel, kuid oli ka ise põhjalik ja
analüüsiv mängija. Ja muidugi tohutu
treenija. 1929. a, pärast meistrivõistlusi,
kirjutas Eesti Spordileht: Lasn esines tervel turniiril kindlana, vast paremana kui
kuu aja eest peetud lahtistel esivõistlustel. Tema mäng omab varieeriva iseloomu, tagamäng on platseeritud ja pallid
surved väikese vindiga; võrgus on mees
kärmas smashide peale ja laseb enesest
mööda mängida väga harva. Nõrgem
külg on tal närveerimine tugevamatel
võistlustel ja ebasündsad hüüded platsil
ilusa või inetu palli korral. Iseäranis halvalt mõjub venekeelne „horoosh“, mille
asemel eesti keeles küll ja küll sõnu.
Nojah, tänapäeval seda viimast enam nii
suureks patuks ei peeta, aga kuulduste
järgi oli ta ka tavaelus olnud parajalt terava keelega mees.

30-ndad – Kalevi tennise
esimene kuldaeg

Veera Nõmmik segapaarismängus.
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Kuigi mitmed parimad mängijad
(Lasn, Kleinberg, Orgusaar) olid 30-ndateks lahkunud Kadrioru uude klubisse,
kujunes Kalevist sel kümnendil Eesti
tugevaim tenniseklubi, kus käis juba
süsteemne, võistlustennisele suunatud
tegevus. Kalevi võistkond oli A-klassis
pidevalt karikavõitja. Treeneritena tegutsesid klubis lennuväe kapten Aleksander
Arro (hukkus hiljem lennuõnnetuses) ja

Eduard Hiiop. Hiiopi personaalset rolli
Eesti tennises on raske üle hinnata ja
tema panust saab võrrelda vast ainult
Evald Kree tegudega Eesti tennises.
1936. a olid Eesti esikümnes pooled
mees- ja naismängijad Kalevist, 1939. a
aga juba 8 mees- ja 6 naismängijat riigi

Eduard Hiiopi personaalset
rolli Eesti tennises on raske
üle hinnata ja tema panust
saab võrrelda vast ainult
Evald Kree tegudega Eesti
tennises.
TOP-10-s. E. Hiiop ei olnud ainult tennisetreener, vaid ka organisaator klubis
ja tenniseliidus, tennise propageerija.
Noore mehena oli ta võitnud Venemaa
meistritiitli hoota kaugushüppes, olnud
Eesti meister iluuisutamises ning esindanud Eestit Garmisch-Partenkircheni
OMil paarissõidus. Papa Hiiop, nagu teda tenniseringkondades kutsuti, õpetas
mängima ka oma poja, hilisema Kalevi
tipptennisisti, Eesti meistri Heldur
Hiiopi. 30-ndate teisel poolel kutsuti
E. Hiiop treeneritööle Soome.
30-ndatel tõusis Kalevi ja kogu Eesti
naistetennise esimängijaks Veera Nõmmik, kes liitus Kalevi klubiga oma mereväe ohvitserist abikaasa Mihkel Nõmmiku
õhutusel ja ta alustas tennisetreeninguid
alles 20-aastasena (tol ajal ei olnud selline vanus alustamiseks haruldus). Ta võitis Eestis 8 meistritiitlit üksik- ja 9 tiitlit
paarismängudes. Samuti noppis Veera
meistritiitleid Soome, Läti ja Leedu lahtistel meistrivõistlustel, Põhjamaade
meistrivõistlustel jõudis ta finaali. Oli
väga liikuv ja hiilgas oma löögi täpsuJärgneb lk 32
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Algus lk 30–31
sega. Peale sõda elas Rootsis ja pärast
M. Nõmmiku surma ning teistkordset
abiellumist USAs. Kasupojapoja Stephen
C. Farrand’i meenutuste järgi olevat veel
80-aastaselt tennist mänginud. Muide,
osa artiklile lisatud fotosid saatis meile
just S.C. Farrand.
30-ndatel, sel Kalevi „kuldsel kümnendil“ jõudsid Eesti esikümnesse ja jahtisid
meistrivõistluste medaleid kalevlannadest veel Yvett Stern, Linda Rootsmann,
Eugenie Feldhuhn, Aino Kreekmann,
Lidia Lieberecht, Erna Ehrenpreis,
Lidia Landesen, Helene Loorents, Silvia
Laas ja päris kümnendi lõpuaastatel ka
Ella Tikenberg ning Benita Kerman.
Neist meistritiitlini küündisid küll vaid
E. Feldhuhn ja E. Tikenberg paarismängudes, kuid 2.-3. kohti jätkus neile kõigile.
Klubi meeste esireketi au kuulus sel
kümnendil tolliametnikust Hugo Pukk’le.
See, Lasna järel „igavene teine“, võitis 2
kulda üksikmängus (korra alistas finaalis
siiski ka Lasna) ja 5 tiitlit paarismängudes, kuulus Eesti Davis Cupi meeskonda.
Hugo oli soliidne ja vaoshoitud mängija,
keda Eesti Spordileht iseloomustas järgmiselt: Pukk oli kõige meeldivam kuju,
rahulik esinemises ja korralik mängus.

Ei kuulnud temalt kunagi ahastavat „aiai-ai“ ega mõnd krõbedamat vandesõna,
millega hiilgas John Dollar.
Paistab, et sellisel sissepoole elamisel
olid siiski mingid piirid ja aeg-ajalt keesid ka temal tunded üle ääre. Nii võib klubi vanast protokolliraamatust lugeda, et
juhatus oli 1935. a arutanud H. Puki personaalküsimust, mis lõppes uste prõmmimisega ja Puki liikmesus klubis peatati.

Populaarsetele klubiüritustele müüdi isegi pileteid
ja sellega teeniti klubile
lisaraha, et klubi koondislased
saaksid tasuta harjutada.
Hiljem, kui juhatuses käis selgitusi andmas isegi Puki abikaasa, kes põhjendas
probleemi stressiga, Hugo liikmelisus
siiski taastati. Pärast sõda elas H. Pukk
Rootsis ja mängis veel aastaid tennist.
Kalevi meestest võitsid sel kümnendil veel üksikmängu meistritiitli August
Tomberg, kes oli ka vabakutseline tennise ajakirjanik, ja nooruke Egon Meier.
Paarismängudes võidutsesid aga Elmar
Lohk, Tartust Kalevisse tulnud Gottfried

Niemann ja noored Gerhard Lukk-juunior,
Paul Kuus ning Evald Kree. Kalevi meesmängijatest kuulusid sel kümnendil veel
TOP-10-sse Sven Sydov, Eduard Apri ja
Ferdinand Laane. Viimane langes sõjatandril.
Noorliikmetena olid kolmanda kümnendi lõpus klubi nimekirjas ka Eesti
hilisem, 40-ndate esimängija Ottomar
Alas ja praegune Venezuela miljonär
Harri Männil.
Kalevi klubis on selle algusaastatest
peale olnud aktiivne seltsielu. Populaarsetele klubiüritustele müüdi isegi
pileteid ja sellega teeniti klubile lisaraha, et klubi koondislased saaksid tasuta
harjutada. Regulaarselt toimusid sellised
glamuursed peoõhtud nagu „Tass kohvi
Estonias“ (Estonia teatris) ja aastalõpu
ball, mis kandis nimetust „Valgepalli
õhtu“.
Kalevi Tenniseklubil olid ka tihedad
rahvusvahelised suhted Riia Jalgratturite
Seltsi tennisistidega ja Helsingi HVS klubiga. Matškohtumistest HVSga kasvas
hiljem välja Soome-Eesti maavõistluse
traditsioon.

Artikliseeria Eesti tennise algusaastatest
jätkub järgmises numbris.

Mees nagu orkester
Evald Kree mälestuseks

Tänavu 11. juunil saanuks Evald Kree – mees, kelle nime ja Eesti tennise vahele
võiks peaaegu võrdusmärgi asetada – 90-aastaseks. Kree on meie keskelt ära juba
13 aastat, ent tema hingust tunneb kodumaine tennis veel kaua.
Loo ajakirjale pani kirja Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Pilt: repro Eesti tenniseajaloo raamatust.

K

-tähega verstapostid Kree, Ilmar
Kullam, Fred Kudu. Vähesed
treenerid Eesti spordis, kes on

loonud oma koolkonna. Olnud üle igapäevasekeldustest, kuigi on pidanud
nendegagi tegelema; näinud asju laiemalt, et olla teerajajad.
Haardelt, hoiakutelt, elukäigult ja
arusaamadelt olid Kree ja Kudu lähedased. Kreel oli veel kiirem kui Kudul:
veel vanuigi üle seitsmekümnesena kõndis ta maksimaalse kiirusega, otsekui
kartes kuhugi hiljaks jääda. Selles mehes pesitses otsekui alateadlik hirm, et
ei jõua eluajal kõike vajalikku ära teha.
Tegi ta rohkem kui viis tavalist meest.
Oli mitmekülgne, tulles näiteks koolinoorte meistriks kuuel alal. Oli põhjalik,
legendaarse Westholmi gümnaasiumi

Evald Kree mängu iseloomustas hoolikus ja visadus.

lõpetas Kree 1937. aastal kiitusega. Ja

konnas sõi ta supi ära poole minutiga

Westholmis, nagu teada, oli küllalt hea

– et aega kokku hoida.

vaid parim. Kree kirg oli tenniseõpetuse metoodika, millest ta teadis vist küll
kõike.
Maestro Kreele iseloomulik arv näib
olevat kaks. Ta on lõpetanud kaks kõrgkooli, kirjutanud kaks tenniseraamatut,
teinud kaks õppefilmi, ehitanud kaks
tennisehalli Kadriorus. Mida tal kaugelt rohkem on olnud kui kaks, on edukad õpilased eesotsas Toomas Leiusega,
kes oli üks esimesest lainest, kes viis
N Liidu tennise maailma. Ja tegi Kree
nime tuttavaks ka maailma tenniseringkondades. Gümnaasiumist saadud
keelteoskusega, hea suhtlemise ja erudeeritusega aitas Kree sellele muidugi
ise otsustavalt kaasa. Võrreldes teiste
vene – kui nii öelda tohib – treeneritega, oli Kree eurooplane.
Vajaduse korral tundis Kree ka lauakombeid, kuigi vähem nõudlikus selts-
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Võitleja
Kullamiga võrreldes eristas Kreed
üks nõukogude ühiskonnas vajalik tarkus: oskus vajutada õigele nupule. Ta
tundis Moskvas õigeid lauaülemaid, tal
oli teisigi väärt tutvusi. Ilma nendeta
polnuks võimalik pärast sõda lühikese
ajaga taastada vana tennisehalli. Või
ehitada hiljem uut.
Teisest küljest polnud Kreegi tutvused alati piisavad. Tedagi süüdistati
sõjajärgsel ajal kodanlikus natsionalismis, mistõttu Kree viibis mõnda aega
maapaos Eestist eemal Leedus.
Mängija, treener, pedagoog, organisaator, sütitaja, vilgas autor ajakirjanduses, tennise väsimatu populariseerija – Kree hool oli lai ja haare vägev.
Loomulikult mängisid tennist Kree
lapsed, praegu on tennise juures juba
kolmas põlvkond.

Mängijana ei tulnud Kree Eesti meistriks üksikmängus. Enne sõda noorukieas oli temast parem Kristjan Lasn, pärast sõda Ottomar Alas. Küll võidutses
Kree sageli paarismängus.
Eesti tennise suurimad saavutused
kuuekümnendail aastail olid lahutamatult seotud Kreega. Spartakiaadivõiduni
Eesti koondises jõudsid suurelt osalt
Kree enda õpilased (Toomas Leius,
Jaak Parmas, Eerik Kedars, Jaak
Simson jt), selle perioodi edukaimad
treenerid (Harri Kalamäe, Leo Kivi,
Jüri Põldoja jt) olid Kree koolituse
saanud.
Õigluse huvides ka torge. Kaasaegsete
hinnangul oli Kree haare nii lai, et ta
kippus tennises kõike ja kõiki kontrollima. Mõnikord lõi välja usaldamatus.
Kuid ta oli võitleja. ”Tennis on väärt,
et tema eest võidelda,” kõlas üks Kree
maksiime. Kaasaegsete hinnangud
Kree kohta ei pruugi kokku sobida.
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Eesti tennisekultuur
väärib kiitust

Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ehk

Tennise etikett

Veteran Jaak Parmas mäletab Eesti tennise helgemaid hetki, ent tunneb terast huvi
ka ala praeguse seisu vastu. Ta hindab meie tennisetraditsiooni ja -kultuuri.

Üha kasvava tennise harrastajaskonna taustal suureneb pidevalt ka võistlustel
osalevate harrastajate arv. Võistlusmängul kehtivad reeglid, mida treeningutel tihti ei
arvestata ja see lisab mängijaile võistlemisel teatud kohustusi.
Lühidalt mõningatest tähtsamatest punktidest siin juttu teemegi.

Jaak Parmasega vestles Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Pilt: repro Eesti tenniseajaloo raamatust.

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

Jaak Parmas 70

E

T

eie noorteklassi aastad langesid
soodsale ajale. Viiekümnendail
aastail valmistus Eesti tennis oma
suureks tõusuks järgmisel kümnendil?
Nii küll. Midagi oli loodus mulle andnud, samas ei pidanud treener Evald
Kree mind nii andekaks, et ise minuga
pidevalt tegelda. Tennise õpetamise
metoodika oli neil aastail Kree juurutatud ja üsna sarnane kõigi treenerite juures. Oli liialdusi, mitmed mu
tollased treeningukaaslased on südamehaigustega manalamehed. Kui me
Kree juures üldkehalist tegime, siis tuli
joosta end hingetuks...
Tähistame samas ajakirjanumbris
ka Kree 90. sünniaastapäeva. Sobiv
juhus küsida: mis mees ta oli?
Mitmekülgne kindlasti. Ta tugevaim
külg oli kindlasti organiseerimistöö ja
-oskused. Ilma kahtluseta oli tema see,
kes lükkas viiekümnendail asja käima.
Kreel oli energiat ja võimet kaaslasi
sütitada. Ta käis mööda koole ja valis
kehaliselt võimekamad kujud välja.
Lõi neid ka teistelt treeneritelt üle.
Inimesena kuiv: oma hoolealustega ta
elust ja armastusest ei kõnelnud.
Olite 1956. aastaks 18-aastaselt N Liidu
noortekoondise vaateväljas. Aga seal
ilmnesid ootamatud takistused...
Olin Galea karikameeskonnas. Käisime Rumeenias ära, Itaaliasse ja Prantsusmaale mind ei lastud. Põhjus tuli
Moskvas välja. Mu isa oli Eesti ajal piirivalveohvitser, ta viidi Siberisse ja lasti
pärast sõda maha. Mul oli väljasõidukeeld nn kapitalistlikesse maadesse.
Kuuekümnendail sain ühe parteifunktsionääri isiklikul vastutusel maavõistluseks Soome, sest võidu huvides tuli
parim võistkond kokku saada. Sealtpeale lasti mind sõita.
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elmises ajakirjanumbris kirju-

leb paluda abi peakohtunikult, kes siis

tasime sellest, kuidas peaksid

selle olukorra lahendab.

käituma pealtvaatajad tennise-

väljaku ääres. Ehkki tennis on soliidne
spordiala, kütab see kirgi sedavõrd, et
sageli on raske piire tõmmata ebaviisakuse ja emotsionaalse kaasaelamise
vahel. Siiski kehtivad teatud reeglid ja
head tavad, mida peaks kindlasti teadma võistluseid vaadates.
Selles numbris jätkame teemat juba
võistleja seisukohast.
Eesti tennisekoondis kuldsetel 60-ndatel (1963). Esireas: Maria Kull, Tiiu Kivi, Tiiu Soome ja Inna
Häling; tagareas Toomas Leius, Jaak Parmas, treener Evald Kree, Peeter Lamp ja Ants Juhvelt.

Kas see totter keeld võis tekitada motivatsiooniraskusi?
Tõsi. Kui 1966. aastal tennisega lõpetasin, oli karjäär teatud mõttes kinni ja
mõjutas otsust kindlasti. Ma polnud ju
veel 30-aastanegi. Rahaliselt tasus tennis ära, need asjad korraldati tollases
Dünamos hästi. Olin stipil 1956. aastast
saadik, vanas rahas oli see 600 rubla,
pärast rahareformi 1961. aastal 120
rubla. TPI lõpetamise järel olin instituudis tööl, lisandus palk.
Missugused võidud on tänini meeles? Kas ka näiteks 1962. aastal peetud
mäng tulevase Austraalia kuulsuse
John Newcombe’iga Tallinna tennisehalli puupõrandal?
See ka. Et mäng vihma tõttu sisse viidi, oli muidugi minu õnn. Palling pääses
maksvusele. Kaotus viis Newcombe’i
üsna endast välja... Veel tuleb meelde
1960. aastal Moskva siseturniiril saadud võit jugoslaavlase Boro Jovanovici
üle. Ta oli oma parimail aastail samuti
maailma esikümne mees.
Ent meeles on ka negatiivne. Kuuekümnendail oli mõni aasta, kus me mängutugevuse põhjal oleksime pidanud
koos Toomas Leiusega olema N Liidu

Davise karikameeskonna mängijad. Ent
kahte eestlast ei saanud seal ometi olla.
Sinna tõsteti Sergei Lihhatšov, hiljem
tõusis sinna ise Aleksandr Metreveli.
Mida ütlete praeguse Eesti tennise
kohta?
Neiud on väga tublid. Kanepi, Ani ja
Rüütel suurendavad huvi tennise vastu. Ent täpsustan: teenimatult on varju
jäänud Kanepi esimene treener Tiit
Kivistik, ilma kelleta poleks Kanepi
kuhugi jõudnud. Klubid on elujõulised,
tennis toetub vanadele traditsioonidele.
Selle ala kultuur on Eestis kõrge.

Enamik madalama tasemega võistlusi peetakse ilma pukikohtunikuta ja
seega jääb kogu vastutus punktide lugemisel mängijate enda kanda.

Seisu lugemine
Et vältida olukorda, kus mängijatel
seisu lugemine segamini läheb, peab
pallija selge ja kõva häälega ütlema
enne palli mängu panemist seisu.
On tavapärane olukord, kus üks mängija pakub üht seisu ja teine teist. Sellisel juhul tuleb taastada seis, mida mõlemad mäletavad, ja jätkata mängu.
Kui mängijad kokkuleppele ei jõua, tu-

Joonte lugemine
Üks mängija headest põhiomadustest
on kindlasti osata tunnistada oma eksimusi. Kui loed palli välja ja peatad
mängu, kuid pallijälg kinnitab sinu
eksimust, siis on soliidne vabandada
ja punkt läheb vastasele. Vastasele
mingite suvaliste jälgede näitamine
lootuses, et sul on õigus, alavääristab
sind lihtsalt kogu tennisepere silmis.
Ühtlasi kaotad ka oma usaldusväärsuse mängijana ja järgmistel juhtudel ei
ole sinu väited kuigi tõsiselt võetavad.
Tasub ka endale selgeks teha, millist
jälge on pall üldse võimeline väljakule
jätma, sest on sagedased juhtumid, kui
lootuses saada õigust näidatakse jälge, mis on kas reketi puudutusest või
mängija jalajäljest väljakule tekkinud.
Eelnev jutt puudutab muidugi saviliivaväljakut, kus joonte lugemine on
mõnevõrra lihtsam. Kõvakattega väljakul peame lootma vastase aususele
ja nägemisvõimele. Üks tähtsamaid
reegleid joonte lugemisel on, et kui te
ei ole kindel, kas pall oli sees või väljas,
siis on see SEES. Kui pall kukub väl-

jaspool väljakut maha, siis pead olema
veendunud, et vastane sai ka sellest
aru. Muidu võib vastane teisiti punkti
lugeda ja probleem ongi hetke pärast
olemas.
Joonte lugemisel ei tohiks mängijad
küsida pealtvaatajate abi. Pealtvaataja
võib näidata palli jälge, mida tema asukoht ei võimaldanudki näha. Lisaks
võib pealtvaataja olla mõjutatud isiklikest huvidest või ta on algaja, kes
reeglitest suurt midagi ei jaga. Kui
siiski mängijad ise kokkuleppele ei
jõua ja pöörduvad pealtvaatajate poole
abi saamiseks, siis on selline käitumine
lubatud.
Me kõik teeme vigu, aga peame andma endast parima, et viia eksimuste
arv võimalikult miinimumini. Seeläbi
parandame võistluste üldist kulgu ja
meeleolu.
Lisaks peab iga mängija teadma, et ta
vastutab endale kaasa elama kutsutud
sõprade käitumise eest.
Seniks häid ja meeldivaid võistluselamusi teile kõigile!
Tennise etiketi teema jätkub järgmises numbris.

Milles on suurim probleem?
Nimetaksin treenerite koolitust. Eestis on kolmandiku võrra rohkem treenereid kui 40 aastat tagasi, kuid enamik
neist on tenniseõpetajad. Omal ajal tegeles treenerite koolitusega Kree, mitmed
treenerid said ettevalmistuse Moskvas.
Kas Jaak Parmas ei võiks treenerite
koolitusega tegelda?
Tenniseliidu uus juhatus on sellise
ettepaneku teinud. Ent lükkasin palve
tagasi. Minuvanusel inimesel poleks
Eesti ühiskonnas autoriteeti. Ja tervis
pole ka enam see...
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Kui loed palli välja ja peatad mängu, kuid pallijälg kinnitab sinu eksimust, siis on soliidne vabandada ja punkt läheb vastasele. Vastasele mingite
suvaliste jälgede näitamine lootuses, et sul on õigus, alavääristab sind lihtsalt kogu tennisepere silmis. Ühtlasi kaotad ka oma usaldusväärsuse
mängijana ja järgmistel juhtudel ei ole sinu väited kuigi tõsiselt võetavad.
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TENNISEkoolitus

Juuni alguses said uutel Tondi tennisekeskuse väljakutel tennisekoolitust
ja õpet AS-i Silberauto sportlikud töötajad.
Silberauto puhul on tegemist väga spordilembese firmaga, tennisehuvilisi on nii
juhtkonna kui ka teiste töötajate hulgas. Peale tennise toetab Silberauto erinevaid
spordialasid nagu suusatamine, tennis, jalgratta- ja motosport.
Ülevaate Silberauto tennisepäevast koostas ajakirja sekretär-toimetaja Laura Rahe. Pildid: ajakiri Tennis.

P

ärast tennisepäeva korralda-

tagasi lüüa ning jäid jagama 1.–2. kohta

ja Donatas Narmonti avasõ-

Evelin Klein ja Marge Kato, kes tegeles

nu anti Silberauto töötajatele

noorteklassis aktiivselt tennisemängu-

võimalus kohe platsile minna prakti-

ga. Parim algaja servi tagasilöömises

lisi kogemusi hankima. Taseme järgi

oli Helena Hyldahl ning parim mees

jagati mängijad kolme gruppi, neid

Peeter Sergo.

juhendasid treenerid Kersti Orek, Ain

Oma teise auhinna võitis Eesti Tennise

Suurthal ning Villem ja Uno Lapimaa.

Liidu juhatuse liige Peeter Sergo kiireima

Tennisereketitega varustas mängijaid

servi löömise võistluses, saates oma ser-

firmast Salinger Rait Klaas, kes tutvus-

vi teele 131 km/h. See ei olnud küll päe-

tas ja soovitas päeva jooksul Dunlopi ja

va tugevaim serv, sest veelgi kiiremini –

Lotto tennisevarustust.

138 km/h – servis Jaanus Meenov, kuid

Tennisepäeva programm nägi esial-

paraku läks see serv võrku.

gu ette tennise põhitõdede ning põhi-

Pärast paaritunnist treeningut oli kin-

löökide õppimist. Seejärel oli kavas

del, et Silberauto töötajatena on Eesti

esimene võistlus, kus mängijad näita-

tennis leidnud taas uusi huvilisi, keda

sid, kui osavad on nad servi vastulöö-

juba sellel suvel võib väljakutel män-

mises. Viiest servist kõik viis suutsid

gimas näha.

Iga õnnestumine väljakul andis osalejatele
veelgi suuremat entusiasmi edasiseks, nii ka
Evelin Kleinile.

Kogenud treener Ain Suurthal näitab
graatsilisele õpilasele Hille Selgile õiget
löögiliigutust.

Osalejate kommentaarid
Kea Alliksaar
Osalesin koolitusel, sest selline võimalus avanes tänu Eesti Tennise Liidu ja
Silberauto koostööle. Lisaks andis koolitus hea võimaluse pärast mitmeaastast
pausi mäng enda jaoks taas meelde
tuletada. Teiseks nägin koolituse puhul
head võimalust kolleegidega toredasti
aega veeta.
Ma arvan, et tennis on selline mäng, et
see kas meeldib või mitte. Mina olen selle
miski tennises leidnud ja kindlasti on
selle spordiala juures plussiks asjaolu,
et mängida saab sõltumata aastaajast!
Lisaks annab üks korralik mäng piisava
koormuse.
Avastasin enda jaoks tennise 8–9 aastat
tagasi ning mängisin seda aastaid regulaarselt. Vahepeal tuli aga paus sisse ja
mis seal salata, pärast tennisekoolitust
tuli pisik tagasi. Olen tõsiselt kaalunud
tennisemänguga uuesti algust teha.
Marge Kato
Mängisin tennist ning käisin tennisevõistlustel, kui olin veel väike tüdruk. Veidi
vanemas eas otsustasin hoopis korvpalli
kasuks. Aga armastus tennise vastu oli
hingesoppi jäänud ja see tennisepäev
oli hea võimalus löögid meelde tuletada.
Tundsin, et taas tennist mängida on
super! Kavatsen seda ala nüüd sulgpalli
kõrval jälle harrastama hakata.
Treenerit esialgu ei plaani võtta, otsin
mõne võrdväärse partneri, kellega koos
oleks hea oma mängutaset tõstma
hakata.

PATRIOT –
tõeliselt mõistlik JEEP
Mõistlik auto ei sunni Sind valima ruumikuse ja säästlikkuse vahel. Jeep Patriotiga saavutad
oma ökonoomusrekordi ning avastad kogu suvise Eestimaa vaid ühe paagitäie kütusega.
Standardvarustuses aktiivne pidev nelikvedu Freedom Drive I, elektrooniline stabiilsusprogramm ESP, ABS- pidurid koos kontrollsüsteemiga BAS, ümberrullumise vastane kontrollsüsteem ERM, 17-tollised valuveljed, 4 elektriakent, kaugjuhtimisega kesklukustus jpm.
Mootorivalikus nii manuaal- kui automaatkäigukastiga mudelid, 2,0-liitrine diisel- ja 2,4-liitrine bensiinimootor. Hinnad alates 369 000.-

Kam
paan
ia ke
htib
nüü
30. j
d va
lik a uulini või

-100
0

utos
id

00.-

Et tennisemäng pakub rõõmu, seda oli näha kõigi Silberauto tennisekoolitusel
osalejate nägudelt.
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Silberauto juhatuse liikmele Peeter Sergole ei
ole tennis võõras mäng.
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Jeep ® Privilege Service – 24 h tasuta
abi Sinu autole kõikjal Euroopas.

kun
i aut
osid

MAASTURITE MAAILMAREKORD

jätku
b!

Chrysler, Jeep® ja Dodge peaesindus Eestis AS Silberauto • Tallinn • Peterburi tee
50a Tallinn tel 605 6944 • Tartu • Ringtee 61 te
tel 730 0785 • Pärnu • Riia mnt. 231a
tel 445 1999 • Jõhvi • Jaama 42a tel 611 9735 • Viljandi • Pargi 3b tel 435 4902 •
Kuressaare • Tallinna 82b tel 453 1428 • www
www. silberauto.com • www.jeep.ee •

4,2 l
100 km

Keskmine kütusekulu 6,7-9,7 l / 100 km, CO 2 180-230 g / km

Silberauto tennisepäev
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Henini mantel jääb
kõigile kitsaks
Justine Henin on tõesti nii nääpsuke naine, et tema mantel ei mahuks selga
ei Maria Šarapovale, Ana Ivanovicile ega Serena Williamsile.
Kuid seda ka mitte otseses, vaid kaudses tähenduses –
tänavu loobunud mullusele valitsejannale ei leidu kindlat mantlipärijat.
Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

A

astaid tagasi oli meeste ten-

mujal Roger Federer. Noh, vahel harva

Jelena Dementjeva ning õed Serena ja

nise tipus rohkem sagimist.

juhtub ka erandeid. Aga naiste puhul

Venus Williams. Võib täiesti uskuda,

Isegi Pete Samprase ja Andre

pole üldsegi ime, kui iga suure slämmi

et esireketi tiitel hakkab kuust kuusse

turniiri võidab erinev mängija.

või isegi nädalast nädalasse käest kätte

Agassi suure duelli ajal pääsesid laua
äärde teisedki – näiteks French Openi
võitsid ju Sampras ja Agassi kahe peale

2007. aasta oli siiski erand – Henin

käima.

võitis kümme turniiri, nende seas kaks

Kui kunstikonkursil on võimalik, et

suure slämmi võistlust ja aastalõpu

esimene preemia jäetakse vastava-

Samal ajal oldi harjutud, et naiste ti-

WTA meistrivõistlused. Edetabelis tegi

sisuliste tööde puudumisel või nõrga

pus on positsioonid kindlamad. Chris

ta järgnevatega sisse enam kui paaritu-

konkurentsi korral välja andmata, siis

Evert ja Martina Navratilova, Steffi

hande punktise vahe.

tennises peab alati keegi olema esi-

vaid korra.

Graf ja Monica Seles, seejärel Martina
Hingis ja õed Williamsid – kõigil oli
oma kindel valitsemisaeg.

Praegu on seis tipus selline (arvestus
enne Wimbledoni): Ana Ivanovic 4188,

Maria Šarapova
Alustas aastat Australian Openi võiduga. Veel sai esikoha Dohas ja Amelia Islandil, kuid maikuust alates
hakkasid vigastused teda häirima.

Mängijaomadused
Ka Šarapovat nimetatakse ründavaks tagajoonemängijaks. Üksikute tipplöökide
poolest on ta Ivanovicist võimsam, kuid kaitsjana pole kuigi osav. Vaatamata tennisekaunitari staatusele on ta võitlejavaimu poolest võib-olla maailma parim. Spetsialistide
sõnul jätab Šarapova võrgumäng soovida, ehkki tänapäeva tennises pole see nii oluline.

Probleemid
Šarapova peamine probleem on õlavigastus, mis häirib teda juba poolteist aastat. Õlavalu on
vahel kandunud üle ka seljale. Seoses õlavigastusega oli sunnitud kasutusele võtma ka pehmema
vindiga servi, mis pole enam nii efektiivne.

Mida veel
Šarapova on võitnud kolm erinevat suure slämmi turniiri. Kui ta on hoos, leidub temas ainest maailma esireketi tiitli vallutamiseks. Kuid tõesti: kas hakkavad ka tema ajad juba lõppema? 21-aastaselt?
Samas see polegi ime, kui vaadata Hingise, Clijstersi ja veel mitme tennisisti varajast loobumist.
Ja lõpuks: mingil hetkel võivad ka kohustuslikud üritustest osavõtud üle pea kasvada.

Jelena Jankovic
Mängis hästi mais-juunis, kui võitis Rooma turniiri ja jõudis F
Liivaväljaku hooaeg läks tal paremini kui kevadine USA turnee.

reket. Isegi siis, kui ta sel kohal nädala

Mängijaomadused

vastu peab.

Maria Šarapova 3706, Jelena Jankovic

Vaatamegi nüüd, kes praegustest liid-

Nüüd on vastupidi – meestel on kõik

3685, Svetlana Kuznetsova 3565 punkti.

ritest esireketiks sobib ning kas tõuseb

selge: liivaväljakul võidab Rafael Nadal,

Umbes tuhande punkti kaugusel asusid

keegi ühtlasest seltskonnast esile.

Jankovic on tüüpiline kontramängija, mis tähendab, et kaitsjana on ta parem kui ründajana. Füüsilise ettevalmistuse poolest on ta silmapaistev, suudab aasta jooksul mängida
rohkem turniire kui rivaalid, mis tõestab eriti head vastupidavust.

Probleemid
Jankovici serv on selline, mida tõrjuja suudab pahatihti rünnata. Seepärast on tal oma
pallingugeimide hoidmisega rohkem raskusi kui rivaalidel. Tüüpiliste tagajoonemängijate
nagu Ivanovici või Šarapova vastu on Jankovic omavahelistes mängudes selges miinuses.

Ana Ivanovic

Mida veel

Ainus naistennisist, kes tänavu kaks korda jõudnud suure slämmi turniiri
finaali – Austraalias ta kaotas, Pariisis võitis. Kui lisada siia Indian Wellsi
suurturniiri võit, siis sellest saabki kokku praeguse esireketi.

Üks väheseid tänapäeva tippnaisi, kes 18-aastaselt veel kuskil polnud. Ehk siis täpsemalt: jõudis
alles esisajasse. Mingil määral peaks selline tõsiasi näitama andekuse vähesust. Või jah, maailma
tipus oled sa ikka andekas, kuid võib-olla siis teistest natuke vähem.

Mängijaomadused
Ivanovic on ründav tagajoonemängija, kelle mäng baseerub esmajoones võimsal eeskäelöögil. Ta ei ole tingimata tennisist, kes ühe pommlöögiga punkti lõpetab, vaid pigem sunnib vastase kaitsesse ja siis surub ta ära. Hea liikumine
aitab edule kaasa.

Svetlana Kuznetsova
n tal tänavu kirjas, kuid suure slämmi turniiridel mänginud kesiselt. Vaid French
lfinaali.

Probleemid
Ivanovici paremad omadused tõusevad esile eelkõige liivaväljakuil, kus ta
suudab mängutempot paremini kontrollida. Kuid asjatundjate väitel pole Ivanovici taktika paindlik – kui vastane saab
mängu oma kontrolli alla, on serblannal raske midagi leiutada. Seega pärsib teda teatud ühekülgsus, samuti ebastabiilne
serv. Nagu spetsialistid on öelnud: Ivanovic on tüüpiline maailma number kolm-neli – piisavalt stabiilne, kuid näiteks Serena
Williamsi või Šarapova tippesituse vastu on tal raske rohtu leida.

Mida veel
Ivanovicist on Šarapova kõrval saanud tennise teine glamour girl (sellele
sõnale ei oskagi eestikeelset vastet leida). Oma osa nõuavad reklaamilepingud ja fotosessioonid. Võib-olla hakkab selline tegevus Ivanovici segama?
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Mängijaomadused
Väidetavalt on tal naistennisistidest parim eeskäekross. Võimsuse poolest jääb alla ehk ainult
Serena Williamsile, lisaks liigub väga hästi. Ka servi-võrgumängus üsna osav.

Probleemid
Alates 2007. aastast kaheksa finaalikaotust, üks võit. Kuznetsova suure slämmi ainus tiitel
jääb nelja aasta taha. Tundub, et temas pole suurte mängude võitja ainest. Kui asi kisub
tõsiseks, ei suuda Kuznetsova kõrgemat käiku sisse lülitada. Või on küsimus närvides?

Mida veel
Kuznetsova puhul jääb alati küsimus, kas säärane jässakas mängija ikka saab olla maailma
esireket? Löögiulatusest jääb selliste kehaliste näitajate puhul alati puudu.
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PÄEVAkorral
Algus lk 38–39

Serena Williams
Sel aastal on Serena parimad saavutused Key
Biscayne’i turniiri võit ja Wimbledoni finaal.

Tippmängijate
omavahelised
seisud

Mängijaomadused
Pole midagi uut – ka Serena Williams on
ründav tagajoonemängija. Erinevus näiteks
Ivanovicist seisneb aga selles, et Williams üritab iga hinna eest agressiivselt mängida, initsiatiivi kas või tõrjest haarata. Väga pikki
pallivahetusi ta ei salli. Servi ja mänguvõimsuse poolest potentsiaalne maailma esireket.

Probleemid
Motivatsiooni puudus! Mis siin
muud, on ju küll kirjutatud, kuidas
pärast edukaid aastaid (2002, 2003)
pole Williams enam endisel taseme ja
mahuga viitsinud treenida. Mõnikord on
ta sootuks kadunud, tõsi, tuues põhjuseks
vigastuse. Mitmed endised tippmängijad
on kurtnud: kui Serena suhtunuks tennisesse tõsisemalt, võinuks ta lüüa kõik
rekordid.

Mida veel
Tundub, et 2008. aastat on Serena
Williams võtmas tõsisemalt. Tema on
kindlasti mängija, kes võiks olla praeguses seisus esireket. Kui ta tahaks…

Venus Williams
Kuni Wimbledoni võiduni tal tänavu saavutused puudusid.

Mängijaomadused
Vahest ainsana siin toodud mängijaist ei
ole Venus tüüpiline tagajoonemängija, ehkki parematel aegadel oli ta ka selles osav.
Vaatamata kõigele pole ta liivaväljakul erilist
edu saavutanud, kuigi korra (2002) on Pariisis
võitnud. Servi-võrgumäng sobiks talle paremini, ent teatavasti ei saa tänapäeva tennises enam ainult selle abil edu saavutada.

Ivanovic – Šarapova 2:3
Ivanovic – Jankovic 6:1
Ivanovic – Kuznetsova 5:1
Ivanovic – S. Williams 0:1
Ivanovic – V. Williams 1:4.
Šarapova – Jankovic 4:1
Šarapova – Kuznetsova 4:4
Šarapova – S. Williams 2:5
Šarapova – V. Williams 3:2.
Jankovic – Kuznetsova 2:3
Jankovic – S. Williams 3:3
Jankovic – V. Williams 4:3.
Kuznetsova – S. Williams 1:4
Kuznetsova – V. Williams 4:3.
S. Williams – V. Williams 8:8.
Kokku: edukaimad on Šarapova ja
Serena Williams, kel kirjas kolm võitu,
iik ja kaotus.

Probleemid
On ta moelooja või tennisist? Venus
on veel harvemini turniiridel osalenud
kui Serena. Kuid peab ikka olema andekas, kui vähese treenituse pealt tulla ja Wimbledon võita.

Mida veel
Erinevalt Serenast ei ole Venus
enam võimeline maailma esireketi positsiooni taastama. Praeguse
mängu juures jäävad tema osaks
pigem üksikud sähvatused.
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Uus keskus
Tondi rajab alust kodumaisele tenniseakadeemiale
Mai keskel valminud seitsme uue välisväljakuga tennisekeskus pürib
Eesti tenniseelu südameks.
Tondi uuest tennisekeskusest kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis-Laats. Foto: ajakiri Tennis.

S

uurärimehest tenniseliidu presi-

Tondil valmima ka sisehall koos seits-

dendi Urmas Sõõrumaa initsia-

me kõvakattega siseväljakuga. „Plaan

tiivil Tallinnas Tondile rajatud

on praegu selline, et sügisel kui män-

seitse liivaväljakut on spordisõbrad

gijad peavad sisse kolima, on väljakud

pärast pidulikku sisseõnnistamist

valmis ja katus peal ning mõnest torust

15. mail kenasti omaks võtnud. Esimese

tuleb ka sooja vett,” ollakse alaliidu

tegutsemiskuu jooksul on sisuliselt kogu

presidendi sõnul jätkuvalt graafikus.

täiega Tšehhist Eestisse toodud platsi-

„Kõik muud sisetööd, näiteks fitness-

del esmased lastehaigused ravitud ning

keskus ja spaa, jäävad küll talvele, aga

juuni lõpus – juuli alguses Eesti meistri-

mängida saab sees juba sügisel.”

võistlusi võõrustanud keskus astub

Kokku arvestab Sõõrumaa tennise-

oma esimesi samme siinse tenniseelu

keskuse maksumuseks ligikaudu 150

südameks kujunemise ambitsioonikal

miljonit krooni, mille esialgu paneb

teel. Kui kõik mõtted praegusel kujul

ettevõtmisse tenniseentusiastist äri-

realiseeruks, võib Tallinnas Tondil mõ-

mees ise. Ehitushind on projekti algu-

ne aasta pärast näha kvalifitseeritud

sest peale püsinud üsna muutumatu.

treenerite käe all võrsuvaid kodumaise

Audentese ülikoolihoone taga varem
laiunud staadioni asukohas 15. mail
Eesti kunagiste ja praeguste tennisetippude ning tenniseharrastajate rõõm-

võimalikuks selle, et juba tund-pool-

jakut avanud tenniseliidu president

teist pärast korralikku paduvihma saab

Sõõrumaa lausub, et käivitamisjärgne

platsile minna. See on tennisesõbrale

kuu läks sisseelamise tähe all ning su-

Eestimaa vihmases suves vägagi tere-

ve alguseks on platside algsed pisivead

tulnud uudis. „Kui näiteks Kadriorus

parandatud. Kuigi esialgu oli mängija-

kõvemini sajab, on seal päev-kaks

ja platsid olid kohati ka liiga pehmed,
siis Sõõrumaa kinnitusel praegu Tondi
omadest paremaid liivaväljakuid Eestis
ei leia. „Võib-olla alguses polnud ka
meil endil piisavalt teadmisi väljakute
hooldamisest, tuli lihtsalt rohkem vett
kasutada,” kirjeldab Sõõrumaa pehmet
väljakukatet. „Aga kui vihma tuli, siis

siiski väikese taganemistee.

kute valmimisega otseselt seotud pole,
loodab tenniseliidu peasekretär Teet
Kallasvee, et alaliit suudab erainitsiatiivi toel kujundada soodsa pinnase
Tondil Eesti oma tenniseakadeemia
loomiseks. „Tondi annab tulevastele
noortele ideaalse võimaluse treenida

eriklass. Selliseid tenniseklasse loodab
Kallasvee peale Tallinna ka kolme-nelja regionaalkeskusesse. „Näiteks võiksid need olla Tartus, Pärnus, Rakveres
või Narvas,” vaatab Kallasvee tulevikku. „Ega muul moel me seda tennise
kandepinna laiendamist ja tõsisemat
arendamist suuda tagada, kui meil püramiidi jalam ei laiene.”

ja areneda,” vaatab Kallasvee rõõmsal

Tondi väljakute avamise tõttu on

pilgul tulevikku. Peasekretäri sõnul on

Kallasvee Eesti tennise tuleviku osas

juba mõned inimesed mõtlemas selles

positiivselt meelestatud. „Kui me aren-

suunas, kuidas akadeemia võiks tule-

gukavas kokku lugesime, siis saime

vikus välja näha. „Ja seal saaks mitte
ainult omad, vaid ka meie lähemadkaugemad naabrid treenida,” arutleb Kallasvee. „Teame ju väga hästi,
kui tugevaid mängijaid on Venemaal,
Valgevenes, Ukrainas – me siin oskame
ju keelt ning miks me ei võiks seda ära
kasutada ning võtta akadeemiasse väga
tugevaid treenereid sealt.”

Eestimaal 13–14 kohta, kuhu väljakuid
planeeritakse. Ja seda mitte teoreetiliselt, vaid juba projekteeritakse,”
loetleb liidu juht kavandatavaid uusi
siseväljakuid. Ja lisab, et kui vaadata
nii Kaia Kanepi poolt tennisesõpradele
aiva tihedamini pakutavaid positiivseid
emotsioone kui ka uute mänguväljakute
lisandumist, on olukord Eesti tennises

Teise sammuna Tondi endise ka-

praegu hea. „Jääb ainult loota, et Eestit

sarmuala kujundamisest kodumaise

tabanud majanduslangus asju välja ei

tenniseelu südameks võib uute välja-

sureta ja tärkavatele keskustele jätkub

kute avamise järel näha plaani avada

piisavalt eluvett.”

„hooletu”,” kirjeldab Sõõrumaa kokku

kütuse hinna tõus „aitab” kogumaksumust algsel tasemel hoida. Kompleksi
valmides loodab Sõõrumaa ka teiste
Eesti investorite lisandumist keskuse
omanikeringi. „Lähiajal peaks hakkama tööd tegema, et investoreid kaasata.
See on lähema paari kuu teema, kui-

Eesti Tennise Liidu ja Audentese Erakooli koostöös
avatakse TENNISEKLASS 1. klassi astujatele

das lõplik finantseerimine välja näeb,”
lisab ta.

Tippude kodust noorte
taimelavani

HEA HARIDUS + SPORTLIK ELUVIIS

Tenniseliidu juhtkond on veendunud,

60 suure veoautoga kohale toodud ma-

et sisuliselt Audentese ülikooli õues

terjali eeliseid. Teisalt tähendab aga

asuvast tennisekeskusest saab lõpli-

Eesti mõistes ultramoodne tehnoloogia,

ku valmimise järel nii kodune esin-

et platside hooldamine on tavapärasest

dusväljak kui ka koht meie tippude-

kulukam ja aeganõudvam – pärast igat

le, kus siin viibides harjutada. Algus

mängu peab platsidest oskaja mees või

on praeguseks tehtud – Tondi välja-

naine üle käima.

kud õnnistasid näidismatšiga sisse

t
t
t
t
t
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meie meestipud Jürgen Zopp ja Mait

tsementeeris see platsid rohkem ära.”

Sisehall valmib sügisel

Erilist uhkust tunneb tenniseliidu

Külmal kevadpäeval uusi väljakuid

Põldma, Vladimir Ivanovi ja teiste ko-

president uute väljakute vihmapidavu-

pidulikult avatuks kuulutades lausus

duste parimatega juunis-juulis esimest

se üle – Tšehhist toodud liiv koos alus-

Sõõrumaa, et hiljemalt talvehooaja

korda uuel esindusväljakul peetud

AUDENTESE

kihtide ja vastava tehnoloogiaga teeb

alguseks oktoobri teises pooles peaks

Eesti meistrivõistlustel, kust võitjana

ERAKOOL
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Ehkki Eesti Tennise Liit uute välja-

Audenteses järgmisel sügisel tennise

lud küll vähenenud, ent materjalide ja
Tondi välisväljakute avamistseremoonia ühe
osana toimus sümboolne puude istutamine.
Järjekordse noore puuistiku ümber on
kogunenud keskuse loomise initsiaator
Urmas Sõõrumaa, Eesti tennisekorüfee
Toomas Leius ja ETLi asepresident Reet Hääl.

salt sagivas seltskonnas seitse uut väl-

tel raskusi väljakukattega kohanemisel

Järgmisel aastal võõrustab tennisekeskus kavakohaselt Peterburist
üle meelitatud ITF-i naisteturniiri,
mille auhinnafondiks on planeeritud
50 000 – 100 000 USA dollarit. Sõõrumaa
usub, et juhul kui suudetakse korraldada suurema auhinnafondiga üritus,
võib sellel võistlemas näha ka juba jala maailma absoluutse tipptennise ukse
vahele saanud Kaia Kanepit. Kui ka auhinnafondiks jääb 50 000 dollarit, käib
tenniseliidu president kodusele tennisepublikule välja veksli, et ka Kaia eemalejäämisel võtavad kodus maailma
tippu pürgivate tennisistidega kindlasti mõõtu Maret Ani ja Margit Rüütel.
„Praegu on turniir plaanitud 17. märtsil ning käed on selle koha pealt löödud.
Eks kindlalt saab muidugi öelda siis,
kui oktoobris on siseväljakud valmis,”
jätab Sõõrumaa ootamatuste puhuks

Soodne pinnas Eesti
tenniseakadeemiale

Jahtuva majanduse oludes on tööjõuku-

tenniseakadeemia kasvandikke.

Lastehaigused põetud

väljus teist aastat järjes Jaak Põldma.
Naistest tuli kodupublikule meie kolmest tugevaimast esinema paraku vaid
Margit Rüütel, kes noppis meistritiitli
kõigis mänguliikides, nagu võib lugeda
lehekülgedelt 11–12.

Künnap. Mõlemad osalesid koos Jaak
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Lõunapausil
tenniseväljakule

Tondi tennisekeskuse kasuks
räägivad hea
asukoht ja kvaliteet
„Tondi väljakud on suurepärane koht
ümbruskonna äriettevõtete töötajaile
veeta oma lõunapauside ja tööjärgne
aeg tenniseväljakul”.

Tennise populaarsus on aina kasvanud ja Tondist on saamas tennisemängijate
lemmikpiirkond Tallinnas. Sealsel Tammsaare Ärikeskusel on potentsiaali saada
peagi tennisemängijatest töötajaskonna lemmikbüroohooneks –
selle kõrvale valmib sügiseks uus tennisehall.
Tekst: Mari Remmelgas. Foto: ajakiri Tennis. Illustratsioon Tammsaare Ärikeskusest: Kaamos Kinnisvara.

Tondi tennisekeskuse ehituse esimeses
etapis valmisid tänavu maikuus seitse
välisväljakut. Pildil selgitab väljakute
peremees Urmas Sõõrumaa EV
presidendiprouale Evelin Ilvesele, kes
ka ise tennist harrastab, keskuse edasist
arenguplaani.

Stüff märgib, et õnneks on viimastel
aastatel mängimisvõimalusi palju juurde tulnud, kuid nendib, et kindlasti pole
neid veel piisavalt. „Aga edasiminek on
silmaga näha,“ kiidab ta. „Ise eelistan

Urmas Sõõrumaa:
See on kõikide linnade mure omada
ja säilitada nn rohelisi piirkondi
suhteliselt kesklinna lähedal. Ka antud
maa on täna ärimaa ja seega võimalus
odavamaid kortermaju täis tippida.
Arendatava tennisekeskuse koos
Audentese spordibaasiga ja mitmete
büroo- ja äriettevõtete arendajate
planeerimata koostöö tulemusena
on tekkimas suurepärane võimalus
ühendada töö-, sport ja vaba aeg... ja
mida veel on õnneks vaja!

muidugi kodulähedasi väljakuid.“
Kahekordne Eesti meister tennises
ning ka teistelt meistrivõistlustelt mitmeid medaleid saanud Stüff eelistab
mängimas käia pigem pärast tööd, kuna nädalavahetus toob kaasa teisi te-

T

seda harrastavad paljud. Paraku

„Aktiivsemalt hakkasin tennisega te-

poolel ka püsiaja,“ räägib ta. „Eelistan

kuuleb liiga tihti ka jutukatkeid,

gelema enda vormis hoidmiseks ja

mängida pärast tööd. Paraku sunnib

kui raske on suuremates linnades

emotsioonide maandamiseks. Ega mul

vabade mänguaegade defitsiit tegema

pääseda pärast tööd tenniseväljakule

suuri saavutusi ole, mängin harrastaja

mõnikord korrektuure ka oma töö- ja

trenni tegema, sest nõudlus õhtuste

tasemel.“

vaba aja arvel. Küll aga eelistan vabad

väljakuaegade järele on pakkumisest
suurem. Tallinnas näiteks on hakanud
tööinimesed järjest enam lõunapausidel trenni püüdlema, mis ettevõtete
juhtide arust polegi paha plaan.
Müügi- ja logistikafirma Coverland

Uus on arvamusel, et Eestis ja Tallinnas on tennisemängu harjutamiseks
kohti vähe. Eriti problemaatiline on
talveperiood, kus on peaaegu võimatu
saada püsiaega, kui piisavalt varakult
seda endale ei broneeri. „Ise eelistan

päevad oma pere seltsis veeta.“
Samas ei vaata Uus ka viltu, kui töö-

võrreldes klubiga B.“

gimiseks pärastlõunast aega. Nädala

tatud ajast kinni pidada ja selle tõttu

ma sõnul eelistustest rääkida ei saa.

töö kvaliteet ei kannata, pole päevastes

„Rõõmu tuleb tunda selle üle, kui on va-

nantsjuht Mait Mengel nendib, et kui
inimesel on võimalus aega mõni päev
ette planeerida, saab kuidagi trenniaegadega hakkama. „Kui soovin aega saada samal päeval nädala sees ning mul
puudub broneering, siis aja saamine
talvisel hooajal on praktiliselt võimatu. Suvehooajal on mänguaegu saada

ba väljak ja võimalus õhtusel ajal kellegagi matš ära pidada,“ ütleb ta. „Peagi
on oodata Tondile lisaks olemasolevatele väljakutele ka tennisehalli valmimist,
mis aitab leevendada mängukohtade
põuda. Loodetavasti teeb töökoha lähedus uuele moodsale tennisekeskusele võimalikuks selle, millest paljud
unistavad – lõunasöögi asemel pidada
keha ja vaimu ergastav matš mõne oma
kolleegi või koostööpartneriga.“

lihtsam,“ räägib tennisemängu harras-

tajad lõunapause trennideks kasutavad.

Kui Tammsaare Ärikeskuses asuvate

tav Mengel. „Kõige olulisem on klubi

Kui töötajad saavad oma ülesannete-

büroode ja kontorite töötajate eelista-

kvaliteet – väljakukate ja valgustus.

ga üldjoontes hakkama, siis lõunased

tuimaks spordiharrastuseks saab lä-

Asukoht hakkab omama järjest suure-

trennipausid ei tekita mingit vastusei-

hedalasuva halli toel tennis, on Tondil

mat tähtsust ning kui on kaks identset

su, arvab ta.

head eelduseks saamaks Tallinna ten-

Eesti AS-i juhatuse esimees Jaak Uus

loomulikult kodule lähedast kohta.

tenniseklubi, kuid klubisse A jõudmine

nisemängijate armastatuimaks piirkon-

on tennist mänginud viisteist aastat,

Kuna elan Tabasalus, siis ideaalne koht

24 aastat tennist mänginud Saku

võtab tipptunnil aega 15 minutit ning

naks – siin on kõige rohkem võimalusi

jõudes selleni juba keskkooli ajal, kui

minu jaoks on Coral Club. Läbi mingi

Õlletehase turundusdirektor Rauno

klubisse B jõudmine tipptunnil 45 mi-

tegeleda oma lemmikalaga.
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Tondi väljakute tegevjuht
„Tondi tennisekeskuse asukoht on
paljude lõunapausi ajal sportida
soovijate seisukohast suurepärane –
keskusesse on viie minuti teekond
nii kesklinnast, Mustamäelt kui
ka Kristiinest. Lõuna ajal, kella
kaheteistkümnest kahe-kolmeni on
väljakud üldjuhul vähem koormatud,
lihtsam on leida vabu aegu.
Tondil on mõeldud ka sellele, et
lõunapausi ajal trenni tulev inimene
päris lõunata ei jääks – keskusesse
on planeeritud kohvik, kus on võimalik
enne või pärast treeningut kiire
lõunasöök süüa.“

Ise eelistaks Mengel tennise mänsees on elurütm aga teine ning siis te-

Tammsaare Ärikeskust arendava

ime sain sinna selle aasta esimesel

isegi juhul, kui tasu on oluliselt kõrgem

et kui suudetakse lõunapausile kehtes-

Kaamos Grupi tennisemängijast fitegeles ujumisega tippspordi tasemel.

niseharrastajaid, kes liituvad klubiga A

gevusi-toimetusi. Samas leiab ka tema,

treeningutes midagi halba.

ennisest räägitakse palju ning

nutit, siis arvan, et on päris palju ten-

Merit Lõokene,

Tiit Raukas,
XO klubi president
„Tondi kui Tallinna piirkonna
elukeskkond on väga meeldiv,
pakkudes inimestele piisavalt rohelust
ning elutervet õhkkonda. Samas on
see ka logistiliselt väga soodne koht.
Ei ole siis ime, et selles piirkonnas on
leitud maad, mida saavad kasutada
tennisesõbrad.
Selline võimalus, et pikalt kontoris
istuvad inimesed saavad ennast
tennisemänguga positiivselt virgastada,
on igati teretulnud. Mul on tõeliselt hea
meel, et ehitustegevuse kaudu oleme
ka meie, ehitajad, kaasa aidanud Tondi
Ärikeskuse väljaehitusse ning olen igati
päri, et rahul ja terve personal on hea
ja produktiivne töös.”

47

VISIOONISTtegudeni

Eesti tennis on paremas
seisus kui eales varem
Eesti Tennise Liidu suurtoetaja, Baltikumi suurim hotellikett Reval Hotels leiab, et
Eesti tennis on väga heas seisus – paremas kui kunagi varem!
Artikli koostas BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: ajakiri Tennis.
Usaldus alaliidu vastu

Reval Hotels liitus ETLi toetajatega
2008. aasta alguses, kui Eesti naiskond
osales Tallinnas peetud Föderatsiooni
Karika mängudel. Pildil pidulik moment
sponsorluslepingute allkirjastamisest –
Marko Männimets, Revali müügidirektor
ja ETLi president Urmas Sõõrumaa.

paljud meist tennisega tegelevad, ei

Reval Hotels toetab Eesti Tennise

ole. Samas tean mitmeid kolleege, kes

Liitu, mitte sportlasi ükshaaval, kuna

mitte ainult ise ei mängi, vaid on tenni-

ettevõte usub, et spordiliit teab kõige

se juurde toonud ka oma abikaasad ja

paremini, kus on kitsaskohad, mis kõi-

lapsed. Kuid kindlasti võiks neid ini-

ge kiiremat toetust vajavad. „Usaldame

mesi meil veel rohkem olla!“

neid selles täiesti. Meie abi pole ainult

Reval Hotels sai alguse 1991. aastal,

rahaline, vaid aitame ka majutuse, res-

kui asutati AS Hotel Olümpia. Revali

torani ja konverentsiteenustega,“ lisab

nime kannab firma alates 1997. aastast

ta. „Esialgu toetame tennist vaid Eestis,

ja alates 2002. aastast on Revali hotelli-

aga võib-olla hakkame hiljem ka teistes

grupi omanikuks Norra kinnisvarafir-

riikides seda spordiala sponseerima.“

ma Linstow AS. Linstow AS on Anders

Lisaks tennisele on Reval Hotels

Wilhelmsen Groupi tütarfirma, kes on

juba 11 aastat olnud kümnevõistluse

luksuslaevu haldava ettevõtte Royal

toetajad – Erki Noole Reval Hotels Cup

Carribean Cruisline suuromanikuks.

on suuremaid üritusi, mida ettevõte

Baltikumi juhtiva hotelliketina on

on järjekindlalt korraldada aidanud.

Revalil neli hotelli Tallinnas, kolm

leme sporti toetanud nüüdseks

Samuti on käsi alla pandud Audentese

Riias, kaks Vilniuses, üks Kaunases ja

juba üle kümne aasta,“ räägib

Võrkpalliklubi arengule. „Ega me ole

üks Klaipedas. Järgmisel aastal lisan-

Reval hotellide müügi- ja tu-

ka teisi spordiliite ja -klubisid kõrvale

dub Revali peresse hotell Peterburis ja

rundusdirektor Killu Maidla. „Tennis

jätnud, kuid neid toetame pigem meie

kahe aasta pärast Moskvas. On lootust,

on viimastel aastatel maailmas ja ka

teenustega ja mitte rahaliselt.“

et uusi hotelle lisandub lähiajal veelgi,

Eestis kõvasti populaarsust juurde

Baltikumi juhtiv
hotellikett

O

„

võitnud, siiski on Eestis harjutami-

lisab Maidla.
Reval opereerib paralleelselt kahte

solud olnud küllaltki kitsad. Raskuste

Reval Hotelsi alla kuulub 11 hotelli

kaubamärki: Reval Inn on lihtne ja tasku-

kiuste on meil peale kasvanud seda-

Baltikumis ning ainuüksi Eestis töötab

kohane hotell vähenõudlikumale tarbija-

võrd tugev uus põlvkond – meie noored

üle 450 inimese. „Kuna meil on väga

le, Reval Hotellid pakuvad aga esmaklas-

on maailma tennises praegu tegijamad

suur firma, siis täpset ülevaadet, kui

silist majutust paljude lisateenustega.

kui kunagi varem. Nii tunduski meile
loogiline just seda valdkonda sponseerida – potensiaal on väga suur.“
„Kui vaadata näiteks Maret Ani või
Kaia Kanepi tulemusi – need tõestavad
kõigi aegade parimat seisu juba suurepäraselt. Samas ei tähenda see, et
pole arenguruumi! Veel hiljuti oli harjutamisväljakutega probleeme, nüüd
on lisa tulemas ja loodetavasti annab
see võimaluse veel paljudele tublidele
noortele tennises hea tase saavutada,“
nendib ta. „Loodame noorte seas head
juurdekasvu ka meesmängijate poolele, praegu on ikka eesti naised need,
kes tennises ilma teevad.“
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Eesti koondis uue toetaja esindaja ja alaliidu presidendi vahel oma parimas koosseisus
pärast Fed Cupi pressikonverentsi Reval Hotelsis.
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TENNISEkoolitus

Nordea tennisepäev
Eesti Tennise Liidu kuldsponsor Nordea Eesti andis juunis toimunud tennisepäeval
Tondi tennisekeskuses oma töötajatele võimaluse avastada selle mängu võlusid ning
veeta väljaspool kontorit mõned sportlikud tunnid koos töökaaslastega.
Kokkuvõtte Nordea tennisepäevast koostas ajakirja sekretär-toimetaja Laura Rahe. Pildid: ajakiri Tennis.

N

ordea panga töötajaid kogunes
ilusal suveõhtul Tondile 22.
Võib-olla tulenes osavõtjate rohkus sellest, et Nordea Eesti juht Vahur
Kraft on ise juba mitu aastat olnud tennisesõber ning ka Eesti Tennise Liidu
juhatuse liige.

Treeneritena lõid seekord kaasa Kersti
Orek, Piret Ilves ja Villem Lapimaa.
Nordea üks visioone on aidata kaasa
Eesti noorte tennise arengule. Nordea
kontsern toetab ka jalgpalli, mäesuusatamist ja golfi. 2007. aasta suvel moodustati mittetulundusühing Nordea Spordi-

klubi, mille liikmed saavad külastada
soodsalt erinevaid spordiklubisid.
Edukast tennisepäevast sai nii mõnigi
nordealane külge väikse tennisepisiku
ja Tondi uue tennisekeskuse püsiklientideks on saanud juba koguni 14 panga
töötajat.
a

Osalejate kommentaarid
Karin Lember
Koolitus koos oma kolleegidega tundus igati toreda sportliku üritusena. Kuna tennisemäng
mulle niikuinii väga meeldib, siis kasutan hea meelega igat võimalust sellega tegelemiseks.
Koolituse tegi atraktiivseks muidugi ka väga heade treenerite kohalolek.
Tennise juures meeldib eelkõige selle spordiala mängulisus. Ei pea kunagi end sundima
trenni minema, nagu teiste aladega tihtipeale kipub olema. Samuti on see mõnusalt
seltskondlik ala, kus saab mängida nii kahekesi kui ka neljakesi ning käia erinevatel
harrastajate turniiridel teiste omasugustega mõõtu võtmas.
Nordea Panga juht Vahur Kraft tuleb
tennisereketiga suurepäraselt toime,
aga juurde saab alati õppida.
Fotol koos treener Villem Lapimaaga.

Kristiina Kruusa
Tennis on nagu ka teised spordialad suhteliselt tehniline. Koolitus on vajalik, et kohe alguses
hakata õigeid tehnikavõtteid õppima. Hiljem on teadupärast raskem algseid vigu parandada.
Olen tegelenud mitmete spordialadega, pikemalt kergejõustikuga. Tennise avastasin hiljuti,
see annab piisava koormuse kõikidele lihastele. Praegu tundub kõige raskem õppida
tagakäelööki, kuid mida rohkem treenida, seda paremini see hakkab välja tulema.
Olen püüdnud viimasel kuul tennist mängida kaks korda nädalas ning plaanis on seda teha
ka edaspidi. Tennis on mu südame võitnud!

Andreas Laane

Nordea turundusjuht Kristel Kaubi tennisepäeva juhilt Donatas Narmontilt auhinda
vastu võtmas.

Koolitusele läksin seepärast, et mulle tennisemäng kohutavalt meeldib ning soovisin teada
saada, millised on heade treenerite treeningmeetodid. Lisaks ootasin häid näpunäiteid teatud
löögitehnika osas. Koolitus oli väga lõbus, pakkus võimaluse leida uusi mängusõpru ning oli
seetõttu ülimalt vahva üritus!
Olen tennisetrennis käinud mõne aasta lapseeas ja seega on ABC mulle korra selgeks tehtud.
Leidsin tennise enda jaoks uuesti ligikaudu neli aastat tagasi ja olen seejärel proovinud käia
mängimas korra nädalas, kuigi tegelikult on ehk õnnestunud väljakul käia paar korda kuus.
Juba enne koolitust olin jõudnud otsusele, et oskuste arendamiseks on vaja mängida vähemalt kaks korda nädalas ja sellest oleks hea üks kord treeneriga harjutada. Pärast koolitust
olengi treeneriga harjutanud ning samuti juba ajad talvehooajaks kinni pannud.

Meeleolukast koolitusest sai nii mõnigi nordealane külge tennisepisiku ja Tondi uue tennisekeskuse püsiklientideks on saanud juba 14 panga töötajat.
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Pärnu tennisekeskus
Eestimaa suvepealinnas Pärnus on võimalik tennist mängida aasta läbi. Võimalusi
selleks pakuvad Pärnu tennisehall ning Kesklinna, Kalevi ja Saviaugu tenniseklubid.

Pärnu tenniseelu ühe eestvedaja Tiina Postiga vestles ajakirja Tennis sekretär-toimetaja Laura Rahe. Fotod: Kati Vaas ja erakogu.

P

kandis Quelle avaturniiri nime, traditsioonilised karnevali- ja ööturniir ning
„Valge Cup“, kus kõik osalejad on riietatud valgesse ning mängitakse puureketitega.
Sõpruskohtumisi peetakse Jurmala
ja Helsingi tenniseklubidega. „Viime

ärnu Kesklinna tenniseklubile

seintega, modernselt sisustatud jõusaal.

Klubi. Tennisekoolis käib ligi 200 kuni

läbi ka näiteks võistkondliku VW Cupi,

kuulub neli välisväljakut ning

Merele ja tenniseväljakutele avaneva

18-aastast last, keda juhendavad tree-

üks siseväljak. Täiskasvanud

vaatega saalis on kasutusel Saksa firma

Mixtuuri, Eesti täiskasvanute GP ja

nerid Henri Busch, Raul Kukk, Heggert

harrastajaid on Kesklinna tenniseklu-

Gym 80, Sygnum seeria jõumasinad ja

Meier, Rivo Tettermann ja Tiina Post.

lastetennise GP etappe.“ Tiina Posti

bis 40 ning klubi kõrval tegutseb ka

-pingid ning uusimad trenažöörid Itaalia

„Kooli eesmärgiks on arendada ten-

tennisekool ligi 100 noore mängijaga,

firmalt Technogym. „Me tahame olla

nist kui harrastussporti ja keskenduda

keda juhendavad kaks treenerit, Kadri

arenemisvõimelised ja juurde ehitada

tippspordile ning pürgida järjest pare-

Kuuda ja Astrid Kasela. Peamiselt

kaks siseväljakut ning sellest järgmise

mate tulemuste poole. Loodan, et kõik

noortespordiga on Pärnus tegev Rein

etapina laiendada jõusaali,“ rääkis Post.

kooli kasvandikud saavad kogu eluks

Holteri tennisekool, kus treenib li-

Peale otseste spordirajatiste on kes-

hea tennisemängu oskuse,“ ütles Post.

gi 30 last. Kaks savi-liivaväljakut on

kuses külastajate teenindamiseks mu-

Saviaugu tenniseklubil, kuhu kuulub

gavad riietus- ja duširuumid, saunad,

15 täiskasvanud tenniseharrastajat.

kauplus ja kohvik.

Kalevi tennisekool, mille eesotsas on
Uno Koort, tegeleb ainult noortetennisega. Koolil on välibaas kolme väljakuga. Pärnu linnavalitsuses spordinõuniku ametit pidava Uno Koorti andmetel
on tennis Pärnus kõige massilisemalt
harrastatav spordiala. „Seda nii laste
kui ka täiskasvanute hulgas. Teise koha on meil tennise järel hõivanud jalgpall.”

Pärnu populaarseim –
Tammsaare puiestee
tennisehall
Suvepealinna suurim ja populaar-

Keskus sobib hästi ka treeningkogunemiste korraldamiseks nii Eesti
tennisekoolide noortele kui ka täiskasvanute gruppidele. „Tipptennise
kõrval kasutavad keskust laialdaselt

valitud Pärnu Tennisehalli Klubisse
kuulub 80 tennise entusiasti. „Auhind
tuli paljuski tänu sellele, et klubil ja
tennisekoolil onn väga hea koostöö tennisehalli omanikega,“ arvas Tiina Post.

harrastustennisistid ning vajaduse

Tenniseklubi paistab silma aktiiv-

korral annavad juhtnööre meie ko-

se klubilise tegevusega. Populaarne

genud treenerid,“ märkis Post. Lisaks

on kolmandat hooaega käiv Pulsi ja

pakub tennisehall ettevõtetele või-

Dunkeri tenniseturniir. „Esimene on

malust korraldada keskuses sport-

mõeldud neile, kes juba pikemat ae-

likke ja lõbusaid kliendiüritusi või

ga tennist mänginud ning teine nei-

tähistada ettevõttesiseseid sündmusi.

le, kes alles alustanud,“ ütles Post.

Tennisehalli juures tegutsevad Pärnu

Tennisehallis toimuvad võistlused

tennisekool ja Pärnu Tennisehalli

nagu hooaja avaturniir, mis sel aastal

hall. Kaunis roheluses, mõnesaja
meetri kaugusel mererannast asuvas
keskuses on kaheksa välisväljakut ja
tänapäevaselt sisustatud sisehall, kus
on neli siseväljakut. Siseväljakutel
on kasutatud tipptasemel Novacrylici
kattematerjali ja tehnoloogiat. Selline
dada Pärnus esinduslikke turniire ja
jutusvõimalus linna oma sportlastele. Peale tennise saab hallis mängida
ka sulgpalli. Tennisehalli juhataja
Tiina Posti sõnul on plaani võetud ka
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Pärnu Tenniseklubi üks temaatilistest
turniiridest on karnevaliturniir.

Quelle turniir avas Pärnu
tennisehooaja
Pärnu Tennisehallis maikuus toimunud Quelle turniir igamehe paarismängus
juhatas suurejooneliselt sisse Pärnu Tennisehalli Klubi tänavuse välishooaja,
pakkudes tennisistidele-entusiastidele põnevust ja osalemislusti,
rõõmustades täiusliku korralduse ja rohke osavõtuga.
Pärnu Tennisehalli Klubil on alates 2006. aastast kombeks
anda avaturniiri korraldamise au eelmise aasta võitjatele.
Seekordse avavõistluse 24. mail korraldasid 2007. aasta
võitjapaar Margit Kurn ja Heggert Meier.

Turniiri suurtoetajaks oli postimüügikataloog Quelle, tänu
kellele pandi välja üks suuremaid auhinnafonde klubi ajaloos:
DVD-mängijad, muusikakeskused, kodukinosüsteemid, MP3mängijad ja rahalised preemiad.

Pärnu Tennisehalli juhataja Tiina Post tõdeb, et tennisehalli
avaturniiri korraldamise vastutuse andmine parimatele
harrastustennisistidele on seni ennast tänuväärselt tõestanud,
sest iga aastaga muutuvad avaturniirid omanäolisemaks,
huvitavamaks ja osavõturohkemaks.

Pärnu Tennisehalli Klubi ja Pärnu Tennisehall tänavad kõiki
toetajaid:
Quelle, Sportland, Kaubamajaka kaubakeskus, Walmark
Terviseklubi, Saku ja Altia Eesti.

Hooaja avaturniiri võitsid Mai Kõvatomas ja Gunnar Ervin.
Teise koha saavutasid Henri Busch – Toomas Mäekala.
Poolfinalistid olid Heggert Meier – Igor Ivanov ja Ervin Holter
– Kristjan Lepa.

teiselt poolt luua hea aastaringne har-

loni mänguks kõik vajalik olemas.“

Pärnu Tennisehalli klubi korraldatud traditsiooniline Valge Cup tõi kokku klubi parimad valgepallurid.
Tänavusest üritusest võtsid osa ka külalistreenerid Willem Jan van Hulst ja Mohith Vijakyakuma.

Quelle turniiril osales 74 mängijat Pärnust ja Tallinnast, kokku
34 paari.

keskus võimaldab ühelt poolt korral-

Keskuse teisel korrusel asub avatud

Ka linnavalitsuse spordinõunik Uno
Koort on samal arvamusel. „Tennise
olukord on hea. Loomulikult võiks
rohkem olla kõrgemal tasemel mängijaid erinevates võistlusklassides, kuid
loodetavasti on noori perspektiivikaid
noori peale tulemas.”

2007. aastal Eesti parimaks klubiks

saare puiesteel paiknev Pärnu Tennise-

meil Eestis ainus koht, kus on reket-

Et tenniseelu veelgi huvitavamaks
muuta, armastavad klubilased osaleda
välislaagrites. „Viimased laagrid viisid
meid Hispaaniasse Costa Blancale koos
Jurmala sõpradega ning Türki, kus nädal aega sai tõsiselt tennisemänguga
tegeleda,“ lausus Post, kelle arvates
areneb tennisemäng Pärnus aastatega
järjest enam. „Ka meie tennisehallis

on see nii. Väljakud on mängijaid täis,
suvel on peaaegu igal nädalavahetusel
mingi üritus või võistlus. Eriti head
meelt teeb see, et meie välisväljakud
on heas korras!“

Eesti parim klubi

seim tennisekeskus on A. H. Tamm-

squashi-väljakute rajamine. „Siis on

sõnul on eriti oodatud ja armastatud

29.–31. augustini toimuv Samsung
Euronics Cup, millest eelmisel aastal
võttis osa 80 paari.

Aprillis toimus Pärnu Tennisehallis Hollandi Tenniseakadeemia laager Eesti noorte paremikule.
Laagrit viisid läbi külalistreenerid Willem Jan van Hulst ja Mohith Vijakyakumar.
Laagri päevad olid täis innukat tegutsemist. Tiina Posti sõnul on just seda vaja meil kõigil
külalistreeneritelt õppida, kuidas panna lapsed särasilmselt arendama oma tennisemänguoskusi.
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Harrastajate turniiri tennisemängule lisasid atraktiivsust
ahvatlev auhinnafond, meelelahutus lastele, pealtvaatajatele
ja mängijatele. Kõige väiksematele pealtvaatajatele pakkus
turniiri ajal meelelahutust Põnnila lastenurk, kus sai mängida
koos päris ehtsa Pipi ja Marsimehega.
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Quelle
auhinnaturniiri
võitjapaar
Mai Kõvatomas
ja Gunnar Ervin.
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Dinara Safina saatus:
olla venna varjus
Korraks sai Dinara Safina kuulsamaks kui tema vend Marat.
Siis, kui ta tänavu jõudis Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste finaali.
Ent ta kaotas ja langes kiiresti välja Wimbledonis. Samal ajal jõudis Marat poolfinaali.
Ja Dinarast sai taas suure Safini väike õde.
Loo Dinara Safinast pani kirja vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

M

aasta juulis võitis Safina karjääri esimese WTA turniiri Sopotis. Tollal oli ta
nelja viimase aasta kõige noorem turniirivõitja. Tõus esisajasse sai teoks.
Kui 2002. aasta lõppes, asus Safina
edetabelis 68. kohal. Edasi järgnes selline rida: 2003 (aasta lõpu seisuga) 54.,
2004 44., 2005 20., 2006 11., 2007 15.
Tõus? Seda kindlasti – kuigi mullu
toimus kerge langus, jõudis Safina just
2007. aasta mais esmakordselt maailma esikümnesse.

is tunne on olla Marat Safini

Siiski ei treeninud Dinara Valencias

õde?“ Sellist küsimust on

nii pikalt kui vend. Erinevalt Safinist,

„Ärme hakkame siin numbrite-

Dinara kuulnud kümneid kor-

keda valmistati Hispaanias ette mees-

ga vaevama lugejaid, tasub lihtsalt

di. Mõnikord veel lisatakse, et õde on

te klassi mänguks, võttis Safina vara-

mainida, et suur osa Safina rivaa-

peetud vennast isegi andekamaks.

kult osa noorteturniiridest.

„

Kuid Dinara ei tunne mingit ka-

te edetabelis jõudsalt,

on selline vend. Ja temast andekamat

Venemaa tenniseju-

mängijat polegi olemas. Pealegi tun-

hid nägid just Safinat

nen kogu aeg tema tuge. Kui võimalik,

tulevase esireketina. Igal juhul

tuleb Marat alati mu mängu vaatama.

meenutas Kaia Kanepi esime-

Kui pole võimalik, siis helistab või saa-

ne treener Tiit Kivistik, et ve-

dab sõnumi,“ rääkis Safina.

nelased olid väga pettunud,

Dinara sõnul on nad iseloomult vennaga erinevad. „Mina olen selline, kes
vahel hammustab, aga tema on külmavereline. Mis siis, et ta väljakul reketit
loobib, kuid kodus on ta vana rahu ise,“
rääkis Safina ja jätkas. „Sellist asja, et
vanem kiusab nooremat, pole meil kunagi olnud. Jah, mõnikord ta viskab
nalja ja tögab. Kuid Maratile annan
kõik andeks.“
Suhtlejana olevat õde siiski tagasihoidlikum. „Mina võin vahel tundide kaupa üksi toas istuda, oma asju
toimetada, lihtsalt mõelda. Marat on
seltskondlikum ja avatum. Kuid see
ei tähenda, et ta esimesel võimalusel
koju ei tuleks. Saabub võistlustelt, külastab kõigepealt vanaisa ja siis sööb

Või Jelena Jankovic, Safinast aas-

ikkagi Safinast andekamad?
Tõsi, 2004. aastal tabas Safinat Eastbourne’i turniiril ka seljavigastus, mis

netsova

tõusu edetabelis pärssis. Ema Rauza

finaalis

Islanova: „Uskusime Mišaga (Safini

Kanepile

isa – autor), et Dinara tõuseb sel aastal

kaotas. Sest 183-sentimeet-

20 parema hulka, kui see vigastus tuli.

rises ja võimsa kehaehitu-

se tähisena märkida alles 2005. aasta
veebruari turniirivõitu Pariisis, kus
Safina alistas finaalis Amelie Mauresmo. Huvitaval kombel saabus Dinara
edu täpselt kaks nädalat pärast Marati
triumfi Australian Openil.

rat isegi kauem kui poega Marati, kelle

Tol hetkel juhendas Safinat rootsla-

ta hispaanlasest treeneri käe alla andis.

ne Lars-Anders Wahlgren, keda ema

Kuid ka Dinara puhul tundis ema, et

kiitis. „Marat tuli meile appi, kui leidis

ühel hetkel vajab tütar treenimiseks

oma tollase treeneri Peter Lundgreni

rahulikumat õhkkonda. „Meie trennis

kaudu teise rootslase Dinara jaoks.

kulus vaidlemisele mõnikord rohkem

Külmavereline ja rahulik mees sobis

aega kui harjutamisprotsessile enda-

Dinarale nagu rusikas silmaauku,“

le,“ meenutas ema.

rääkis Islanova.

et hooaeg ongi läbi, kuid ta sai juba

Kuznetsovas.

sügisel platsile.“

Oodatust
aegsam tõus
esikümnesse

Pärast vigastust andis Safina Wimbledoni turniiri avaringis seisul 0:6, 0:2
loobumisvõidu hispaanlanna Arantxa
Parra-Santonjaga.

2001 oligi Safina

dus ta

karjääri ilusaimat nädalat, võis järgmi-

panid veel vale diagnoosi. Kartsime,

perspektiivi kui jässakas

esikümnesse.

Pärast Sopoti hiilgavat edu, mida
Safina on mitut puhku meenutanud kui

Hull lugu oli selles, et Inglise arstid

sega Safinas nähti rohkem

siis siir-

needuse.

Ema Rauza Islanova juhendas Dina-

esikümnesse, kuid järsku olid rivaalid

lana Kuz-

Alles tänavune French Open murdis

ei tasu üldse rääkida. Kõigile on selge, et andetu mängija ei jõua maailma

üle, et Svet-

taas kaheksandikfinaalist kaugemale.

teine. Ana Ivanovici järsust tõusust

Safinast taga, aga nüüd on maailma

nud kui selle

ja USA), kuid 2007 ei jõudnud Safina

Rootsi treener aitas
turniirivõiduni, kuid ei
sobinud Safinale

ta vanem tennisist. Pikka aega oli ta

Rohkem pettu-

jõudnud, ent Marat kuulus maailma
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Kuznetsova jõudis esikümnesse 19-aastaselt, Safina 21-selt.

Safina alistas.

noorteklassis,

vanemad ja kodu on neil ju samad.

kuid poolteist aastat hiljem
oli ta Wimbledoni võitja.

võidule veerandfinaalis

mil tema veel profitennisesse polnud

mas ajakirjas on ka lugu Safinist. Ning

aasta lõpul veel keegi,

French Openi noorteturniiri

viimane aasta

Safina vanematest ja lapsepõlvest

Šarapovat ei teadnud 2002.

kui Kanepi teel 2001. aasta

meiega õhtust,“ meenutas Dinara aegu,

pole siinkohal mõtet jutustada, sest sa-

mini tõusnud. Näiteks Maria

Ta edenes ITF-i noor-

dedust. „Vastupidi, olen uhke, et mul

Vanem pole kunagi
nooremat kiusanud

lidest on edetabelis palju kiire-

Olgu vigastusega kuidas on, ent
kindlasti jättis pikka aega soovida Safina mäng suure slämmi turniiridel.
Aastatel 2002-2005 lõppes Safina 13

profi-

slämmiturniirist 7 avaringis. Parimal

leeri.

juhul (2003 US Open) jõudis ta kahek-

Algus oli palju-

sandikfinaali. Edasi – 2006 lisandus

tõotav – 2002.

küll kaks veerandfinaali (Prantsusmaa
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Dinara Safinas nähti noorteklassis palju suuremat potentsiaali kui jässakas Svetlana
Kuznetsovas. Paraku tuli läbimurret täiskasvanute seas oodata kaua.
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Ent Safina emaga ei nõustunud.

(Ehkki me ei tea – nii palju loobujaid

Impulsiivse inimesena eelistas Safina

tuleb hiljem tagasi, järsku see polnudki

treenerit, kellega saaks vestelda ka

Henini viimane mäng.)

muust peale tennise. „Ma ei taha temast

French Openil sai Safina comeback’i-

midagi rääkida! Rootsi treeneri palka-

kuninganna tiitli, sest võitis vastase edu-

mine oli suur viga,“ arvas Safina 2005.

seisult ja matšpallidelt nii Šarapova kui

aasta lõpus. „Õnneks tuli siis tagasi

ka Dementjeva. Seejärel ka Kuznetsova,

mu endine juhendaja Saša Zlatoustov,

kuid finaalis Ivanovici vastu jõudu enam

kes pole ainult treener, vaid ka sõber.

ei jätkunud. „Polnud enam püssirohtu.

Temaga võib kõigest rääkida. Kuid

Olin väsinud nii kehaliselt kui ka vaim-

kahjuks ta ei saa regulaarselt mind ju-

selt. Tahtsin võita, aga süda ja keha ei

hendada, sest pereelu ei võimalda tur-

tulnud kaasa,“ sõnas Safina.
Wimbledoni ebaedule vaatamata jäi

niiridele nii sageli kaasa sõita.“

Safina edetabelis üheksandale kohale

Praegu juhendab Safinat horvaat

püsima. Ent maailma esikümne mängi-

Zeljko Krajan, kuid ema roll tütre tree-

ja on paradoksaalsel kombel oma riigis

nimisel püsib endiselt arvestatavana.

alles viies – Safinat edestavad edetabe-

15 minutit kuulsust:
Föderatsiooni karikafinaali kangelanna
2005. aasta septembris tõi Dinara
Safina Venemaa jaoks kastanid tulest
välja Föderatsiooni karikavõistluste
finaalis Prantsusmaaga. Alavormis
Anastassia Mõskina vedas venelannasid alt ja seisul 2:2 pani kapten Šamil
Tarpištšev paarismänguks kogenud
prantslannade Amelie Mauresmo ja
Mary Pierce’i vastu platsile Safina ja
Jelena Dementjeva.
Otsustav paarismäng kestis küll
kauem kui veerand tundi, ent lause 15-

lis Šarapova, Kuznetsova, Dementjeva
ja Anna Tšakvetadze. Aga olümpiale
pääseb igast riigist neli paremat…
Sarnaselt vennaga ei varja ka Dinara
tenniseväljakul oma tundeid ja emotsioone.

vastu hirmutamistaktikat kasutama.

viidates. Tõsi ta on, et Tšakvetadze on

„Lõi ühe korra, siis teise, arvasin ik-

viimasel ajal kesiselt mänginud, kuid

ka, et juhus. Aga kui pidevalt tulistati

võimalust osaleda olümpial Venemaa

minu suunas kui kuulipildujast, sain

sportlane niisama tavaliselt käest ei an-

vihaseks. Tuletasin meelde, mida tree-

na. Võimalik, et niiditõmbaja Tarpištševi

ner ja ema õpetasid ning hakkasin veel

käsi oli siingi mängus – ta lihtsalt nime-

agressiivsemalt mängima, lausa loo-

tas koondisse need, keda soovis.

mastusin. Ma vihkan, kui mind ilma
põhjuseta vihatakse,“ meenutas Safina
paarismängu.

minutilisest kuulsusest on siinkohal pas-

Nagu ikka, saatis Marat ka pärast

lik, sest pärast seda ei räägitud Safinast

Federation Cupi finaali Dinarale sõ-

taas pika aja jooksul. Seda enam, et

numi: „Dinka, sa olid tubli! Tunnen su

Venemaal leidub küllalt naismängijaid,

üle uhkust ja armastan!“

kellest rääkida või kirjutada.
Ent nii ta oli, et just Safina filigraanne võrgumäng päästis Venemaale otsustava seti, kui Dementjeva oli seisul
4:2 oma pallingu loovutanud. Võit 6:3
ja karikas Venemaale. „Mul oli selline
tunne, et Šamil Anvarovitš (Tarpištšev
– autor) paneb mind paari mängima,
kuid ei teadnud kellega. Lootsingi, et
Dementjevaga – ta on ju nagu sein,
tema kõrval tuleb ainult oma mängu
mängida,“ ei tõstnud Safina enda osa
esile.

Ei, Safina siiski sõidab Pekingisse.
Sest Tšakvetadze loobus alavormile

Võitis Henini tema
karjääri viimases
matšis
Tänavu juunis tõusis Safina uuesti
maailma esikümnesse. Selle tingisid
kaks edukat turniiri – võit Berliinis ja
finaalijõudmine French Openil.
Teel Berliini turniiri võidule alistas

Dinara Safina
Sündinud: 27. aprillil 1986 Moskvas
Pikkus ja kaal: 182 cm, 70 kilo
Treener: Zeljko Krajan
Reket: Babolat

Safina teiste hulgas ka Kanepi. Ent

Jalanõud ja riietus: Adidas

kohe järgmisel päeval pärast eestlanna võitmist sai Safina 5:7, 6:3, 6:1 jagu

Parim koht maailma edetabelis: 9.
(2007 ja 2008)

Heninist, kuigi oli teises setis 0:2 taga.

WTA turniirivõite: 6

Järgmisest turniirist Roomas Henin

Tennise kirjutamata reegel ütleb, et

loobus ja siis teatas ootamatult karjääri

Parim saavutus suure slämmi turniiril:
French Openi finaal (2008)

paarismängus vastasele otse pihta ei

lõpetamisest, ehkki saanuks esireketi-

Karjääri auhinnaraha: 4 203 650 USD

lööda, kuigi see pole keelatud. Kuid

na alustada French Openit. Tahtmatult

Hobid: film, muusika, lugemine

võistkondlikus karikafinaalis kõlbavad

sai Safinast mängija, kes Henini kuul-

Toit: meeldib Vene, Itaalia ja Jaapani köök

kõik võtted ja Pierce hakkaski Safina

susrikkale teekonnale punkti pani.
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Andekas Marat Safin
võinuks palju rohkem võita

Marat Safin on üheksa nädalat hoidnud maailma esireketi tiitlit.
Ta on võitnud kaks suure slämmi turniiri, tulnud kaks korda Davise karikavõitjaks.
Vähe? Jah, tema kohta tõesti. Asjatundjate arvates võinuks tal ande poolest olla
peaaegu sama palju tiitleid kui Pete Samprasel või Roger Federeril.
Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

E

nne kui kirjutada Safinist kui
tippmängijast, alustame varajastest aastatest. Marat sündis
27. jaanuaril 1980. Rahvuselt pole ta
venelane, vaid tatarlane. Tal on ka tataripärane täisnimi, mis kõlab nii: Marat
Möbin ulõ Safin.
Vene keeles on ta Marat Mihhailovitš
Safin. Isa Mubin (või tatari tähtedega
Möbin) võttis Moskvas elades paralleelselt ka vene nime. Ka Marati ema Rauza
Islanova on päritolult tatarlane.
Ühes intervjuus on Safin öelnud, et nii
tema kui ka mõlemad vanemad on moslemiusku, kuid mitte tõsiusklikud. See
tähendab, et viis korda päevas Meka
poole nad ei kummarda. Inglise keeles
on selle kohta termin: non-practicing
muslim.

Harjutas Valencia
liivaväljakutel visalt
võimsat tagakäelööki
Selles, et Marat valis tennise, polnud
kahtlust. Esiteks kuulus ema Rauza
Islanova aastaid NSV Liidu edetabeli
esikümnesse. Isa Mihhail-Mubin töötas
aga Moskva Spartaki tenniseklubi juhatajana. Samas klubis treenisid ka Anna
Kurnikova (kuni USA-sse siirdumiseni), Jelena Dementjeva ja Anastassia
Mõskina.
Safin harjutas Moskvas 14 aasta vanuseni, siis siirdus treenima Valenciasse.
Hispaaniasse minnes oli Marat välimuselt kui piitsavars. „Pikkust tuli kiiresti
juurde, aga lihas ei kasvanud,” meenutas Safin ühes varasemas intervjuus.
„Muskleid polnud mul olemaski. Kui
läinuksin harjutama USA kõvadele väljakutele, oleksid mu põlved murdunud.
Liivaväljak oli põlvede seisukohalt parem, samuti sain seal harjutada tänapäeva tennise tähtsaimat elementi ehk
tagajoonemängu.”
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Safin õppis kiiremini ära hispaania
keele kui õige mängu. Otseselt pole
keegi kirjutanud Marati visadest ja
pikkadest treeningutest Valencias, kuid
kuulduste põhjal läks väga kaua aega,
enne kui ta tugeva ja täpse tagajoonelöögi kätte sai. Safin ei mänginud kaasa
noorteturniiridel, vaid ainult harjutas.
Legend räägib, et põhiliselt õppis ta
täie jõuga tagajoonelt pommitama.
Esimesel aastal virutas paar meetrit
välja, siis napilt üle joone, kuni hakkas
lööma täpsemalt.
Samas annab selline harjutamisviis parema ülemineku meeste klassi.
Küsimus on selles, et noorteturniiridel
võidavad tavaliselt poisid, kel on rohkem vaimu, visadust ja liikuvust. Kui
tahad noorena võita, ei peagi sa liiga
võimas olema. Ent üleminekul täiskasvanute klassi tekivad probleemid, sest
meeste seas määrab löögi võimsus palju rohkem. Kui Safin 1997. aastal profikarusselli sisenes, oli ta kohe valmis
meeste tenniseks.

Kolme hooajaga
maailma tippu
Noore venelase (või tatarlase) algus
oli muljetavaldav. Kui Safin mängis elu
esimese suure slämmi turniiri 1998.
aasta French Openil, jõudis ta kaheksandikfinaali, alistades Andre Agassi
ja Gustavo Kuerteni. Mis on nende
tulemuste juures tähelepanuväärne
– Agassi oli järgmine (1999) French
Openi võitja, Kuerten aga eelmine
(1997). Tõeliselt kõrget klassi võidud!
Polnud ime, et 1998 teenis Safin ATP
aasta uustulnuka tiitli.
Pikkusele vaatamata liikus Safin
väga hästi. Ulatuse tõttu sai ta
kätte raskeid palle ja lummas
pealtvaatajaid ootamatute ja ülitugevate
tagajoonelöökidega.

Safin oli mängija,
kes tundeid platsil
välja näitas. Ta loopis reketit, vaidles
kohtunikega ja kirus
endamisi nii vene, hispaania kui ka inglise
keeles. Ent samamoodi
nagu John McEnroe oli
omal ajal paljude lemmik
(eriti võrdluses „kuivik”
Ivan Lendliga!), elas publik kaasa Safini emotsioonidele.
Safin ise tunnistas
end olevat „paha poiss”.
Pressikonverentsil vastas
ta rahulikult küsimusele,
et purustab ligikaudu 50
reketit aasta jooksul.
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On muidugi võimalik, et seesama
trenn, mida Safin omal ajal Valencias
palehigis tegi, on mõjutanud tema hilisemaid tulemusi. Kui sa õpid ainult
tugevalt lööma, aga ühel päeval välja ei
tule, laguneb kogu mäng. Seda enam, et
vaimne kindlus pole Safinil kiita.
Kuidas on muidu võimalik, et karjääri
jooksul on Safin juba mainitud Santoro
vastu omavahelistes mängudes kaotusseisus 2:7. Santoro, kelle põhiline oskus seisneb ebahariliku mängustiili
abil vastase „peedistamises”, ajas alati
Safini sedavõrd närvi, et Venemaa hiiglane enesevalitsuse kaotas.

Safin ise tunnistas end olevat „paha poiss”.
2000. aastal pressikonverentsil ütles ta
rahulikult, et purustab ligikaudu 50 reketit
aastas.

2000. aastal ütles ta French Openi veerandfinaalis pärast kaotust rootslasele
Magnus Normanile: „Kui oleksin ise
pealtvaataja, ma küll Safinile kaasa ei
elaks.”
2000 oligi Safini läbimurdeaasta. Ta
võitis seitse turniiri, nende seas ka US
Openi. Ja kuidas võitis! Finaalis alistas Safin Samprase 6:4, 6:3, 6:3. See oli
üks harvadest kordadest, kus Sampras
tähtsas mängus vastupanu osutada ei
suutnud.

„Safin võiks olla number üks, kui ta
seda tahaks,” ütles Sampras 2004. aastal. „See on otsus, mida sa pead elus tegema. Sul peab olema tahtmine ja oskus
toime tulla pingega.” Sampras teadis
retsepti, sest temalgi esines mõõnu, ent
alati tuli ta neist kiiresti välja.
Enne 21. sünnipäeva oli Safin võitnud kaheksa turniiri, pärast vaid seitse. Seda on andeka mängija kohta
selgelt vähe. Suurel slämmil jõudis ta
pärast 2000. aastat finaali veel kolm
korda ja alati Austraalias. 2002. aastal
kaotas ta seal üllatuslikult rootslasele
Thomas Johanssonile, kaks aastat hiljem Federerile.

Teine slämmitiitel tuli 2005, kui Safin
alistas poolfinaalis unustamatus mängus Federeri ja finaalis Lleyton Hewitti.
Imelik küll, aga see jäigi Safini profikarjääri viimaseks esikohaks. Ütleme
siiski: seni jäi, sest Safin ju jätkab profituuril, kuigi on nüüdseks langenud
maailma edetabelis 75. kohale.

Ainus, kes mõlema
heal päeval Federeri
võidaks
„Tema kohta on tehtud kriitikat, et ta
pole stabiilne ega võta oma annet tõsiselt,” ütles kunagine maailma esireket
Jim Courier 2005. aasta kevadel, kui
Safin taas kaotama hakkas. „Tõde on
aga siin: ta on suurepärane atleet, kes
ainsana suudab võita Federeri ka siis,
kui mõlemal on hea päev. See nimekiri algab ja lõpeb Maratiga. Kuid kas ta
suudab kõik oma oskused kokku viia?
Vaatame, mis edasi juhtub.”
Kui Courier need laused ütles, polnud
veel saabunud Rafael Nadali tähetund.
Nüüd teame, et vähemalt liivaväljakul
ei aita Federeri tippmäng Nadali vastu.
Ent tõsi ta oli, et kiire põrkega väljakul
võis hoogu sattunud Federerile tollal
vastu saada vaid Safin.
„Aasta tundus talle algavat hiilgavalt,” rääkis Federer samuti 2005. aas-

Kuigi Safin lõpetas aasta maailma
teisena, oli ta vahepeal kaks nädalat ka
edetabelit juhtinud. Nii järgnes ATP uus
tiitel kui aasta enim arenenud mängija.
2000 jaanuaris oli Safin alustanud edetabeli 23. kohalt.

Käis Himaalajas,
kuid tippu ei roninud
Möödunud sügisel üllatas Safin tennisemaailma sellega, et ühines ekspeditsiooniga, mis asus vallutama maailma kõrguselt kuuendat mäge Tšo-Oiut.
Himaalajas jõudis Safin siiski vaid mäe
baaslaagrini. Siis laskus ta alla ja naasis Moskvasse pärast kahenädalast viibimist Nepalis.
Tulnud tagasi tennisekarusselli, kaotas Safin esimesel turniiril 207-sentimeetri pikkusele Ivo Karlovicile. Selline
allajäämine andis tenniseajakirjanikele
hea võrdluse: hiiglasekasvu Karlovic
osutus Safinile alistamatult kõrgeks
nagu Tšo-Oiu tipp.

Miljardär
Roman Abramovitš lõi
Safini pruudi üle

Marat Safin

Marat Safini lugu poleks täielik, kui
ei kirjutataks tema kunagisest tüdruksõbrast Darja Žukovast. Eks pruute oli
Safinil varemgi, kuid vähemalt paari
aasta jooksul istus tema loožis Darja,
loodusmeditsiini tudeng Moskvast.
Tegelikult polnud ta mingi tagasihoidlik tudeng, vaid pigem kõrgklassi
seltskonnaneiu, kelle ärimehest isa
Aleksandrit peetakse seotuks Venemaa
maffiaga. Aleksandr Žukov on pikka aega Londonis elanud Suurbritannia kodanik, kes sai süüdistuse relvaäris, kuid
see ei leidnud kohtus tõestamist.
Darjale oli isa ostnud Londoni äärelinna umbes 30 miljonit Eesti krooni maksva maja, neiu isiklike tuttavate hulgas
oli ka kuningliku pere liikmeid. Polnud
siis ime, et sellisele neiule kõlbas vaid
Safini tasemel peigmees, rikas ja ilus.
Ent paar aastat kestnud armulugu sai
läbi 2006. aasta algul. Miljardär Roman
Abramovitš, maailma rikkuselt 11.

Sündinud: 27. jaanuaril 1980
Pikkus ja kaal: 193 cm, 88 kilo
Praegune elukoht: Monte Carlo
Treener: Hernan Gumy
Koht maailma edetabelis
(7. juuli seisuga): 40.
Parim koht edetabelis: 1. (2000 ja
2001, kokku 9 nädalat)
Turniirivõite: 15
Suure slämmi võite: 2
(2000 US Open, 2005 Australian Open)
Karjääri auhinnaraha: 13 705 680
USA dollarit
Reketid: Head
Riietus ja jalanõud: Adidas
Lemmikvärv: must
Lemmikjook: kokakoola
Lemmiktoit: Itaalia köök
Lemmikspordiala (peale tennise):
jalgpall

Tegelikult ei tohiks Safinit parastada:
kogenematu alpinisti ja kõrgusega mitte
harjunud inimesena hindas ta võimeid
õigesti. „Otsuse naasta tegin õigel ajal.
Tingimused olid kõigile rasked, seda
enam uustulnukale. Loodan, et järgmisel korral on kergem,” tunnistas Safin.

mees ja Chelsea jalgpalliklubi omanik,
kutsus Aleksandr Žukovi ja tema tütre
enda juurde uue aasta vastuvõtule. Paar
kuud hiljem nähti Abramovitšit koos
noore naisega Chelsea – FC Barcelona
jalgpallimängu loožis ja hiljem Hiltoni
hotellis pidu panemas.
Chelsea omanik Roman Abramovitš oma uue
modellist tüdruksõbra Darja Žukovaga Moskva
Lužniki staadioni loožis enne UEFA karikasarja
finaali Chelsea ja Manchester Unitedi vahel.

Nii läkski, et Žukova vahetas rikka
mehe veel rikkama vastu. Safin nimetab
end praegu vabaks ja vallaliseks.

Mees, kes vahetab treenereid nagu sokke
Kui palju on Marat Safinil olnud treenereid, seda täpselt kokku
lugeda ei saagi. Kas on küsimus Safini rahulolematuses, isiklikes
vastuoludes või närvisüsteemis, ent koostöö kellegagi üle paari
aasta ei kesta. Isegi enda jaoks eduka 2000. aasta läbis Safin
kolme treeneriga.

„Safin võiks olla
number üks,
kui ta seda tahaks.”
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Ning lõpuks arvamus USA Davis
Cupi kaptenilt Patrick McEnroelt:
„Füüsiliselt on ta äärmiselt andekas.
Oma pikkuse, superservi ja hea tõrjega ta domineerib väljakul. Aga pärast
Austraalia võitu on ta lausa mannetu.
Tundub, et kogu tema arengu küsimus
seisab peas kinni.”

Pärast kaotust Karlovicile Safin 2007.
aastal enam ühtki turniiri ei mänginud.
Tänavu polnud ta kolmandast ringist
kaugemale ühelgi võistlusel jõudnud,
kuid üllatas kõiki hea mängu ja poolfinaali jõudmisega Wimbledonis.

Kohe pärast US Openi võitmist võis
Safin teha rumaluse, kui läks Taškendi
turniirile. Ta võitis selle, ent jõudis
Sydney olümpiamängudele magamata,
vaid 24 tundi enne oma esimese ringi mängu. Ja siis kaotas ta kohe enda
jaoks ebamugavale vastasele Fabrice
Santorole 6:4, 1:6, 4:6. Olümpiamedali
võimalus läks kaduma.

Safini kogu tennisekarjääri üks märksõnu on ebastabiilsus. Ta on läbi aegade
üks vähestest maailma tippmängijatest,
kes isegi parematel aegadel võis ükskõik
millise turniiri esimeses ringis kaotada
vähetuntud mängijale.

tal. „Kuid ta vajab rohkemat. Alles siis,
kui ta kogu aasta jooksul suudab ühtlaselt mängida, võime väita: jah, Marat
on muutunud.”

Kuni 13. eluaastani treenis Maratit ema Rauza Islanova, Valencias
hakkas noort Safinit juhendama hispaanlane Rafael Mensua.

Ehkki Marat Safini sportlikud tulemused jätsid vahepeal kõvasti soovida, siis ei ole ta endiselt
kaotanud populaarsust fännide seas.
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Profikarjääri alustades vajas Safin treenerit, kes oleks ise
tipptasemel mänginud ja ta palkas kaasmaalase Andrei
Tšesnokovi, kunagise maailma esikümne mängija. 2000. aasta
suvel läksid Safini ja Tšesnokovi teed lahku, veel samal aastal
jõudis Safin teha koostööd Aleksandr Volkovi ja inglase Tony
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Pickardiga, kes varem pikka aega juhendas Stefan Edbergi.
2001. aastat alustas Safin kuulsa rootslase Mats Wilanderi
käe all. Koostöö parim tulemus oli Australian Openi finaal 2002.
aastal, kuid järgnenud suvel läksid teed lahku. Veidi aega
juhendas Safinit šveitslane Marc Rosset, siis pöördus tennisist
tagasi kodumaale ja palkas venelase Deniss Golovanovi.
Pika vigastuspausi järel asus 2004. aastal Safinit treenima
rootslane Peter Lundgren. See koostöö oli üpris viljakas ja tõi
2005. aastal Australian Openi tiitli. Lundgreni järel tuli uuesti
Volkov ja alates mullu sügisest argentiinlane Hernan Gumy.
Tuleks lisada, et teatud perioodidel pole Safinil olnud ametlikult
treenerit, ent küllap ta ka siis kellegi abi kasutas.
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Williams ja
mõistagi Federer
… ei, hoopis
Nadal!
p
Wimbledoni tenniseturniir kujunes vähemalt ühe mehe jaoks enneolematuks –
Rafael Nadal võitis oma lemmikturniiri, ja millisel viisil.
Finaalis alistas ta kuninga, viimasel viiel aastal triumfeerinud Roger Federeri.
Wimbledonist kirjutab Postimehe ajakirjanik Oliver Lomp. Fotod: Scanpix.

K

una šveitslane ja hispaanlane olid varem kahel korral
Wimbledoni muruväljakutel

finaalis kohtunud, siis nii see lihtsalt pi-

Djokovic väljas ning Nadal ja Federer
lähenemas üksteisele.

Määratud finaal

Nadali reketi ohvriks langesid esimeses ringis kvalifikatsiooni kaudu turniirile pääsenud sakslane Andreas Beck,
lätlane Ernests Gulbis, teine sakslane

di taas minema. Kuigi kriitikud arvasid,

Federer ei andnud vastastele võimalu-

Nicolas Kiefer, venelane Mihhail Juznõi,

et kaarte võib segada näiteks tennise-

sepoegagi. Järgemööda langesid slo-

kodupubliku toel veerandfinaali jõudnud

maailmas tuntud naljamees, maailma

vakk Dominik Hrbaty, rootslane Robin

noor Andy Murray ning kolmaski saks-

kolmas number Novak Djokovic, lükkus

Soderling, prantslane Marc Gicquile,

lane Rainer Schuettler. Taas üks üsna

see variant ümber juba teises ringis.

20-ndana asetatud austraallane Lleyton

lihtne jalutuskäik, kuid hispaanlane

Ala omapäraseima käekäiguga mängi-

Hewitt, horvaat Mario Ancic ning üheks

elas üle ka pisikese ehmatushetke. Just

jaid, karjääri jooksul paljude vigastuste

favoriidiks peetud Djokovici alistanud

Baltikumi hetke kuumim nimi tenni-

käes vaevlenud ning tihti taas jälle föö-

asetamata Safin. Võib küll nentida, et

ses, Ernests Gulbis suutis Nadali jala

niksina tuhast tõusnud tatari-venelane

teel finaali alistas maailma esireket

korraks värisema panna. Teises ringis

Marat Safin mängis suurema vaevata

Federer vaid ühe asetuse saanud män-

oli 19-aastane Gulbis maailma teisest

kolmandana asetatud serblase kolmes

gija, kuid tegi seda stiilselt – mitte keegi

reketist esimeses setis üle. Paraku lät-

setis kindlalt üle.

šveitslase käest setti kätte ei saanud.

lase jõud rauges ning superüllatust tal
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varuks ei olnud – ehk järgmisel aastal?
Niisiis kohtusidki viimaste aastate parimad meestennisistid Federer ja Nadal
kuulsaima tenniseturniiri finaalis.
„Kohtun oma lemmikkattega väljakul
ebameeldivaima vastasega,” märkis
Federer mõni tund enne kohtumise algust. „Olen rahulik ja ootan head tennist.”

koos Rootsi legendi Björn Borgiga on ta

„Tänane vastane oli väga raske ning

võitnud viis järjestikust tiitlit, rekordili-

mul on hea meel, et võiduga pääsesin,”

ne kuues jäi tulemata.
„Ma panin täna kõik mängu,” märkis pettunud Federer, kes matši vältel
mitu korda lihtsalt eksis, kuid kes ennast imeliste pallide mängimise ja hea
serviga mängu tagasi tõi. „Rafa väärib
tšempioniks olemist, ta mängis täna fantastiliselt. Kartsin halvimat, kuid mul

Kui Federer ootas head tennist, siis

oli taas hea meel siin mängida. Kahju,

Nadal haaras härjal sarvist ning hak-

et ma ei võtnud, kuid järgmisel aastal

kas seda kohe publikule ka pakkuma.

olen tagasi.”

Vihmasaju tõttu pool tundi ajakavast hil-

Väärikale tenniseturniirile kohaselt

jem alanud kohtumist alustas hispaan-

jäi ka Nadal Federeri vastu soliidseks,

lane teravamalt ning suutis erinevalt

märkides, et viimane on endiselt maa-

Federerist vastase pallingu kaks korda

ilma parim.

murda. Hispaanlane juhtis õige pea settidega 2:0 (6:4,6:4).

„Tore oli võita läbi aegade parimat
tennisisti oma lemmikvõistluse finaalis,”

Federer on varemgi nii-öelda jalad

kuulutas Nadal, kes ka Prantsusmaal

rasketel hetkedel kõhu alt välja võtnud

võidutsenuna sai esimeseks meheks pea-

ning ta tegi seda taas. Nadal sai peaae-

le Borgi 1980. aastal, kes on nii French

gu võidutantsu nautida, kuid järgmisel

Openi kui ka Wimbledoni võitnud samal

hetkel avastas ta, et setid on viigis 2:2

hooajal. „Ta on endiselt maailma parim

ning viies otsustav veel pidada. Napilt,

ja number üks. Ta on siin võitnud viis

aga siiski võitis šveitslane kaks järgmist

korda, kuid mina vaid ühe.”

setti kiires lõppmängus 7:6, 7:6.
Otsustav faas kulges kõige tasavägise-

Domineerijad
Williamsid

Eksklusiivsed korterid Kuressaares

märkis Williams pärast mängu. „Ta servis väga tugevalt ning lõi minust kõvemini. See tuleb minu hilisemale turniirile
kasuks, et kohe esimeses ringis pidin nii
kõvasti pingutama.” Tõsi, kui välja arvata finaal, siis just Kanepi võitis Serena
vastu enim geime mängu jooksul.
Ka Serena õde Venus ei lasknud vastastel endale kordagi ohtlikuks saada.
Settigi kaotamata edenes ta finaali, kus
noorem õde ees ootas.
Just noorem Williams oli see, kes finaalis initsiatiivi haaras ning esimest
setti juhtima läks, kuid siis kaldus vaekauss teisele poole. Venus võitis esimese
seti 7:5 ning teise 6:4 ning saavutas oma
viienda tiitli Inglismaa muruväljakutel.
„Ma ei suuda uskuda, et see on mul siin
juba viies tiitel. Kui mängid finaali sellise tennisisti nagu Serena Williamsi vastu, siis tundub iga tiitel olevat kaugel,”
rõõmustas Venus Williams. „Eelmise
aasta neljas võit oli juba suurepärane,
aga see on monumentaalne.”
Süües kasvab isu, see kehtib ka vanema Williamsi puhul, kes edust innusta-

malt – Nadal murdis pallingu, Federer

Ka naiste üksikmängus ei olnud fina-

vastas samaga. Rohkem kumbki ei ek-

listides kahtlust. Kuulsaimad tenniseõed

sinud ning nii ta venis, kuni tablool olid

läbi aegade marssisid kindlalt finaali,

numbrid 6:6. Kuna viies sett kiiret lõpp-

kaotamata settigi. Noorem neist, Serena

mängu ei tunnista, jagati veel üks pallin-

Williams alistas muuhulgas esimeses

guring sõbralikult, kuni seisul 7:7 Nadal

ringis Eesti parima naistennisisti Kaia

murdis vastase pallingu. Federeril oli

Kanepi. Eestlanna tõestas ühtlasi, et ta

„Seda pole lihtne saavutada, kuid see

nuga kõril ning välja ta sellest enam ei

kuulub tippseltskonda, kuna kaotusnumb-

on mu suur unistus,” rääkis Williams.

rabelenudki. Neljanda matšpalli mängus

rid olid vaid 5:7, 3:6. Kanepi visa vastu-

„Me ei tea, kas mu karjäär kestab nii

kasutas Nadal ära. Kuninga valitsemis-

panu tunnustas ka hilisem finalist.

kaua.” Jääme huviga ootama!

tuna soovib teha ajalugu. Nimelt tahab
ta jõuda Wimbledoni rekordinaiseks,
purustades Inglismaal koguni üheksa
korda triumfeerinud venelanna Martina
Navratilova tähise.

aja viimane pall maandus oma väljakupoolel võrgus ning hispaanlane võis suurest kergendusest langeda Wimbledoni

Wimbledoni võitjad 2008

peaväljaku murukattele. Kolmandal kat-

Meeste üksikmäng: Rafael Nadal (ESP)

sel õnnestus tal alistada maailma esire-

Naiste üksikmäng: Venus Willams (USA)

ket kuulsaima tenniseturniiri finaalis.

Võtmeisik Björn Borg
„Seda tunnet, mis mind tol hetkel valdas, kui ma võitjana murule kukkusin,
on võimatu kirjeldada” rääkis Nadal, kes
esimese asjana ronis läbi publiku oma
perekonda kallistama. „Poisipõnnina

• 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.

Meeste paarismäng:
Daniel Nestor (Kanada) ja
Nenad Zimonjic (Serbia)
Naiste paarismäng: Venus Williams ja
Serena Williams (USA)
Segapaarismäng: Bob Bryan (USA) ja
Samantha Stosur (Austraalia)

unistasin siin mängimisest, kuid nüüd
olen selle turniiri võitnud.”
Federeri jaoks tähendas kaotus ka rekordipüstitamise unistuse purunemist –
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Wimbledoni üksikmängu võitjad
Rafael Nadal ja Venus Williams võitjate
auks korraldatud peol.

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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Vibratsioonitreening
abimees nii kehakultuuris kui ka ravikuuridel

kindel, et iga harjutuse mõju on mak-

sellele, et VibroGym stimuleerib kor-

simaalne.

raga kogu lihassüsteemi ja organismi.

Treeningu mõju sõltub suuresti võngete sagedusest ja tugevusest. Teaduslikes

Vibratsioonitreeningute vastu on tuntud huvi ajast, mil Vene kosmoseagentuurid
kasutasid selliseid treeninguid kosmonautide füüsiliste näitajate parandamiseks,
tõestades, et teatud sagedusega vertikaalsetel vibratsioonidel
on suur positiivne mõju inimese füüsilisele seisundile.
Vibratsioonitreeningutest kirjutab BNSi ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: VibroGym Eesti.

uuringutes on tõdetud, et inimorganismile efektiivset toimet avaldavad vibratsioonvõnked vahemikus 30–50 Hz.
Madalamad sagedused on eriti tõhusad
jõutreeningute puhul – lihaseid sunnitakse jõulisemalt ja kiiremini kokku
tõmbuma ning see suurendab treeningu
mõju. Kõrgemaid sagedusi kasutatakse
taastumisel, soojendusel ja massaažil,
kuna kõrgematel sagedustel treenimine stimuleerib vereringet ja kiirendab

E

simene kaubanduslik vertikaal-

vatades avaldatavat survet ja lihas-

mida sooritatakse 30–60 sekundit. Iga

jõudu lisaraskuste kasutamise vajadu-

treening koosneb lihasstimulatsioo-

riti, ehitati ja võeti tootmisesse

seta. Kontakt VibroGymiga käivitab

nist, venitusharjutustest ja massaažist.

Hollandi ettevõttes LATAM BV, mis

toniseeriva vibratsioonirefleksi, mis

Kokkuvõttes kestab üks treening 10–15

hiljem sai nimeks VibroGym.

hõlmab kuni 95 protsenti inimese li-

minutit. VibroGym on välja töötanud

haskiududest, samal ajal kui tavaline

spetsiaalsed treeninguprogrammid

vastupidavustreening kaasab ainult

erinevate eesmärkide saavutamiseks,

40–50 protsenti lihaskiududest. Võnked

näiteks tselluliidivastane, selga tugev-

ergutavad ka vereringet, lümfiringet ja

dav ja vananemisvastane programm.

„Vertikaalvibratsiooniseadmete eesmärk on suurendada lihasjõudu, stimuleerida vereringet ning parandada
tasakaalu ja koordinatsiooni,” räägib
VibroGymi Eesti esindaja OÜ Vibro

hormoonide eraldumist.

juht Külliki Piatecki. „Vibratsiooni ise-

Vibratsioontreeningut kasutatakse

loomustavad kolm näitajat: suund, sa-

maailmas laialdaselt tippsportlaste

gedus ja ulatus. Nende näitajate kombi-

treeningu mitmekülgsemaks muutmi-

natsioon määrab ära liikumise kiiruse

sel ja tõhustamisel ning võistluseelseks

ning kiirenduse.”

soojenduseks. Rahvaspordis annab see

Vibratsiooniseadme
toime

võimaluse kiiresti keha vormi saada ja
parandada üldist organismi seisundit.

nisertifikaat.
Meditsiinis kasutatakse vibratsiooni
biomehaanilisi aspekte põhiliselt taastusravis, organismi tugevdamiseks ja
painduvuse parandamiseks. Samuti
kasutatakse vibratsioonitreeningut
väga edukalt näiteks selliste haiguste
ennetamiseks nagu osteoporoos, artroos, sclerosis multiplex, reuma ja
veenilaiendid.
Lisaks eeltoodule on vibratsioon-

protsessi. Teine väga suur eelis on see,

treeningu tähtis positiivne toime en-

et vibratsioonitreening reaktiveerib

dorfiinhormoonide eraldumise stimu-

reflektoorselt lihased, mida ei kasutata

leerimine ja seega üldise heaolutunde

väga tihti ja mida ise ei osata teadlikult

parandamine.

aktiveerida. Tulemus on, et sellise tree-

Vertikaalvibratsiooniseade Vibro-

ninguga stimuleeritakse kõiki lihaseid.

Gym on tulevikutreening, mida saab

Kümne minutiga saab tõhusalt tree-

kasutada nii spordis, rahvaspordis kui
ka meditsiinis.

Iga võnkumine pole veel
efektiivne võnkumine
VibroGym tekitab tänu oma keerulisele liikumiskonstruktsioonile ainult
mõjusaid ja vertikaalseid võnkeid.
Ruudukujuline alusplaat tagab kogu
aluse ühtlase ja tasakaalustatud võnkumise. VibroGym võimaldab sooritada

Vibratsiooniseadmed suurendavad

Klassikaliselt koosneb üks vibrat-

harjutusi väga suures valikus ja tänu

kehas toimivat kiirendustegurit, kas-

sioontreening 15 staatilisest harjutusest,

optimaalsele vibratsioonile võib olla
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väljastatud rahvusvaheline meditsii-

seeläbi mürkainete kehast väljaviimise

nida kogu keha. See on võimalik tänu

se vibratsiooni alus projektee-

VibroGymi treeningseadmetele on
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Teekond
Tallinnast Pariisi

das esimene piisk adrenaliini neeru-

asfalttundrasse ilma ja GPS-seadmeta

lõppedes tribüünil. Tänud, Kaia, selle

pealsest vallandub ja organismi laiali

(mille ma kindlasti soovitasin peale pan-

üleva hetke eest!

pihustub. Neurootiline nool spidomeet-

na) poleks me iial leidnud teed Roland

ril võbeleb hetkeks nagu mõne keskea-

Garrose tenniseväljakutele selles suur-

lise daami tselluliit pekisel tagumikul

linna segases liiklusrägastikus.

hommikujooksu tehes ning juba kaob-

Lugu sellest, mida võib teha tennise nimel

ki piimvalge pidevjoon nagu keedetud

Suveleitsak võtab oma embusse nagu vanatädi maakodust, kelle põllelt immitseb
hangunud rasva lõhna, ja soe suvetuul annab kuiva, kiretu suudluse.

vahele. Kallid lugejad, ärge praegu aja-

spagett astra(alkeha) näljaste lõugade
kirja vahetage, kohe oleme Pariisis!

Kohal kõige kiuste

Kohe pärast mängu otsustame, et
kui nii pikk maa tuldud, võiks veidi ka
(meeste) tennist vaadata. Pärast tulutut katset pääseda Federeri–Gonzalese

Pärast tõelist odüsseiat olime lõpuks

mängule (kuigi Härra Toomjõe taala-

väljakutel. Saanud Härra Pandi käest

pakid olid iga hetk purustamas turva-

pääsmed ja libistanud kohustuslikud

meeste päid), tunneme korraga mingit

konjakid vereringesse mulksuma, suun-

delirioosset und meid endasse mäh-

Arutledes endamisi eesoleva män-

dume Vip lounge’i, et 45 ripakil olevat

kivat. Nagu autosse jõuame, magame

gu võimalikke stsenaariume, saatjaks

minutit võimalikult sisukalt ära kasuta-

juba enne, kui kutsar Kallus hobuse-

n teisipäeva varahommiku-

magava (lamava) tiigri (Viiralti kuulus

da. Minu jaoks tähendab see kolme kii-

karjale elu sisse jõuab puhuda.

ne pärastlõuna. Proovin oma

töö „Lamav tiiger”) rahulolev urin ta-

ret õlut ja suurepärast võimalust anda

vaimse maailma pilkases pi-

gaistmel ning automakist salongi vohav

mõnele tennisekaunitarile järjekordne

meduses mingisugustki sähvatust nä-

eurosolk, möödume järjekordsest ben-

korv. Rituaalidest peab ju kinni hoid-

ha, et kaotatud suund jälle kätte saada.

sukast, kuhu oleks tegelikult tagumine

ma. Ja märkamatult jõuabki kätte aeg,

Tundub, et selles elus see vist võima-

vajadus sisse pöörata. Äkki puhastub

kui tuleb oma kohustusi täitma minna.

likuks ei saa. Nii vist ongi parem, sest

eeter prahist ja lavale astub vanajumal

Mängul ma pikemalt ei peatu – kõik

Oma reisimuljed teekonnast Kaiani saatis toimetusele tenniseentusiast Sven Tamming. Foto: ajakiri Tennis.

O

õnnelikud pidavat ju vaimust vaesed

isiklikult – Bob Marley ja jõudes ref-

olema. Parem on end eksistentsiaal-

räänini „...no woman, no cry…” (milli-

sete probleemide eest kiirelt töö manu

ne iroonia) ning püüdes talle väärikalt

peita. Kuid seda õnne pole kauaks, sest

tausta laulda, olles kogu aeg paar tak-

Tondi kasarmu majade vahelt läheneb

ti maas, sulame veel unesegase linna

härra Kalluse tuttav siluett. Tema

betoondžunglisse.

kõnnaku rahutust rütmist võib aimata
halba ning… nelja minuti ja mõne sekundi pärast on (emotsionaalne) otsus
vastu võetud – läheme Pariisi, Kaia

on seda kindlasti näinud ja oma hinnangu andnud.
Kokkuvõttes arvan, et peame Kaia
mänguga igati rahul olema ja loomulikult on tema selleaastasest French

Tagasiteel Berliini otsustame sisse
põigata Amsterdami ning need kaks
lehekülge kleepusid kahjuks ajalookroonikasse kinni.
Kogu loo iva – kuigi ma ei taha olla moraalijünger ega üritada aasta isadele lapsi tegema õpetada: „Vaadake teinekord
iseendasse ja leidke oma hingelabürindist üles sinna igapäevarutiini eest peitu
pugenud ... . Ning viige nad ellu!”

Openist saanud uus verstapost Eesti

Tänan Sind, Kaia, veel kord järje-

Praktiline kokteil minu elukogemu-

tennises. Me oleme Su üle väga uhked,

kordse ülilaheda reisi eest! Kohtume

sest ja oraaklivõimetest leiab taas kord

Kaia. Häbi pole tunnistada, et pisarad

US Openil (härra Sõõrumaa, ärge võtke

kinnitust, kui sisenesime moepealinna

tulid vägisi silma, kui seisime mängu

isiklikult, aga paraku teisel mandril).

veerandfinaali vaatama. Niipalju siis
töönädalast. Kuid eksistentsiaalsetele
küsimustele hakkavad vist vastused
tekkima.

Neli päeva üliinimlikke
katsumusi

Rendifirmast võetud autoks osutub
uuem Opel Astra. Caravan. Kõikide li-

praegustes tingimustes umbes 3 ja pool
valgusaastat.

Berliin. Hõbedaste tiibadega Boeing-

sadega, plüüssisu ja salongist lülituvad

737 rattad kohtuvad rohmakalt maan-

kojamehed kaasa arvatud. Silme ees te-

dumisrajaga ja koos füüsilise värinaga

rendavad neli päeva üliinimlikke kat-

Bensiinijaamas vahetasime kohad ja

läbistab mu niigi rammestunud keha

sumusi. Kõnekäänd, et parem poeg lilla

kettasse otsustasin ise minna. Tea-

mingi adressaadita süütunne. Nagu

kui autoks Opel, on leidmas lõpuks kin-

des, et meie teekond on täis pisikesi

näeksin oma vanaema kootud põdra-

nitust. Kuid eesmärk pühendab abinõu

Kuznetsova käsilastest Saksa saata-

ning teadmine, et oleme tunnistajateks

naid, kes kindlasti ei soovi meie õi-

ajaloolisele tennisekohtumisele, lükkab

geaegset kohalejõudmist, peame igast

pisiasjad tagaplaanile.

minutist kinni hoidma nagu puugid

mustriga kampsunit ida-saksa pornostaari seljas. Sulen korraks silmad, et
lasta oma kujutlusvõimel asjasse vei-

Kindlalt graafikus

põdrakarvadest. Pärast mõnetunnist

dikenegi selgust tuua ning korraga tun-

Kallus, endine tippkaardilugeja, kes

nen tõelist häbi, sellist häbi nagu oleks

on endastmõistetavalt rooli taha libi-

oma naist petnud, avastades äkki, et

senud, annab korra tühikäigul gaasi

seda ma ülekantud tähenduses teinud

ning kohe ärkavad 72 õnnetut hobu-

hele tukkuma jäänud, sest silt PARIIS

olengi – Kaiat. Abielumees peab täit-

sekronu mootorikaane all üles ning ko-

350 KILOMEETRIT annab tunnistust,

ma oma kohustusi. Ja Eesti Fanclubi

perdades kohmaka kabjaplagina saatel

et oleme enam-vähem graafikus. Kuid

asepresidendina unustasin igapäeva

mööda öise Berliini haudvaikseid täna-

kuradid ei maga ja eesolevad ummikud

rutiinis enda omad küll ära. Luban en-

vaid, proovivad oma metsikust loomu-

(ja veel jumal teab mis) võivad saada

dale, et nüüdsest hakkan korralikuks

sest teada anda. Paraku tulutult. Kaia

meile saatuslikuks. Surun parempoolse

abikaasaks.

on 1100 kilomeetri kaugusel. Meie

lapatsi autokeresse kinni, tundes, kui-
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sõitu märkan suureks üllatuseks, et
kellakägu on vist hammasrataste va-
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Kuningas kummuli?

Olümpia
ootel

Kas troonipretendendid ohustavad kuningat?

Pete Sampraselt meeste tennise kõigutamatu valitseja krooni võtnud Roger Federer
peab esimest korda üle mitme aasta end esinumbrina tõestama.
Loo pani kirja Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis. Fotod: Scanpix.

S

eni murul eksimatu ja pidurda-

galis Estorilis. Tolles finaalis andis maa-

matu, kerkib nüüd meeste tenni-

ilma esinumbrile loobumisvõidu Niko-

se hetke valitseja Roger Federeri

lai Davõdenko. Kuid kindlust ja edu lii-

aasta esimese poole esitlust ja tulemusi

vaplatsidel ei jätkunud kauaks – juba

vaadates küsimus – kas ühe mehe show

nädal hiljem tuli Monte Carlo finaalis

võib muutuda kolme mehe pidevaks ja

alla vanduda Nadalile ja hispaanla-

võrdseks mõõduvõtmiseks? Või oleme

ne oli kahe tabelijuhi finaalis võim-

tunnistamas uue tennisekuninga kroo-

sam ka Prantsuse lahtiste peaproovil

nimist? Ka pelk statistikaga tutvumine

Hamburgis 18. mail. Seetõttu oligi aas-

toidab seda spekulatsiooni – kui mul-

ta esimese viie kuu põhjal paljude peas

lu oli Federeril enne Wimbledoni ette

üha enam vasardamas küsimus – kas

näidata neli turniirivõitu (mängude va-

šveitslase mängu või enesekindluses-

hega 30-5), siis tänavu on ATP sarjast

se on löödud mõra? Juuni teisel püha-

ja suure slämmi turniiridelt šveitslase

päeval oli kindel, et ükskõik millega

saagiks langenud vaid kaks võiduka-

täpselt tegu, vajab see kiiret remonti,

rikat (võitude-kaotuste suhe on siiski

sest nii masendav oli Federeri alla-

suhteliselt võrreldav 37-8) Estorilist

jäämine Roland Garros’l kuningliku

ning mehe poolt Wimbledoni peaproo-

ala tippu toorest jõudu ja street-look’i

viks valitud Halle’st.

toonud Nadalile.

Koputus kuninga
uksele

Aasta esimene võit
aprillis

Põhjendusi, miks Federer enda koh-

Neile küsijaile võiks muidugi vastata, et juba paar viimast aastat on tänapäeva meeste tennises igati ideaalseks
mängijaks peetav Federer, kui vaid
saviliivaväljakud välja jätta, aasta esimeses pooles esinenud küllaltki võrreldavalt loodusliku ja mõne jaoks isegi
ebamaise talendi Rafael Nadaliga. Ent
tipus, kus selle taseme mängijatele loeb

ja Miami turniiridel jäi Federeri laeks
vastavalt pool- ja veerandfinaal (mis on
tegelikult küll mullusest parem).
Tagasi Euroopasse ja liivaväljakutele kolides paistis korra küll ka päike, kui aprilli kolmandal nädalal tõstis
Federer võidukarika pea kohale Portu-

aastal-paaril on noored – kuigi 26-aastase šveitslase kohta ei saa kindlasti ka
mitte veel vana öelda – tippurühkijad
eesotsas 22-aastase Nadali ja ka aasta noorema Djokoviciga suveräänsele
liidrile kinda heitnud.
Üle ega ümber ei saa muidugi Nada-

rikas ja seejärel ATP tippturniirid, on

list, kes on aina enam täiskasvanumaks

tänavu mitu olulist erinevust.

saanud ja seeläbi ka mängib intelli-

Esimene erinevus tulebki juba aasta

gentsemalt, mis kokku liites on vas-

algusest Melbourne’ist, kus mulluse

taste jaoks tappev kombinatsioon. Aga

Austraalia võidu kõrvale on Federeril

ka maailma kolmas number Djokovic,

tänavu panna kaotus poolfinaalis Novak

kelle kevad pole pärast Austraalia või-

Djokovicile, kes küll ühe suure släm-

tu küll nii särav olnud, koputab koos
Nadaliga uksele, millel viimasel ajal on
justkui seisnud silt “Reserveeritud”.

tippmängijale vajalikku stabiilsust ot-

www.triobet.com

kuda mitmeid. Esiteks, juba viimasel

esimeses järjekorras suure slämmi ka-

mi võitnuna on siiski veel absoluutsele

TrioBet nüüd
Sinu taskus

ta sel aastal kahvatu tundub, võib pak-

simas. Sellele järgnenud Dubai turnii-

On selge, et üksi pikka aega valit-

ril, kus aasta varem oli Federer valges

sedes on olemas oht, et tekib rutiin. Ise-

dishdashas šeikidelt auhinnatšeki ja

gi kui selleks rutiiniks on järjest 53

karika vastu võtnud, tuli šokina juba
esimeses ringis alla vanduda Andy
Murray’le. Mainekatel Indian Wellsi
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Eridisainiga Wimbledoni murususse saaks
Federer idee poolest kasutada ka järgmisel
aastal.

kuud (alates veebruarist 2004) ATP
tabelit juhtida ja võita järjest, 12 suure slämmi turniiri, neist viis korda

Jätkub lk 74
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te erilisust ja selle sobivust Federeri

Algus lk 73

mängustiiliga sel väljakutüübil, ei kindlustanud see võitu Wimbledonis. Nüüd
vajab Roger suvel ja sügisel nii enda,
vastaste kui ka publiku veenmiseks vähemalt US Openi võitu Flushing Meadowsi väljakutel New Yorgis ja ühtekahte tugevat ATP seeria tiitlit. Rääkimata novembrikuisest Shanghais peetavast Masters Cupist, kus kaheksa
maailma parimat aastale punkti panevad. Federer on Mastersi võitnud kokku
neljal korral – 2003, 2004, 2006 ja 2007.
Nende esitluste põhjal saab tennisesõber tegelikult hinnata, kas heitliku
vormi põhjused peituvad aasta alguses
Federeri kimbutanud terviseprobleemides ning kuningas naaseb kõigutaRääkides troonipretendentidest ei saa muidugi üle ega ümber Nadalist, kes on aina enam
täiskasvanumaks saanud ja seeläbi ka mängib intelligentsemalt, mis kokku liites on vastaste jaoks
tappev kombinatsioon.

Wimbledoni ning 41,7 miljonit dollarit

maadled lümfisõlmede põletikust tin-

auhinnaraha. Kuid selle „rutiiniga”

gitud terviseprobleemidega, pole ime,

tõstis Federer lati teiste jaoks sellis-

et mängurütm ja -kindlus on häiritud.

tesse kõrgustesse, mille nimel tasus

Esimene tõeline test
New Yorgis

päev päeva järel ja nädalast nädalasse
hambad ristis rassida.

matult troonile või on meeste tennis
saamas üle mõne aasta mitmikjuhtimise. Või hoopis näeme troonile tõusmas uut kuningat päikeselisest LõunaEuroopast, olgu siis Püreneedest või
Balkanilt. Võimalikud ja ka loogilised
on tegelikult kõik stsenaariumid, sest
profitennises otsib ju iga tippmängija päev-päevalt retsepti oma mängu

Enne Wimbledoni taasleitud kind-

jätkuvaks parandamiseks. Ja miski

On muidugi selge ka see, et sellisel

lust oli hea näha – Austraalia lahtiste

ei viita vähemalt praegu veel, et Fed-

tasemel mängijal on olemas kõik või-

finaalis „kadunud” põhilist ründerelva

Express (paralleel maailmakuulsa kul-

malused rutiini lõhkumiseks. Olgu

ehk eeskätt Federer enne Halle turnii-

selleks abimeeskond kõrvaliste mõ-

ri korralikult üles ei leidnudki. Ometi

tete eemaleajamiseks ja probleemide

jäi sellest väheks ja nüüd tuli murulgi

lahendamiseks või siis ka lihtsalt soov

Federeril tunnistada nappi, ent seda

kirjutada oma nimi tenniseajalukku se-

valusamat Nadali paremust. See süven-

nisest veelgi suuremate ja kuldsemate

dab skeptikute ettevaatlikkust valitse-

tähtedega. Aga kui samaaegselt oled

va kuninga tuleviku ja aasta teise poole

tunnistajaks põhikonkurendi aeg-ajalt

tulemuste prognoosimisel. Ehkki pole

müstilisena tunduvale mängule ning

mängijat, kes ei kinnitaks murukat-

lerifirmaga FedEx) ei võiks leida seda
konkurentsieelist, mis Rafa ja Nole
esialgu veel kuninga troonisaali külalisteks jätab.

Federeri 2008
numbrites
 ATP maailma edetabeli number üks,
seda vahetpidamata alates
2. veebruarist 2004.
 Jooksvas ATP Race edetabelis Nadali
järel teine koht
 Kaks turniirivõitu (Estoril ja Halle)
2008. a., mängude suhe 43–9.
Lüüasaamine viimastel suure slämmi turniiri finaalides on kahtlemata olnud Roger Federerile valus.
Kui Roland Garrose punastel väljakutel oli kaotus ehk ootuspärasem, siis Wimbledoni murul üllatus.
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 Auhinnaraha aasta algusest 3,01 miljonit
USA dollarit. Karjääri jooksul kokku 41,72
miljonit USA dollarit.
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Tennisemäng

ei soovitata juua kohvi, alkoholi (õlut),
mis pidurdavad vedeliku omastamist.

Veemürgitus

kuuma ilmaga

Seda, kui juua vett rohkem, kui organism on võimeline eritama, nimetatakse veemürgituseks.

Kuidas vältida?

Isegi siin põhjamaal tuleb suvel mõnikord kuuma ilmaga tennist mängida,
rääkimata sellest, kui on vaja mängida lõunas.
Eriti tähtis on käituda õigesti, kui mõnda turniiri mängitakse kuuma ilmaga.

Pikemal mängimisel, nagu juba
öeldud, ei tohi juua ainult vett, vaid
vett koos spordijoogiga.

Loo ajakirjale koostas spordiarst dr Kaidu Meitern. Pildid: Scanpix.

K

Veemürgitust esineb tennises siiski

una tennis on väga aktiivne

vähe, võrreldes ultrakestvusaladega

tegevus, siis organism toodab

nagu maraton ja triatlon. Üks näitaja,

mängimise ajal ise palju soojust,

et olete palju joonud, on sage urineeri-

mis tõstab ka keha temperatuuri. Kõige

Kuumas mängides tuleks märjad särgid vahetada kuivade vastu, see soodustab

loomulikum tee sellest ülemäärasest

termoregulatsiooni.

soojusest vabaneda on higistamine.
Viimane aga muudab kohe vedelikubi-

Mida peaks jooma
mängu ajal?

lanssi organismis. Kui vedelikubilanss
ja termoregulatsioon ei ole kontrolli all,
siis mängija on dehüdreeritud (veepuudus organismis) ja ülekuumenenud,
mis põhjustab kiiret väsimist ja ebaedu
mängul.

Higistamismäär
Kuuma ilmaga kaotab iga mängija
(üksikmängus) ühe tunni jooksul 1–2,5 l

Küprose tennisist Marcos Baghdatis on küll väljakul ennastsalgav võitleja, kuid
tervisehädad kimbutavad teda üsna sageli. Pildil üritab ta jagu saada valusast jalakrambist.

Kuuma tolerants

Enne mängu

Pärast mängu
Ka pärast mängu peab mõtlema ve-

Kui mäng on lühike, piisab veest.

deliku-elektrolüütide taastamisele.

Pikema mängu puhul tuleks kasutada

Taastumine ise algab jahedas. Mängu

spordijooki, kus süsivesikud ja elekt-

järel sõltub vedeliku tarbimise hulk jäl-

rolüüdid sees on. Kui sportlane joob

legi higistamisest. Kui mängija kaotab

spordijooki rohkem kui 1 l/tunnis, tu-

2 kg, siis peab jooma 2 l. Mõned soovi-

leks seda juua koos veega.

tavad juua isegi rohkem, kui vedelikku

Kuuma ilmaga ei soovitata juua kofeiini sisaldavaid jooke – kokakoolat ja
Ice tea’d.

on kaotatud.

Mida juua?

vedelikku higistamise teel (niiskes ja

Kuuma tolerants on küllaltki indivi-

Kuuma ilmaga mängimisel on tähtis

üle 36 kraadi C võib see hulk olla ise-

duaalne, mis sõltub organismi termo-

eelnev aklimatiseerumine – 7 kuni 14

Kuumas mängides tuleks märjad

kaotus korvatakse toiduga (leib, pu-

gi 3–3,5 l). Pika matši jooksul on need

regulatsiooni võimest, vanematel (üle

päeva ja mängimine algul päevas 1–2

särgid vahetada kuivade vastu, see

der, kartul, riis, puuviljad), siis piisab

arvud tunduvalt suuremad ja on teada

60 a) termoregulatsiooni tundlikkus

tundi.

soodustab termoregulatsiooni.

joogiks ka paljast veest. Pärast mängu

isegi 10 l vedeliku kaotuses matši jook-

alaneb, seetõttu on neil pikemaajaline

sul.

kuumas mängimine ohtlikum. Sama

Higistamine sõltub temperatuurist,
niiskusest, päikese radiatsioonist ja
mängu intensiivsusest. Peab meeles
pidama, et mida kõrgem on higistamise
aste, seda parem mängijale, aga seda
rohkem peab ka vedelikku manustama.
Seeniorid ja noored higistavad tunduvalt vähem, mis on ka loomulik. Naised
higistavad vähem kui mehed. Higi

võib öelda noorte mängijate kohta.

Lihasekrambid
kuumas

Enne mängu ei soovitata juua õlut
kaotust. Sobiv on eelneval õhtul juua
nt tomatimahla ja soolasid sisaldavaid
Võistlus(mängu) päeval võiks juua
1–1,5 tundi enne mängu – 500 ml spor-

hulga vee joomine aitab, aga samuti
tuleb asendada higistamisega kaotatud
soolad.
Kuna kramp on rohkem lokaalne

Kui ei täideta termoregulatsiooni ja
vedeliku tasakaalustamise nõudeid,
võivad lisaks krampidele tekkida
järgmised probleemid:
 krambid – vt eespool
 nõrkus – keha verevarustuse häire

Esmaabi
Krampidest on juttu eespool.

dijooki koos suupistega.

Mängu ajal

Nõrkuse puhul tuleks minna varjulisse kohta, heita selili, tõsta jalad kõrgemale ja tarbida vedelikku.

Kui palju vedelikku tuleks tarbida
mängu ajal?

Kuumakurnatuse korral tuleb lõpetada mängimine, minna varju, juua
isotoonilist spordijooki ja asetada jääkotid kubeme, kaenla alla ja kaelale.

koosneb suures osas veest, kuid sisal-

nähtus, siis tuleks esmaabina kasutada

Muidugi oleneb see higistamisest,

dab ka mineraale, kõige rohkem (Na)

passiivset venitamist, massaaži. Aitab

üldiselt peavad mängijad jooma vahe-

ja (K) ioone. Pikaaegne elektrolüütide

ka jäätükkidega hõõrumine, jääkott.

tuste (changeover) ajal, et tunda en-

mitteasendamine toob kaasa rehüdrat-

Samuti tuleb manustada vedelikku,

nast mõnusalt. Kuni 200 ml on tüüpili-

siooni (vedeliku tagasiviimine), põhjus-

mis sisaldab soolasid (vähesel määral),

ne ülemmäär (või 1,3–1,8 l/tunnis) või

tades viletsat sooritust, lihaskrampe ja

nt spordijoogid. Soolatablette siiski ei

nagu öeldakse: „rusikareegel” 1 klaas

Mida ja kui palju peaks jooma, sõltub higistamisest ja mängu pikkusest. Üldiselt peaks

ülekurnatust kuuma tõttu.

soovitata, kui, siis rohke veega.

(150 ml) iga 10–15 min järel.

ennast harjutama jooma poolte vahetuse ajal.
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peamist kuumusest
tingitud võimalikku
tervisehäda

 kuumarabandus – eluohtlik äge
keha ülekuumenemine (kehatemperatuur kuni 41 kraadi)

spordijooke.

Lihasekrambid kuumas tekivad roh-

4

 kuumakurnatus – keha temperatuuri tõus, vedeliku defitsiit viib
kuumakurnatusele

ega kohvi – need kiirendavad vedeliku

kem meestel, selle põhjuseks saab olla
suur vedeliku ja soolade kaotus. Suure

Kui süsivesikute ja elektrolüütide

mine (nt iga 30–45 min järel)
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Kuumarabanduse korral on tähtis
mängija mahajahutamine, juua andmine ja kiirabi, sest sel juhul tuleb kannatanu alati haiglasse transportida.
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Vastasmängija üle
domineerimine
Teie enda hoiak võib võiduvõimalusi suurendada

Tasavägine tennisematš ei ole pelgalt füüsiline lahing. Tegemist on heitlusega, mil
proovile pannakse tahtejõud, vaimne tugevus ja iseloom.
Üks väga olulisi komponente matši võitmisel on domineeriva seisundi saavutamine.
Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

M

resti tingitud sellest, milline ta väljakul

tab hea löögi, tehke nägu, nagu ei oleks

Domineerivat seisundit on võimalik

on – sirge seljaga ja enesekindel ega

te seda märganudki. Minge püstipäi ja

saavutada ka matši tempot oma kont-

reageeri vastasmängija võidupallide-

kindlal sammul tagasi oma positsiooni-

rolli all hoides. Isegi kui olete kaotus-

le ja oma vigadele. Sama kehtib, küll

le ja jätke mulje, et olete enesekindel ja

seisus, saate ikkagi mängutempot suu-

teisel moel, ka Serena Williamsi puhul.

teate täpselt, mida teete. Kui teete vea,

nata. Punktide vahepeal kõndige oma

Ta haarab oma vastasmängijad jõulisse

siis olenemata selle kaalukusest, tehke

positsioonile omas tempos. Kui see on

mängu ning tavaliselt jäävad vastased

nägu, nagu poleks midagi juhtunud.

aeglasem, kui vastasmängija sooviks,

sellega jänni. See aga annab talle kohe

Pettumuse ja heitumise väljanäitami-

laske tal oodata, kui aga kiirem, laske

psühholoogilise eelise.

ne on märk nõrkusest, mis üksnes tu-

Õppige
tippmängijatelt
Teie võite nende tippmängijate eeskuju järgida. Kui vastasmängija soori-

gevdab vastasmängija kindlameelsust.
Need on allaheitlikud žestid ja mitte
domineeriva mängija käitumismudelid. Seega vabanege neist.

tal tunda survet. Ärge rikkuge reegleid
ega püüdke olla ärritav. Lihtsalt mängige järjekindlalt oma mängu.
Ja lõpuks saategi oma mängustrateegiaga domineerida. Selge mänguplaan võib olla heidutav. Sellise plaani

ida domineerimise all sil-

omamine viitab sellele, et olete leidnud

mas peetakse? See on seo-

nõrga koha ja kavatsete seda ära ka-

tud tundega, mis valdab

sutada.

nõrgemaid mängijaid tugeva vastas-

Tegutsege
kaalutletult ja
eesmärgipäraselt

mängijaga silmitsi olles. Nii kõrgetel
edetabelikohtadel olevad kui ka lihtsalt edukad mängijad oskavad panna

Kaalutletult ja eesmärgipäraselt te-

vastasmängijat end saamatuna tund-

gutsevad inimesed hirmutavad neid,

ma. Võtkem näiteks Roger Federeri.

kes on ebakindlad (enamik meist on

Juba tema kohalolek teisel pool võrku

ebakindlad). Samuti ärge jätke vastas-

on heidutav. Tulemuseks on aga see, et

mängijale muljet, et kardate mingit osa

tema vastasmängijad ei suuda temaga

tema mänguoskustest. Näiteks kui ser-

mängides tabada palle, mida nad teis-

vite vastasmängija eeskäele ja ta tabab

tega mängides alati tabavad. Samuti on

suurepäraselt, andke talle mõista, et

tõenäoline, et Federeri vastu mängides

see löök ei avaldanud teile muljet. Seda

kaotusseisus olles lähevad nad närvi

saate teha nii, et servite samasse kohta

või löövad araks. See psühholoogiline

uuesti. Kui lööte pika löögi väljaku vä-

relv muudab Federeri töö lihtsamaks.

Domineerivad mängijad
muudavad oma strateegiaid
selleks, et nad seda
tahavad, mitte selle pärast, et
vastasmängija neid
selleks sunnib.

Samamoodi võib see ka teid võistlustel
aidata.

Domineeriva
seisundi
saavutamine
Sellise domineeriva seisundi saavutamiseks teadvustage endale algatuseks, et vastasmängija vaimset sei-

lispiirilt ja vastasmängija tuleb sellega

sundit mõjutab teie tegevus tervikuna,

toime, ärge hakake kohe kõvemini löö-

mitte ainult teie eest- ja tagakäelöögid.

ma ega kiirustage mänguga võrgu juur-

Kuna inimesed on oma loomuselt sot-

de. Lööge samasugune pall ja sundige

siaalsed olevused, reageerime me sel-

teda oma tegevust kordama. Kui olete

lele, kuidas teised meid kohtlevad, loo-

ühe sellise pika punkti võitnud, võite

musunniliselt emotsionaalselt. Kui näi-

kaaluda, kas lähenemisviisi muuta, kui

tate vastasmängijatele, et kardate neid,

te ei taha, et ta tunneks, et olete selle

tunnevad nad oma üleolekut. Kui te aga

osa mängust talle loovutanud.

nende ponnistustest välja ei tee, tunnevad nad jõuetust. Sellist suhtumist

Domineerivad mängijad muudavad

anname osaliselt edasi oma žestide ja

oma strateegiaid selleks, et nad seda

kehakeele kaudu. Federeri psühholoo-

Nii kõrgetel edetabelikohtadel olevad kui ka lihtsalt edukad mängijad oskavad panna

giline domineerimine väljakul on suu-

vastasmängijat end saamatuna tundma.
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Serena Williams teab, kuidas vastasmängijaid heidutada. Ühtviisi jõuline on nii tema mäng kui ka
reaktsioon oma edule.

TENNIS 3/2008

tahavad, mitte selle pärast, et vastasmängija neid selleks sunnib.
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Võidutöö!
Kuidas ma
hakkasin tennist
mängima
Minu emakene hakkas tennisest rääkima juba siis, kui ma
olin alles seitsme ja poole aastane. Enne otsuse vastu
võtmist minna tennisetrenni, suutsin veel ära käia jalgpallis
ja ujumises. Jalgpallis pidasin vastu kõige rohkem kaks
nädalat ja ka nii, et enamiku trenne sõitsin jalgrattaga
ümber väljaku või ajasin tüdrukuid taga. Sealt kadusin
kiirelt. Pärast jalgpalli proovisin ujumist. Ega see ka eriti
läinud. Pidasin vaevu kuu aega vastu, kui sealtki ära läksin.

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

Armas sõber!
H

oiad käes meie ajakirja suvenumbrit. See aasta on olnud Eesti tennisele väga edukas. Kaia
Kanepi jõudmine Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali oli kahtlemata suursündmus.
Loodame, et see annab ka sinule jõudu ja innustust, et
treenida ja võistelda.

Uuele jutuvõistlusele on oodatud kirjutised teemal ”Minu
treener”. Kirjuta meile, kes on sinu treener, mis sulle tema
juures meeldib või kas ta sulle üldse meeldib, mida ta
teeb hästi ... Sageli on just treener see, kellest kujuneb
maailma tippude kõrval autoriteet ja eeskuju, kelle arvamus loeb.

Suur tänu jälle kõigile, kes ei ole pidanud paljuks osaleda meie jutuvõistlusel. Eelmises numbris kuulutasime
välja konkursi teemal ”Kuidas ma hakkasin tennist mängima”. Meile laekunud lugude seast parima valimine ei
lähe sugugi kergemaks, kuid sedapuhku oli toimetus
võidutöö hääletamisel väga üksmeelne.

Järgmises numbris leiad kindlasti jälle võiduloo, mille autor saab Kia ja ETL-i sümboolikaga kingitused ning kõigi
osalejate vahel loosime välja ETL-i sümboolikat kandvad
kingitused.

Nagu traditsiooniks on saanud, avaldame ka selles
numbris võiduloo. Seekordse võidutöö auhind läheb
Erikule. Ilmselt on selles noormehes lisaks arvestavale
noorele tennisemängijale peidus ka sulesepa talenti,
sest see on juba teine kirjatükk, mis on tunnistatud konkursi parimaks. Temale kuulub 1000-kroonine Sportlandi
kinkekaart.
Teiste konkursile laekunud tööde vahel loosisime taas
välja 500-kroonise Sportlandi kinkekaardi, mille võitis
17-aastane Kerli. Palju õnne, võtame võitjatega ühendust!

Leia 5
erinevust!
Fotod: Scanpix
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Saada oma lugu, mis võiks ära mahtuda kuni kahele leheküljele hiljemalt 10. septembriks toimetuse aadressil:
info@tennis.ee või postiaadressil: ajakiri Tennis, Haabersti
5, Coral Club, Tallinn 13516.
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.

Ei jäänud tol ajal muud varianti üle, kui minna tennise
trenni. Läksime emaga esimest päeva Pärnu tennisekooli,
kuid juba viie minuti jooksul tulime kurvalt tagasi. Meile
öeldi, et praegu pole kohti ja et me prooviksime järgmine
aasta uuesti. Ootasime aastakese ära, ja läksime uuesti.
Siis läksin koos oma sõbraga, kes oli minust aasta
vanem. Sattusime treener Rein Holteri käe alla. Enne
esimese trenni algust ütles treener meile ja mu emale,
et silmad ei ole väga tõsised... (see tähendas, et väga
tõsist tennisemängijat siit oodata ei ole). See on mul hästi
meeles! Esimene aasta oli väga raske. Kümnekesi ühel
väljakul, pallile pihta ei saa, reegleid ei tunne. Aga isu ära
ei kadunud, mulle lausa meeldis see. Sain kohe endale
metallist Wilsoni reketi, millega ma hiljem sõpradega õues
vastu seinu tagusin ja kive loopisin. Aastakese pärast sain
juba tugevamasse gruppi, seal olid küll ainult tüdrukud,
aga ma mäletan, et nad olid väga tugevad ja võitmatud.
Mu ema ja isa olid väga õnnelikud, et lõpuks leidsin ala,
mis mulle sobis. Aastakese hiljem sain veel tugevamasse
gruppi. Hakkasin juba kohalikel võistlustel mängima. Ja
ka noorte GPsid. Minu kõige esimesed võistlused olid
Pärnu meistrivõistlused, kus ma oma esimese turniirivõidu
saavutasin. Noorte GPdel nii hästi ei läinud. Mäletan neid
esimesi turniire, kus enamasti kaotasin alati esimeses
ringis ja elasin neid kaotusi ikka väga rängalt üle. Nutsin
nii mängu ajal kui ka pärast mängu. Mu treener Rein
Holter toetas mind alati, kui ma kuskil jälle kaotanud olin ja
rahustas, et kõik on alles ees jne. Nutmise jätsin järele alles
kaheteistaastaselt. Siis oli uus mood – reketi loopimine.
Seda tegin ma väga palju! Nüüd aitab ka sellest.
Praeguseks olen juba Tallinnas. Teen trenni Eesti parimate
noormängijatega ja parimate treeneritega. Tingimused on
head. Hetkeseisuga olen tennist mänginud juba peaaegu
kaheksa aastat. Peamine eesmärk on läbi lüüa meeste
tennises! Eks iga mängija, kes tegeleb tennisega väga
tõsiselt ja tahab kuskile jõuda, peamine eesmärk on olla
täiskasvanute seas NR1, nii ka mina!

Jutuvõistluse auhinnad paneb välja ETL ja:

Erik
Vastused: alumisel pildil on puudu reketi otsal logo, kleidil triip ja Sony
Ericssoni embleem, foonilt kiri "CUP" ja muutunud on reketi värv.
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SULGpall

Eesti esimene Super
Karikas sulgpallis
Tänavu mais peeti Lasnamäe Sulgpallihallis Eesti Sulgpalli Super Karika
esimene võistlus.
Artikli koostas Eesti Tennise Liidu tehniline assistent Karin Antropov.

E

simesest Super Karika võistlusest võtsid osa Eesti kaheksa
parimat naisüksikmängijat ja
kaheksa parimat meesüksikmängijat.
Ürituse korraldas Eesti Sulgpalliliit,
keda toetasid kultuuriministeerium ja
Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

Olümpialootused
koduväljakutel
Võistlustele olid tulnud osalema ka
olümpiale sõitvad Kati Tolmoff ning Raul
Must, kes elavad ja treenivad Taanis.
Mõlemad olid rahul oma vormiga ning
rõõmustasid võimaluse üle mängida taas
kodus. Sellegipoolest Tartust Tallinna
sõitnud Kati Tolmoffi hommik nii hästi
ei alanud, kui võinuks. Nimelt tuli perekond Tolmoffidel sügavalt pettuda
Tallinna Sulgpallihalli töötajas, kes neid
kuidagi enne halli avamisaega treenima
ei tahtnud lasta. Muret tekitas fakt, et administraatoril polnud aimugi, kes on Kati
Tolmoff ning veel vähem, et ta olümpiale
Eestit esindama sõidab. Tolmoffid mainisid pettunult, et Tartus on väljastatud
kõigile olümpiale sõitvatele sportlastele
spetsiaalsed sertifikaadid, mis annavad
võimaluse treenida olenemata ajast kõigis
kohalikes hallides ning spordikeskustes.

Meelitavad preemiad
ja auhinnad
Osavõtjatele pakkusid pinget ka tavalisest suuremad auhinnad. Peale karikate olid välja pandud ka rahalised
preemiad: esikoht 10 000 krooni, teine
6000, kolmas 3000 ning neljas 1000 krooni. Esikohad said nagu arvatud Tolmoff
ja Must. Ka pealtvaatajatele olid korraldajad erinevaid mänge mõelnud, mille
eest samuti oli välja pandud mitmeid

auhindu. Põnevust jätkus nii väljakutel

president teatas, et käsil on palju uusi

kui ka nende ääres.

plaane ning huvitavaid mõtteid järgmi-

Selle võistlusega pandi hooajale punkt.

seks hooajaks. Seega võib soovida Eesti

Korraldajad jäid rahule võistlustega

Sulgpalliliidule palju edu ning hoida

ning lubasid, et kindlasti ei jää see viimaseks selliseks ürituseks. Sulgpalliliidu

pöialt, et ka järgmised üritused sama
hästi korraldatud saaksid.

7 küsimust Eesti parimatele sulgpalluritele
Kati Tolmoff ja Raul Must
Kuidas olete tänavuse hooajaga rahule jäänud?
Kati: Tänavuse hooajaga olen väga rahul. See hooaeg on toonud palju häid tulemusi
rahvusvahelisel tasandil.
Raul: Selle hooajaga just väga rahul ei ole. Kahjuks oli hooaja algul tervis korrast ära ning
see mõjus ka vormile. Nüüd on ees seismas veel põlveoperatsioon, mille tagajärjed võivad
samuti ootamatud olla.
Milliseks peate oma praegust mänguvormi?
Kati: Kui hinnata oma vormi kümne palli süsteemis, siis paneksin sellele keskmiselt viis
punkti. Naasin äsja puhkuselt ning treeningutesse sisse elamine võtab veel aega. Samas
tundsin, et vajasin neid kahte nädalat puhkamiseks enne olümpiat.
Raul: Praegu hindaksin end sõnaga hea. Olenemata tervisest üritan endast alati anda parima.
Kas panete rohkem rõhku võistlemisele või pigem treeningutele?
Kati: Rõhk on pigem treeningutel, kuid samas saab igal võistlusel palju kogemusi ning
ettevalmistust olümpiaks. Võistlusmoment kasvatab pühendumist ning püüdlikkust.
Raul: Ainult treeningutel. Olümpiaks on vaja treenida rohkem kui varem.
Millise eesmärgi olete olümpiaks seadnud?
Kati: Kindlasti tahan anda endast maksimumi. Peamine eesmärk on mängida oma parimat
mängu. Kui rääkida kohtadest, siis ideaalis tahaksin tulla 16 parema hulka.
Raul: Eesmärk on lihtsalt mängida. Tahan saada uusi kogemusi ning näha maailma
tipptaset sulgpallis.
Milline on arvamus Eesti sulgpallist?
Kati: Tase turniiridel läheb iga aastaga aina tugevamaks. Tänasel turniiril on samuti näha,
et tipus on mängud väga tasavägised ning viimase jõuga mängitud.
Üldiselt võiks rohkem inimesi Eestis sulgpalliga tegeleda.
Raul: Pean taset üldiselt nõrgaks. Samuti tahaksin näha rohkem mängijaid. Oleks ka
turniiridel huvitavam ning pinget rohkem.
Palju olete käesoleval hooajal Eestis mänginud?
Kati: Kui arvestada tänast võistlust, siis ainult kaks korda kahjuks. Mängiksin hea meelega
rohkem, kuid aega napib. Samuti on rahvusvaheliste võistluste graafik väga tihe.
Raul: Ka minul on õnnestunud Eestis mängida vaid kahel korral.
Millised emotsioonid ning muljed on tänasest Super Karika turniirist?
Raul: Esmalt tahaksin öelda, et kodumaal on üle pika aja väga meeldiv võistelda. Samas
võiks tase olla tugevam. Lihtne oli mängida sellel turniiril.
Kati: Mulje on väga hea. Tore on taas kodumaal mängida ning vanu tuttavaid näha.
Samuti pean ära nimetama, et auhinnad on vägagi ahvatlevad. Eesti sulgpall areneb.

Raul Must Olümpiale!

Raul Must
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Eesti Sulgpalliliit sai Euroopa alaliidu kaudu ametliku kinnituse, et meie meeste esinumber
maailma 79. reket Raul Must pääseb samuti Pekingi olümpiamängudele. Teatavasti
esindab Eesti sulgpalli Pekingis ka meie naiste esireket, praegu maailma edetabelis
47. kohal olev Kati Tolmoff.
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SQUASHIväljakul

Squashimeister Paul Piik
ja tema sada ametit

Tänavu Eesti squashimeistriks kroonitud Paul Piik ei ole päris tavaline sportlane,
kuna lisaks põhialale tegeleb ta veel nii paljude asjadega, et tundub lausa
hämmastav, kuidas kõike seda nii edukalt teha suudab.
Squashimeistriga vestles Postimehe ajakirjanik Oliver Lomp. Fotod: Eesti Squashiföderatsioon.

J

a nagu tihtipeale tavaks, sattus

„Kellegi eratreenerina tegutsemisega

Piik ka armastatud ala juurde

oleksin nõus ainult siis, kui hoolealusel

puhtjuhuslikult. Varem tenni-

on kindel tahe kuhugi jõuda,” selgitas
Piik. „Muidu ei ole asjal mõtet.”

setrennis käinud noor Paul läks ühel
päeval vanema vennaga squashitren-

Squashi kõrval
saalihoki,
jalgpall, muusika ja
mälumäng

ni kaasa ning juba esimesest korrast
teadis ta, et just seal ta olla tahabki.
„Selline intiimne klubiõhkkond sobis
mulle paremini. Sain seal kohe lahedad

Jah, Paul Piik on squashimängija ja

trennikaaslased ning enam ei tahtnudki

-treener, kuid mitte ainult. Sügisest al-

muud teha,” rääkis Piik. „Pealegi olin

gavad mängud saalihoki meistriliigas,

ma kohutavalt halb tennisist – käisin

kus Piik esindab Tallinna Kalevi värve

seal rohkem anekdoote kuulamas ja

ning suveperioodil vajab täitmist kait-

rääkimas.”

seliin jalgpalli neljanda liiga võistkonnas FC Reaal. Ka see pole kõik – vabal

Neljakordne Eesti
meister

ajal tinistab ta kitarri ja osaleb mälumänguturniiridel.

Nüüd, neljakordse Eesti squashimeistrina võib Paul Piik täna öelda, et
ta ei ole pidanud oma valikut kahetsema, kuna ala on endiselt südames.
Praegu vaid 21-aastasel Eesti meistril
kõrgemaid sihte välismaale pürgimiseks ei ole. Nooremana olid ambitsioonid olemas, kuid puudusid vahendid:

„See mälumängimine on meil pärilik
noortega töötamisele tahab Piik eel-

hobi,” selgitas Piik. „Sellega tegelevad

kõige rõhku panna, sest siinmail loode-

ka minu vanaisa ja isa. Oleme enamasti

takse kõva tegelemisega arvestatavale

kolmekesi üks võistkond ja võistleme ni-

tasemele jõuda.

me all „Kolm põlve“. Mul on lihtsalt pil-

„Kui järgmine põlvkond ei löö läbi,
siis ehk ülejärgmine. Sellele me vaik-

polnud treenereid ning kõike pidi ise

selt loodame,” märkis Piik. „Samas ei

välja mõtlema. Nüüd on tekkinud uued

ole seis üldse nii lootusetu, kuna mõned

huvialad ja eesmärgid ning puudub aeg

päris andekad noored on sirgumas.”

ja tahtmine täielikuks pühendumiseks –
ilma viimaseta profispordis läbi ei löö.

Kujunemisjärgus
Eesti squash

Treeneriamet
ei olnud unistus

arenenud. Kui esimesed telefonid tulid,
siis minul polnud sinna ühtegi numbrit
salvestatud, kõik olid niigi peas.”
Selline noormees on Paul Piik. Ärge
küsige, kuidas ta seda kõike jõuab!

Treeneriamet ei olnud just see, mida
ta oleks ise hirmsasti otsinud. Tegelikult

„Eesti squash on veel kujunemisjär-

sattus ta selle ameti peale puhtjuhusli-

gus, vaja on koolitada treenereid ja luua

kult. Eesti Squashiakadeemiast tehti

noortegruppe, et tekiks lai vundament,

selline pakkumine ning esmalt Piik

millelt areneksid tulevikumängijaid,»

keeldus, tuues põhjuseks ajapuuduse.

selgitas ta. «Paratamatult tekib Eesti-

2007. aasta sügisel tehti uus pakkumi-

suguses väikeses kohas niinimetatud

ne ja seekord otsustas ta kätt proovi-

konnatiigi efekt. Areng pidurdub, kuna

da. Lisaks tuleb noorte juhendamine

kõik tunnevad kõiki ja tõus tippu ei ole

kasuks tema tulevikule – nimelt mõt-

nii raske kui suuremates riikides.”

leb Piik ühe võimaliku elukutsena pe-

Paraku tuleb siinsete võimalustega

dagoogiametist. Piigi arvates võiks töö

leppida ning suurima treeningu saab

olla huvitav ja ülla eesmärgiga. Praegu

Piik ise treenerina töötades, millega ta

õpib ta Tallinna Ülikoolis teisel kursu-

tegeleb küll alles mullu sügisest. Just

sel kultuuriteadust.
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tide ja numbrite meelespidamine hästi

Paul Piik ja Nicol David Tallinnas 2006. a.
Nicol David on maailma naiste edetabeli
(WISPA) liider alates 2006. aastast.
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LAUAtennis

Lauatenniseliit
pürgib tugevate sekka
Eesti Lautenniseliidu juhtkond näeb mitmeid võimalusi, kuidas atraktiivset ja
samas kõigile kättesaadavat lauatennist siinmail arendada.
Eesti Lauatenniseliidu tegemistest kirjutab Linnalehe ajakirjanik Kristjan Roos. Foto: Eesti Lauatenniseliit.

L

õppe-treeningtöö. See korvaks ka väiksemate klubide probleemid, nende parimad
saaksid vastavalt võimalustele periooditi osaleda keskuse töös. Idee tasemel on
päevakorras olnud Kristiine spordihalli
juurdeehitus, kus võiks olla kuni 16 lauaga lauatennisesaal. Erinevalt mõnest
teisest alaliidust pole treenerite arvukusega Eesti lauatennises probleeme ning
alaliit on edukalt käivitanud ka kutsekvalifikatsiooni süsteemi. „Kuid tõelist ala
proffi, kes suudaks mõne talendi tippu
viia, napib,” on sunnitud Lubi tõdema
olukorda, kus treeneritööd tehakse muu
töö kõrvalt, aga samas oodatakse tulemusi Euroopa tasemel.

ähemas perspektiivis on eesmärk
tagada ala taskaalustatud aren„
damine kogu oma võimaluste ja
vajadustega. Pikemas perspektiivis on
märksõnad, millele keskendume, spordibaasid, spordimeisterlikkus ja treenerite koolitus,” märgib lauatenniseliidu
asepresident Sirje Lubi. Tema hinnangul
tuleks selleks reorganiseerida ka alaliidu
juhtimist ehk siis alaliidu juhtimine peaks
senise ühiskondliku töö asemel muutuma
professionaalseks. Kaaluda tasuks ka, kas
neljaks aastaks valitud juhatus suudab
tänapäeva tiheda elutempo juures alaliitu
operatiivselt ja tõhusalt juhtida.
Lubil on samas hea meel nentida, et
vaatamata ähvardavale demograafilisele
kriisile on seni lauatennise harrastajate
arv positiivse dünaamikaga. Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel osalevate
meeskondade arv on kasvanud nii palju,
et alaliit kaalub veel 1–2 liiga lisamist või
eraldi rahvaliiga käivitamist.

Mängutase
„Oleme nii Euroopas kui ka maailmas
oma võistkonadega kusagil 50% piirimail.
Julgen arvata, et see on piisavalt hea põhjus ala edasi arendada ja seada kõrgemaid
eesmärke,” nendib Lubi. Ta peab küll tõdema, et mõlemad Eesti meeste tipud Vallot
Vainula (Pärnu Vint90) ja Aleksander
Smirnov (TLTK Kalev) jäid Pekingi olümpia valikturniirilt olümpiapiletita.
Nii Vainula kui Smirnov on viimastel
aastatel treeninud ja võistlenud välisklubides Saksamaal ja Hispaanias. „See on
tegelikult hea näide, et ka sellisel Eesti
tipptasemel võib lauatennis olla elukutse,” märgib Lubi. Eesti naiste edetabelijuht Tatjana Tšistjakova (Aseri SK) on
küll kahekordne Euroopa noorte meistrivõistluste pronksivõitja, aga oodatud
läbilööki täiskasvanute klassis pole järgnenud.

Paremad ajad on ees
Kui Pekingis jääb Eesti lauatennis esindamata, siis järgmistele olümpiatele ei
tule sugugi nii murelikult silma vaada-
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Hetkel tegelevad lauatennisega kaks
persepektiivikat 1996. aastal sündinud neidu
Olesja Ketshko ja Valeria Petrova, kes seni
on näidanud arvestatavat konkurentsivõimet
Euroopa tasemel.

ta. „Meil on praegu kaks persepektiivikat 1996. aastal sündinud neidu Olesja
Ketshko ja Valeria Petrova, kes seni on
näidanud arvestatavat konkurentsivõimet Euroopa tasemel. Kui suudame korraldada nende õppe-treeningtöö nii, et
nende areng jätkub tõusujoones, võiks
nende olümpia olla reaalne kaheksa aasta pärast,” näeb Lubi tulevikku helgetes
toonides.
Noori tegijaid võib ju lisanduda. Lauatenniseliit ise on rõõmus ühe oma edukaima projekti, kaheksa aastat tagasi käivitatud LASTE GP üle. Võistlussari toimub

„Eks see seondub tihedalt ka rahaga
– puuduvad vahendid, et maksta oma
ala proffile väärilist tasu, mis lubaks tal
keskenduda ainult treeneritööle,” viitab
Lubi raha olulisusele. Samas soovib alaliit tänada oma toetajaid AS-i Eesti Gaas,
Grossi Toidukaupu, Ülemiste Keskust,
Baltecot ja AS-i Liviko. Jätkuvalt on alaliidu suurim toetaja kultuuriministeerium
oma eelarveliste vahenditega. „Minu nägemus pingpongist on üpris sponsorisõbralik. Pingpong oma kiire pallivahetusega
sarnaneb vägagi arendustegevusega firmas, kus mõtted ja ideed sähvivad edasitagasi ja leiavad geniaalse ning ootmatu
lahenduse. Just kiirus ja kombinatsioonirikkus on need, mis teevad lauatennise
atraktiivseks,” usub Lubi, et sponsoritel
ei tohiks olla põhjust Eesti lauatennisest
ringiga mööda käia.

neljas vanuserühmas: kuni 9-, 11-,13- ja

Eesti Lauatenniseliit

15-aastased poisid ja tüdrukud. Nii osale-

Lauatennise sünniaastaks Eestis
loetakse 1926. aastat, mis on ka
rahvusvaheline lauatenniseliidu ITTF
asutamisaasta. Eesti sai rahvusvahelise
alaliidu liikmeks aastal 1992, kui oli
kaks aastat varem asutanud iseseisva
Eesti Lauatenniseliidu.

jate arvud kui korraldamisest huvitatud
klubide arv on aina kasvanud.

Kitsaskohad
Eesti lauatennise suurim kitsaskoht
on Lubi sõnul sobivate spordibaaside
nappus ja vabariikliku treeningkeskuse
puudumine. Vabariiklik treeningkeskus
võiks olla koht, kuhu koonduksid parimad sportlased ja seal käiks aasta ringi

Lauatenniseliidu liikmeskonda kuulub
praegu 35 klubi veidi enam kui 1000
registreeritud mängijaga.
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REKETITEmängud

Reketlonistide tugevad
tulemused
Kodune konkurents sunnib meie reketloniste olema pidevalt heas võistlusvormis,
mis omakorda lubab ka rahvusvahelistel võistlustel näidata
arvestatavaid tulemusi.
Lugu on koostatud Eesti Racketloni Liidu materjalide põhjal. Foto: erakogu.

R

eketlon, mis on sedavõrd vaheldusrikas spordiala, et rutiinist siin rääkida ei saa, nõuab
ala harrastajatelt uskumatut mitmekülgsust ja vastupidavust. Seda enam on
hinnatud head tulemused, mida meie
sportlased on näidanud just rahvusvahelises konkurentsis.

Naistest oli parim Liina Allik, kes
võitis esikoha ka kuni 21-aastaste tütarlaste hulgas.
Veteranidest võidutses Margus Veiltkop.

Esikohad Belgia
turniirilt
Juuni alguses Belgias toimunud

Kodused
karikavõistlused on
mõõdupuuks

kõrgetasemelisel rahvusvahelisel tur-

Maikuus peetud järjekordse Eesti
karikavõistluse etapi võitis nooruke,
äsja 15-aastaseks saanud Ken-Kristjan
Toomjõe. Toomjõe alistas finaalis maailma 49. reketi Toomas Vallikivi tulemusega 66:57.

mad meie noored reketlonistid: Ken-

niiril näitasid meie reketlonistid väga
head taset. Esikohaga naasid mõleKristjan Toomjõe vastavalt P-21 klassis ja Andre-Kristopher Toomjõe U-16
klassis.
Kuna meeste klassis on tase väga
kõrge, siis osalesid eestlased B-klassis,

Üllatuslikult kujunes squash’ist väga
tasavägine mäng, millest võitjana väljus siiski Vallikivi (tulemusega 22:20).

kus Ken Kristjan Toomjõe jäi jagama

Kolmas koht kuulus samuti üllatajale – Silver Karjus alistas tennises
Rauno Tieseli ja jõudis esikolmikusse. Neljanda koha pälvis Rain Puhk ja
Rauno Tieselil tuli sedapuhku leppida
viienda kohaga.

laarsus tõusuteel ja konkurents väga

9.–16. kohta.
Maailmas on reketimängude poputihe. Eesti noored reketlonistid on siiski näidanud, et omavanuste seas on nad
igati arvestatavad konkurendid ja jääb
vaid oodata, kuidas nad täiskasvanute
seas mõne aasta pärast läbi löövad.

Eesti reketlonistide
edetabelikohad ja
saavutused
1. mai reitingu alusel on maailmas
U-21 klassis jätkuvalt liider Taavi
Himmist 5200 punktiga, keda pole
suudetud tõugata troonilt 2008. aasta
jooksul. Himmist sai ka 2007. aastal
üldvõidu terve hooaja lõikes ja saavutas
MM-il Hollandis Rotterdamis kolmanda
koha üksikmängus ning paarismängu
MM-il Viinis kolmanda koha.

Mehed:
Toomas Vallikivi 43.,
paarismängus 28.
Ken-Kristjan Toomjõe 64., U-16
1. koht, U-21 3. koht,
paarismängus 20. koht
Rauno Tiesel 114., võitis 1. koha
Budapestis meeste C-klassis,
paarismängus 86. koht
Taavi Himmist 130.,
paarismängus 207. koht
Andre-Kristopher Toomjõe
165., U-16 2. koht, U-21 4. koht,
paarismängus 36. koht.
Matts-Erik Lindqvist 167.,
veteranid 45+ 15. koht
Silver Karjus 201.,
paarismängus 147. koht
Peeter Viigimets 239
Margus Kask 446

Naised:
Aliis Allas

64

Külli Iste

100

Liina Allik

120

Ken-Kristjan Toomjõe.
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KLUBItennis
Reval Ladies TC välishooaja avavõistlus

Sponsorturniir
Reval Ladies tenniseklubi traditsiooniline Sponsorturniir oli ühtlasi välishooaja
avavõistluseks. Esimesed tõeliselt soojad ilmad tõid vastvalminud Tondi
tenniseväljakutele maikuu viimasel päeval ligi pooled klubi aktiivsetest liikmetest.
Materjalid ajakirjale koostas klubi juhatuse liige ja turniiri peakorraldaja Karin Eek. Fotod: ajakiri Tennis.

P

“

ool tundi aja peale mängida, no
mis see siis ära ei ole,” on esimene mõte, kui rääkida Sponsorturniiri reglemendist. Aga lõpuks
ikka on küll. “Kuidas see pool tundi nii
pikk aeg on?” tekkis küsimus pärast
alagrupimänge. Ja need, kellel õnnestus
end murda finaali, võisid juba rääkida
tõelisest vastupidavusest.

Tasavägised
alagrupimängud
Reval Ladies tenniseklubis on nii tugevamaid kui ka pisut nõrgemaid mängijaid, kuid keskmine tase on hämmastavalt ühtlane. Ja ütleme uhkusega, et
harrastustennisistide kohta lausa märkimisväärselt hea. Sageli kohtume erinevatel turniiridel ka meestega, kes
peavad tõdema, et naised mängivad
ikka hästi ja mis veelgi olulisem – hirmuäratavalt stabiilselt. Nii kujunesidki
seekordsed alagrupimängud väga tasavägisteks. Rekordtulemus: 3:2! Just
– viis geimi poole tunni jooksul. Viies
alagrupis oli matše, mis olid juba finaa-

Meeleolukas moment loosimiselt, kus Urmas
Sõõrumaa fortuuna rollis ulatab Naistelehe aas-

li väärilised. Ometi õnnestus selgitada
võitjad ja panna kokku edasisteks kohamängudeks tabelid nii põhiturniirile kui
ka lohutusturniirile.

Mitte ainult võistlus
Muidugi tullakse turniirile võistlema,
oma mänguvormi testima, aga mitte ainult. Klubiturniirile kohaselt on oluline ka hea õhkkond ja mõnus seltskond.
Tennisemängu kõrval on võistlustel hinnatud suhtlus ja võimalus lihtsalt parimate kaaslastega aega veeta. Tänavusel
turniiril lisandus veel suurepärane päikseline ilm, mis pani kirsi koogile.

tatellimuse klubi presidendile Lee Murrandile.

Turniiri alagrupimängude vahel õnnestus võistluste peakohtunikul Donatas
Narmontil kinni püüda just treeningu
lõpetanud väljakute peremees Urmas
Sõõrumaa, kes oli lahkelt nõus olema
fortuunaks, et loosida välja aastatellimus Naistelehele ja Lacoste’i imeline
parfüüm.

Tõsised kohamängud
Ühepäevasele turniirile kohaselt ei
saanud võistlejad alagrupimängude
lõppemisel endile suurt puhkust lubada.
Pärast väikest pausi, mis sai sisustatud
ühispildi tegemise ja loosiauhinna saajate selgitamisega, läks võistlus edasi.
Oli kergemaid ja raskemaid mänge.
Eriti tasavägiseks kujunes kolmanda
koha mäng, kus tuli aja lõppedes võitja selgitamiseks mängida veel otsustav
geim ja selles otsustav punkt.
Finaali alguseks olid teised mängud
lõppenud ja nii said kõik osalejad nautida päeva tähtsaimat mängu.

Pildil (vasakult): Helina Tuvike (2. koht), Annely Laur (3. koht), Kaire Roose (1. koht), Lacoste'i esindaja
Tiina Stint, Kairi Kuuse (4. koht), Riina Roosipuu (lohutusturniiri võitja) ja peakohtunik Donatas Narmont.

Turniiril olid äärmiselt toredad toetajad, kes hoolitsesid selle eest, et auhinnalaud oleks rikkalik ning rõõmu jätkuks kõikidele osalejatele.
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Uus BMW X6
Sports Activity Coupé

Konkurentsitult esimene.
Sport kupeemaastur. Uus BMW X6.

BMW esitleb - maailma esimene Sports Activity Coupé. Uus BMW X6 ühendab suure kupee elegantse
suursugususe ja sportauto nobeduse ning erakordse sooritusvõime. Tunneta parimat: jõud,
mitmekülgsus ja ruumikus kohtuvad harmoonia ning voolujoonelise maailmaga.

United Motors AS Tallinn, Paldiski mnt 108, tel 659 3700; Peetri, Reti tee 4, Rae vald, tel 663 0000; Tartu, Võru tn 242, tel 730 2870;
Pärnu, Tallinna mnt 64C, tel 448 1740; Kohtla-Järve, Järveküla tee 22, tel 336 4700 www.bmw.ee

www.bmw.ee

Sõidurõõm

Esimest korda on BMW xDrive varustatud dünaamilise võimsuse kontrolli süsteemiga (Dynamic Performance
Control), mis teeb BMW X6-st parimate sõiduomaduste ja kurvistabiilsusega sportmaasturi maailmas.
Võimas topelt-turbo V8 mootor ühendab efektiivsuse ja parima soorituse. Sel korral tähendab innovatsioon
harmooniat. Uus BMW X6. Maailma esimene sport kupeemaastur. Jõud. Kiirus. Dünaamika.
Tule proovisõidule United Motorsisse juba täna!
BMW X6 keskmine kütusekulu on 8,2-12,5 l/100km, CO² heitkogus 217-299 g/km.

KLUBItennis

KLUBItennis

BMW Tennis Cup

Pidulikud momendid võistluste avatseremoonialt.

Juunikuu viimasel nädalavahetusel toimus Pärnus üheteistkümnendat korda
TC Reval Ladiese korraldatav tenniseturniir BMW Tennis Cup.
Tekst ja fotod TC Reval Ladies president Lee Murrand.

V

õistlused toimusid naiste ja

auga välja paarid Tiina Sepa / Linnar

meeste üksik- ja paarismän-

Viik, Kairi Rätsep / Aare Udras, Katrin

gus ning segapaarismängus.

Kannike / Marko Kalle, Sirje Sündema

Kolmel päeval leidsid aset pinevad

/ Revo Türk.

jõukatsumised ning pühapäeva õhtuks

Õhtuti koguneti väljakute kõrvale

selgusid parimad.

püstitatud telki, et meenutada läbiela-

Karikad ja autasud pani traditsiooni-

tut, innustada võitjaid ja lohutada kao-

liselt välja United Motors. Pärjatud said

tajaid ning kuulata head muusikat ja

naiste üksikmängus Helen Tälli, Inga-

sekka isetegevuslikke vahepalu.

Kai Polonski, Kairi Kuuse ning meeste

TC Reval Ladies tänab võistluste

üksikmängus Urmas Sõõrumaa, Mati
Tänav, Raivo Sündema. Lohutusringis
tõusid teistest esile Katrin Kannike ja
Marko Kalle. Parima paarismängija tiitlid läksid naistest Inga-Kai Polonskile,

test Dmitri Polonskile, Revo Türkile,
Mart Seerile, lohutusringis Andrus
Salusoole.

õnnestumise puhul nii klubiliikmeid,

Meesmängijate üllatuskingitus korraldajatele: maasikad ja vahuvein.

teisi osavõtjaid kui ka toetajaid United
Motorsit, Priket, Sakut, Pulsi, Baltikat,
sest suurejoonelised tennisepeod sünni-

Lee Murrandile, Triin Mägile, lohu-

Segapaarismängus üllatati pealtvaatajaid emotsionaalsete ning küllaltki tasa-

vad ikka koostöös ning teineteist toeta-

tusringis Mari Liigandile ja mees-

vägiste mängudega. Tulest ja veest tulid

des.

Kaunemaid stiilinäiteid väljakult.

Mõnus suveilm lubas nautida tennist nii mängija kui ka pealtvaatajana.

Tenniseajakirja väljaandmist toetab:

AS GENTEEL
ja harrastustennisist

pr. Tiina Mõis
Suvine Pärnu, hea seltskond ja suurepärane turniir olid taas kokku meelitanud suurema osa Reval Ladies TC klubiliikmetest ja nende sõbrad.
Rõõmsad osavõtjad pärast võidukaid lahinguid tenniseväljakutel.
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TURNIIR&traditsioon

Arstide tenniseturniir
Pärnus 2008
Järjekordselt kogunesid arstid Pärnus, juba 13-ndat aastat järjest,
et taas omavahel jõudu proovida tennises ning selgitada välja karikasaajad.
Põnevaid heitlusi jagus kaheks päevaks.
Ülevaate võistlustest pani kirja Merike Seer. Fotod: Kalle Känd ja Tiit Siinmaa.

T

egelikult on turniiri ajalugu pikem kui 13 aastat. Arstide karikaturniir tennises sai alguse
juba endisel Nõukogude ajal. Mänge
korraldas ametiühing, kes igal kevadel kindlal nädalalõpul pani väljakud
kinni, andis pallid ja toidutalongid ning
arstid kogunesid võistlusteks. Kohal pidi olema neljapäeva õhtuks ning mängud kestsid pühapäevani. Õhtuti pärast
võistlusi leidus ikka mõni koht, kuhu
koguneti, et ühiselt aega veeta.
Kahjuks ei tea me täpset aastat, millal
võistlus tõeliselt alguse sai ning kes oli
see, kes seda korraldas. Arvatavalt peeti esimene turniir arstidele 1970ndate
keskpaigas. Pisut hilisemast ajast on
säilinud naiste karikas, mis esmalt oli
välja antud 1979. aastal turniiri võitjale Maive Koolmeistrile. Sellest ajast on
karikas rännanud erinevate võistlejate
vahel – ja nii juba ligi 30 aastat. Meeste
karikas on vaid 13aastane, sest endine
on vahepeal kahjuks kaduma läinud.

Uus ajalugu
Uuel Eesti ajal, alates 1991, kadus
ära ametiühing koos toidutalongide ja
muu vajalikuga ning võistlus jäi mõneks aastaks soiku.
Paljudel oli aga soojalt meeles kau-

kui tahes kurnavad tennisemängud päeva jooksul, on Toomas Karu õhtul täie
hooga tantsimas tantsupõrandal ning
järgmisel päeval jälle võistlemas.

Külmem
kui valu

Rõõmu jagus kõigile

nis tennisesuve algus Pärnus ning seda igatseti taga. Mõne firma abil sai
võistlusele uuesti hing sisse puhutud.
Ja nüüd on kogunenud juba 13 aastat
n-ö uut ajalugu. Võib arvata, et turniir jätkub ka edaspidi, sest tohtrite
võistlusvaim ei näi üldse raugevat.
Mitmed arstid on osalenud peaaegu
kõikidel turniiridel nende 13 aasta jooksul ja uusi mängijaid lisandub samuti igal aastal. Kõige järjekindlamateks
osalejateks on olnud dr Anu Kaasik,
dr Alla Tenn, dr Asta Auerbach naistest. Meestest aga dr Jaanus Mumma,
dr Jaan Troost, dr Tõnu Vanakesa.
Eriline koht kuulub prof Toomas Karule,
kes on osalenud igal aastal ning kes ühtlasi on vanim osaleja sellel turniiril – 72aastane. Oma sportliku vaimuga on ta
tõeliseks eeskujuks meile kõigile. Olgu

Sel aastal osales 25 meest ja 7 naisvõistlejat. Välja mängiti kõik kohad,
ka kaotusringid. Võistluste ladusa kulgemise eest hoolitsesid peakohtunik
Rasmus Seer ja talle oli abiks Külli
Klaan.
Naiste karika võitis dr Alla Tenn.
Esimese nelja hulgas olid veel Merike
Seer, Ülle Kirsimägi ja dr Elo Kuum.
Meeste esimese koha võitis Oleg
Sevtšuk, kes finaalis alistas 2006. ja
2007. aastal karika võitnud dr Stanislav
Fetissovi Narvast. Dr Tõnu Vanakesa
saavutas kolmanda koha, mis on ühtlasi tema parim koht eelnevate aastatega võrreldes.
Meeste lohutusturniiri võitja oli
dr Priit Kampus, teise koha sai dr
Oleg Tšerkassov ning kolmanda koha
dr Toomas Tamm.
Palju õnne kõikidele võitjatele!
Kuid ega kaotuski kedagi õnnetuks
teinud, sest mängida sai palju, huvitavaid mänge ja põnevaid hetki oli kõikidel osalejatel.
Õhtune lustlik koosviibimine toimus Villa Wessetis, kuhu kogunes 42
inimest. Muusikat mängis meile Olavi
Kõrre. Laulis, tantsis ja viskas nalja
aga 80-aastane Kihnu Virve. Samuti
õpetas Virve meile rahvatantse, haarates kaasa kogu rahva – toolile istuma
ei jäänud mitte keegi.
Nii nagu ka kõigil eelnevatel aastatel,
oli nüüdki üks sportlik ja mõnus näda-

Cold gel-ratiopharm
150 ml
Lihas- ja liigesvalu leevendamiseks ning turse
vähendamiseks nihestuste nikastuste ja ülekoormustraumade korral.
Külmageeli kasutatakse ka lihasspasmide leevendamiseks ja lihaste kiiremaks taastumiseks
pärast koormust.

Saadaval apteegis.

lalõpp! Seda tänu kõikidele osalejatele,
kes ikka ja jälle toovad kaasa ärksa võitlusvaimu, hea tuju ja huumorimeele.
Traditsiooniline tore turniir oli tänavu kohale meelitanud 25 mees- ja 7 naismängijat.
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Saaremaa Open
ITF Futures 10 000 USD turniir

Eestis on kokku tuhatkond saart, kuid huvitaval kombel nimetatakse vaid ühe saare
– Saaremaa – elanikke saarlasteks. Saarlased on teatavasti ühed isevärki inimesed,
kellel lihtsalt peavad kõik asjad parimad olema
(välja arvatud vahest naabrid, kes pidavat hiidlastel paremad olema).
Tekst Heino Raivet. Foto: Tiit Tilk.

V



iis aastat olen julgenud Saaremaa

ja Priit Sanniku peas kauaküpsenud

elavad kaasa heale tennisele. Saare-

suvist meesteturniiri Eesti pari-

unistus täitunud.

maal oleme kõik üks pere.

maks turniiriks nimetada, näis,

Kui Kuressaare Tenniseklubi Sinnet

mis edaspidi saab, sest paljud Eesti tur-

nimetatud meeste isikus viis aastat

Saaremaal on paljutki juhtunud. Ühe

niirid on oma taset tõstnud. Julgeksin

tagasi neid turniire korraldama hak-

aasta turniirivõitja on teisel aastal kao-

siiski arvata, et sellist kodust miljööd

kas, oli esialgu eesmärk korraldada

tanud esimeses ringis ja esimeses ringis

kui suisel ajal Saaremaal, pole mujal

üks mõnus meesteturniir vahelduseks

kaotanu on järgmisel aastal turniiri võit-

veel saavutatud.

Tallinna omadele. See eesmärk sai esi-

nud. On juhtunud ka nii, et veteraniks ti-

mese aastaga kuhjaga täidetud.

tuleeritud mängija on üksteise järel alis-

Tänavu toimub meeste tenniseturniir

Juhtunud on paljutki

Saaremaa Open esmakordselt ITF-i

Kaugem eesmärk – jõudmine ITF

tanud pea kogu Davis Cupi koondise, nii

egiidi all ja 10 000 US dollarilise au-

meesteturniiride kalendrisse – täitus

et mehed kukuvad järjest kui doominoki-

hinnafondiga, mis tähendab seda, et

alles 2008. a Eesti Tennise Liidu abi-

vid. On võidetud päris kaotatud mänge,

Kuressaares saavad parimad mängijad

ga.

on käega löödud ja tehtud ebainimlikke

maailma edetabeli punkte ja auhinna-

Viis aastat on turniir pidanud laste-

raha. Meie oma Eesti mehed ei pea

aiapõlve, nüüd on aeg minna ITF onude

kaugele sõitma ja kui turniiri korral-

ja tädide silma alla ja näidata juba kar-

dajatega hästi läbi saada, võib ka met-

mis elukoolis, mida on Saaremaa laste-

siku kaardi (WC – mitte segamini ajada
kohaga, mida kempsuks nimetatakse)
saada, mis tavakeelde ümber pandult
võiks tähendada pääsu näiteks tülikast
kvalifikatsiooniturniirist.

Saaremaa turniiri
rahvusvahelised
mõõtmed

aias omandatud.
Minu arvates on Saaremaa turniiri
tugevamaks küljeks lähedus ja traditsioonid – väljakud asuvad kesklinna
lähedal, nimekad mängijad on noorte
mängumeeste lähedal, mängijate ning
kohtunike naised ja lapsed sebivad
ringi, kohalik maavanem ja linnapea

Igal juhul on asjaoluga, et Saaremaa

istuvad tribüünil kõrvuti tennisekuul-

turniir on omandanud rahvusvahelise

suste ja tenniselaagrist turniiri vaata-

mõõtme, ka üks saarlaste Riho Kalluse

ma tulnud tennisejõnglastega ning kõik



 
 
  
 
 
 

 



pingitusi. Iga turniir on oma nägu, kui







siiani on osavõtjaid olnud lisaks Eesti
mängijatele ka Lätist, Soomest, siis
seekord peame loodetavasti kahe käe
sõrmed appi võtma, et kõigi osavõtjate
kodumaid üles lugeda. Saaremaa turniir
on ITF-i kalendris!
Õigem oleks muidugi, kui tennisehuvilised leiaksid ise aega, et Saaremaale
tulla ja oma meestele kaasa elada.
Saaremaa Open toimub ITF rahvusvahelise Futures turniirina 19 juulist 27

  
 



    


 
 
   
  
 


 

Ei paremat pole kuskil maal, kui suisel ajal Saaremaal.



 




Legendaarne fööniks on jälle tuhast tõusmas. Tiibu veel hõõguvast tuhast puhtaks
rapsides maandub meie tulilind 19. juulil taas Saaremaal. Just nii võiks öelda Eesti
tennise ühe suursündmuse kohta, mis peagi jälle aset on leidmas. Kes veel sellest
kirjanduslikust kõnepruugist pole aru saanud – jutt käib nimelt ATP sarja kuuluvast
meeste 10 000 USD Futures turniirist. Paljud kindlasti mäletavad 90-ndatel alguse
saanud, Pärnus ja Tallinnas aset leidnud Satelliitturniire, millest viimane toimus 2003?

 



Usun, et Eesti tennisele on tänane päev kindlasti aktuaalne, et astuda see julge samm.
Ja miks mitte Kuressaares, Saaremaa Openi lipu all. Turniiri õnnestumises oleks
siinkohal patt kahelda, sest eelmised aastad on näidanud, et Saaremaa Open täidab
väärikalt tennisepubliku ja mängijate poolt talle pandud ootusi. Sellest on saanud
kvaliteetkaubamärk, ja kuigi veel mitte nii globalne kui French Open ja Australian
Open, siis esimesed sammud laiema tuntuse suunas on kindlasti juba tehtud.
Kohtumiseni 19. juulil Saaremaal!
Sven Tamming
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juulini.

Futures on kohe kohal!
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Neljas Cooler Cup

Mängumeestele kaasa elama tulnud daamid
said soovi korral kätt proovida naiste
paarismänguturniiril.
Fotol osalejad koos Cooler Cupi korraldaja
Enn Kunilaga.

palju mängupinget ja päikesepaistet

„Kas ilm on Pärnusse juba tellitud?” See küsimus oli harrastustennisistide seas
ilmselt üks populaarsemaid, kui nad tänavu kevadel Liviko Cooler Cupi korraldajat
Enn Kunilat juhtusid kohtama. Mispeale Enn Kunila lahkelt kostis,
et tellida pole vaja, sest möödunud aasta turniirist jäi päikest kõvasti üle
ja nüüd saab laovarudest lahedalt võtta.
Tekst XO klubi juhatuse liige Kalle Muuli. Fotod: Rainer Ojaste.

T

egelikult ei ole ilm Cooler Cupi

karika pärast kohtusid Viljandi ärimees

selle poolest, et oma esimese võitjaka-

korraldajatele sugugi nalja-

Taavi Kerner ja kunagi võistlustantsi-

rika pälvis ta esimest korda esimesel

number või muidu kõrvaline

jana kuulsust kogunud Mati Tänav, kel-

Cooler Cupil aastal 2005 hulga noore-

kõneaine, vaid väga tõsine asi, millest

lest kumbki polnud varem Cooler Cupi

mate meeste seas.

sõltub turniiri õnnestumine vaat et roh-

võitnud. Ehkki Kerner hakkas visalt

kem kui millestki muust. Tänavu 6.–8.

vastu, nii et võitja selgitamiseks läks

juunini järjekorras juba neljandat kor-

tarvis kiiret lõppmängu, jõudis juba ka-

da peetud Cooler Cupi osavõtjaskond

hel varasemal aastal turniirivõidule vä-

on aastatega paisunud juba nii suureks,

ga lähedal olnud Tänav seekord lõpuks

et mahub üksnes hädavaevu Pärnu kes-

sihile tulemusega 5:7, 6:2, 10:8.

klinna neljale liivaväljakule ära. Ehkki
mänge alustatakse seisult 2:2 ja otsustava seti asemel mängitakse kiire lõppmäng kümne punktini, lööks väikseimgi
vihmapaus korraldajate poolt viimseni
timmitud ja muidu justkui õlitatult sujuva mängugraafiku ilmselt lootuselt
sassi.
Õnneks ei eksinud Kunila ja tema
abilised ajavalikuga taas ja nagu kõigil varasematelgi kordadel, õnnistas
vanajumal seekordsetki Cooler Cupi
laitmatu suveilmaga.

Paarismängu kõige nooremas võistlusklassis tegi kuldse duubli Gunnar Ervin,
kes võitis koos alalise mängupartneriga, ööklubiomaniku Andres Peetsiga
juba teise Cooler Cupi paarismängukarika. Kõige vanemate meeste paa-

Nooremate meeste (30+) üksikmän-

rismäng tõi aga võidurõõmu ka kõige

gus võidutses juba kolmandat aastat

suurema vaeva nägijale, turniiri kor-

järjest ehitusettevõtja Gunnar Ervin.

raldajale Enn Kunilale, kes võitis koos

Finaalmäng oli küll väga pingeline,

Heino Raivetiga finaalis Jaan Troosti

ja nagu vanematel meestel, tuli siingi

ja Enn Rohulat tulemusega 6:3, 6:4.

võitja selgitamiseks appi võtta kiire
lõppmäng, kuid lõpuks pidi turniiri
uustulnuk, turvaärimees Mark Luts ikkagi alla vanduma ja Ervin vormistas
võidu tulemusega 6:7, 6:3, 10:3.

Nagu juba tavaks, tähistati esimese
võistluspäeva lõppu mõnusa olengu-

Kõige vanemas võistlusklassis (55+) oli võidukas
muus elus arstiametit pidav
Jaan Troost, kes võitis Cooler
Cupi üksikmängu samuti juba
kolmandat korda.

ga Wesseti villa terrassil ja turniiri
lõpupidu peeti Ammende villa aeda
püstitatud telgis. Laste eest hoolitses

Kõige vanemas võistlusklassis (55+)

võistluspaigas batuutide ja näomaali-

tegi ajalugu muus elus arstiametit pi-

mistarvetega varustatud mängujuht

dav Jaan Troost, kes võitis Cooler Cupi

ja mängumeestele kaasa elama tulnud

Ilmselt kogu turniiri üks üllatavamaid

üksikmängu samuti juba kolmandat

daamid said soovi korral kätt proovida

finaale oli võistlusklassis 45+, kus võitja-

korda, kuid tema saavutus on eriline

naiste paarismänguturniiril.

Cooler Cupi osavõtjaskond on aastatega paisunud juba nii suureks, et mahub üksnes hädavaevu Pärnu kesklinna neljale liivaväljakule ära.
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Nooremate meeste (30+) üksikmängus võidutses juba
kolmandat aastat järjest ehitusettevõtja Gunnar Ervin.
Fotol autasustab teda võistluste korraldaja Enn Kunila.

Võistlusklassis 45+, kohtusid võitjakarika
pärast Viljandi ärimees Taavi Kerner ja
kunagi võistlustantsijana kuulsust kogunud
Mati Tänav. Võitjana väljus tasavägisest
finaalist just viimane.
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Cooler Cupi auhinnalaua kauneimad ehted olid klaasikunstniku tööd, mis ootasid turniiri parimaid tennisiste.
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Kalevlased kohtusid
taas XO-ga
Eesti Tennise Liit peab üheks prioriteetseks valdkonnaks tenniseklubide arengut.
Tenniseklubid moodustavadki Eesti tennise aluse ja seetõttu on klubide poolt
tulevad algatused teretulnud, sealhulgas klubidevahelised sõpruskohtumised.
Teksti ajakirjale koostas tennisklubi XO liige Toomas Kuum. Fotod: Peeter Vassiljev.

M

ullu sai alguse Eesti ühe vanima tenniseklubi Kalevi ja valdavalt ärimeestest koosneva
XO Tenniseklubi vaheline sõprusmatš.
Tookord võitis kohtumise Kalevi tenniseklubi 17:13.

laste ülekaal küll suur (7,5:2,5, märkus:

Sepp / Indrek Soom – Donatas Narmont

üks mäng jäi pooleli), ent paarismängus

/ Kalle Muuli 3:6, 6:2, 10:4.

Seoses Tondi tennisekeskuse (saab
olema XO TK koduklubiks) välisväljakute valmimise langemisega matši
ajaks, peeti seekordki see Herne tänava
baasis. Mõlemad klubid esinesid tänavu
veidi nõrgendatud koosseisus, sest mõlema klubi paljud juhtivad mängijad viibisid kahjuks välismaal.

(Kalev) vaheline heitlus. Ligemale kaks

Matšivõit läks teist aastat järjest Kalevile – 13,5:6,5. Üksikmängudes oli kalev-

napp – 6:4.

suhtlus mängijate vahel ei piirdunud

ETL-i presidendi Urmas Sõõrumaa (XO)

ainult tenniseväljakul madistamisega,

ja kunagise Eesti maletšempioni Mati Nei

vaid koos mekiti kvaliteetveini ja vahe-

tundi kestnud lahingu võitis Sõõrumaa
6:7, 6:3, 10:7. Nimetatud mängu elavdasid “Malematiks” tituleeritud Mati Nei

tati mõtteid, mis puudutasid kas otseselt või kaudselt ka Eesti tennist ja selle
arenguperspektiive.

omanäolised vürtsikad kommentaarid,

Eestis peetakse ka teisi klubidevahe-

millega vanameister juba aastakümneid

lisi matškohtumisi. Siinkohal tahakski

kalevlaste seas populaarsust kogunud.

teha üleskutse teistele klubidele, et nad

Muudest tulemustest tooks ära ehk kaks:

valgustaksid omi tegemisi ning saadak-

Valdo Kütt / Valev Lillipuu – Urmas

sid Tennise ajakirja toimetusele mater-

Sõõrumaa / Jaak Issak 6:2, 6:1 ja Ants

jale ettevõtmiste kohta.

Vasakul Kalevi tenniseklubi president
Valdo Kütt ja paremal XO klubi ametivend
Tiit Raukas.
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Üritust võib taas kordaläinuks lugeda,

Põnevaimaks kohtumiseks osutus

Võistlus käib küll tõsimeelselt, kuid
meeste omavahelised suhted on väga
sõbralikud.
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Lacoste 75. aastapäeva
tennisturniir
Lacoste’i parfüümide maaletooja AS Sirowa Tallinn kutsus 9. mai õhtul
Coral tenniseklubisse 16 tuntud tennisehuvilist, et selgitada nende hulgast välja
sportlikeim ja elegantseim segapaar.
Ülevaate võistlustest koostas Tiina Stint, Lacoste parfüümide tootejuht, AS Sirowa. Fotod: AS Sirowa.

O

mavahel pistsid rinda Tiina

ilusaid pallivahetusi, kus mänguilu ka

Mõis, Katrin Kruusma, Tiina

pealtvaatajatele pakuti.

Sepa, Anneli Aleksius, Evelin

Riina Roosipuu, Valdo Randpere, Donatas Narmont, Raimo Kägu, Tarmo Sumberg, Robert Antropov, Andres Peets,
Mart Kutsar ja Heiki Kanne.
Toimus tõeline tennisematš, kus peale
mängijate oli igal väljakul erapooletu
pukikohtunik, kes ei lasknud tunnetel
võimust võtta ning lendu läinud pallidele jooksid mängijate asemel järele
pallipoisid ja -tüdrukud.

mängus peale ääretult tasavägist heit-

Lacoste’i parfüüme. Ennustusvõistluse
võitjaks osutus Aivi Sau ajakirjast Avenüü.
huviline, kes seekord käis platsil ainult
mängijaid intervjueerimas, viis läbi ka
Lacoste’i kaubamärgi ajalugu puudutava viktoriini, mis ühel hetkel isegi tennisemängust rohkem erutust pakkus.
palli ja kellel lõpuks neid kõige rohkem
kogunes, osutuski võitjaks. Lõpusirgel
käis tihe rebimine Tatjana Barmakova

Lohutusturniiri finaalis samavõrd põ-

Peakohtunik Redt Reimal kirjeldab

nevas heitluses võitsid Aleksius/Kanne

Ekspress) vahel, kuid viimane oli oma

turniiri järgmiselt: „Veerandfinaalidest

4/3 Kruusma/Antropovi ning 3. koha

oli põnevaim matš Tiina Mõisa/Tarmo

mängus Roosipuu/Kutsar Murrand/

Sumbergi ja Katrin Kruusma/Robert

Peetsi 6/2.

Sumbergi napi 6/4 võiduga. Nagu hiljem selgus, oligi see mäng põhiturniiril kõige pingelisem ja väärt finaaligi.
Teistest ¼-finaalidest jõudsid kergelt

massöör, kes nii mängijate kui ka pe-

6/1 võitudega ½-finaali Murrand/Peets;
Sepa/Narmont ja Roosipuu/Kutsar.

75 aastat tagasi lõi maailma esitennisist
Rene Lacoste LACOSTE’i kaubamärgi,
tuues välja legendaarse krokodilli logo
tikandiga särgi. Sellest ajast alates on
LACOSTE nautinud pretsedenditut edu
ja ülemaailmset tunnustust, muutudes
seeläbi spordi ja elegantsi sümboliks
kogu maailmas.

Õhtujuht Rauno Pehka, suur tennise-

lust Sepp/Kägu 4/3 Ojuland/Randpere.

Antropovi vahel, mis lõppes Mõis/

Tähistage 75 aastat
sporti ja elegantsi
LACOSTE Essential
meesteparfüümi
eriväljalaskega

lik ennustada õhtu võitjapaar ja võita

Võrdsed vastased ja
huvitavad mängud

Platsi äärde oli kohale kutsutud ka
altvaatajate pingeid maandas.

enam põhjust. Nimelt oli kõigil võima-

Iga õige vastuse eest sai ühe tennise-

Lohutusturniiril alistasid 7. koha

Sepp, Kristiina Ojuland, Lee Murrand,

mängulust ja pöidlahoidmiseks veelgi

Finaal oli tegelikult tasavägisem, kui
seis lõpuks näitas. Mõis/Sumberg võitsid küll Sepa/Narmonti 6/1, kuid näiteks seisul 4/1 Mõis/Sumbergile mängiti Sumbergi pallingugeimil kokku 34
punkti. See geim otsustas ka lõplikult
mängu saatuse.”

Peakohtunik Redt Reimali otsusel moo-

Poolfinaalides võtsid oma Mõis/

dustati kaheksa segapaari põhimõttel,

Sumberg ja Narmont/Sepa vastavalt 6/3

et mängupaarid oleksid võimalikult

Roosipuu/Kutsari üle ja 6/2 Murrand/

võrdsed. Mängiti väljalangemissüstee-

Peetsi üle. Pinget ja närvilisust oli

mis kõik kohad välja. Mängu pikkuseks

matšides küllaga ehk teisisõnu hasar-

Kuigi palliplatsil oli meelelahutust

oli üks sett 6-ni.

ti jäi ülegi. Samas oli ka palju pikki ja

küllaga, oli ka pealtvaatajatel oma

Põnevust nii
mängijatele kui ka
pealtvaatajatele

Turniii finalistid Tiina Sepa ja Donatas Narmont.

Tähistamaks oma 75. sünnipäeva,
tutvustab LACOSTE klassikalise ja ajatult
elegantse lõhna eriväljalaset – LACOSTE
Essential.
Koondades LACOSTE’i elustiili pärandi,
sidemed vaba aja ja spordimaailmaga
ning tänapäeva elu vabameelsed
hoiakud, kätkeb LACOSTE Essentiali
eriväljalase LACOSTE’i hinge pudelisse,
mille uus peen disain tähistab 75 aastat
stiilset LACOSTE’i.

(Posol Krasotõ) ja Helen Siltsi (Eesti
kodutöö hoolikamalt teinud ning kogus
paar palli rohkem.
Omamoodi tavatu oli tenniseturniiril
kõlav taustamuusika, kus rokiplaate keerutas FHMi peatoimetaja Robert Kõrvits. Erakordseks pidasid turniiri ka
mängijad, kes olid isegi üllatunud, et
arvatud meelelahutusüritusest kujunes
lõpuks üsnagi pingeline ja võitluslik
turniir.

Kolmanda koha omanikud: Riina Roosipuu ja
Mart Kutsar.

Linda Line Cup 2008
Kunagi Rääbiseturniirina alustanud suvine tenniseturniir kaotas oma nime
koos rääbise kadumisega Peipsist juba hulk aastaid tagasi, kuid turniir ise on
sellegipoolest alles ja auväärses eas –
tänavu suvel tähistas nüüd Lindaliini Cupi nime kandev ja tenniseklubi XO ametlike
turniiride sarja kuuluv ettevõtmine juubelijärgset üheteistkümnendat sünnipäeva.
Tekst: ajakiri Tennis. Foto: Lee Murrand, Reval Ladies TC.

S

arnaselt eelmise aasta turniirikorraldusele võistlesid mehed
üksikmängus kahes vanuse-

grupis ja sellele lisandus koguni neli
erinevat paarismänguvõimalust. Peale
tavapärase mees- ja naispaarismängu
sai mängida ka segapaari ja lõpuks isegi superpaari, mis tähendas seda, et
harrastajad mängisid paaris Eesti tippmängijatega.

Veerandfinaalidest oli põnevaim matš Tiina Mõisa/Tarmo Sumbergi ja Katrin Kruusma/Robert
Antropovi vahel, mis lõppes Mõis/Sumbergi napi 6/4 võiduga. Nagu hiljem selgus, oligi see
mäng põhiturniiril kõige pingelisem ja oleks sobinud ka finaalmänguks.
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Ehkki mänguoskuste poolest jäi Kristiina
Ojuland tugevamatele naistele alla, ei röövinud
see temalt head tuju ja relvituks tegevat šarmi.
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Paarismängud olid ajastatud selliselt, et kõigil osalejatel, kes parajasti
väljakul ei viibinud oli võimalik jälgida
meeste üksikmängu otsustavaid matše.
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Linda Line Cup 2008
parimad
Nooremate meeste üksikmäng
Gunnar Ervin – võitja
Toomas Kuum – finalist
Härrade üksikmäng
Mati Tänav – võitja
Kalle Muuli – finalist
Meeste paarismäng
Gunnar Ervin / Valdo Randpere – võitjad
Urmas Sõõrumaa / Villu Vares – finalistid
Naiste paarismäng
Inga-Kai Polonski / Helen Tälli – võitjad
Triin Mägi / Aili Kägu – finalistid
Superpaar
Oskar Saarne / Gunnar Ervin – võitjad
Mikk Irdoja / Margus Vanaselja – finalistid

Enn Rohula korraldatud turniir uutel Tondi
tenniseväljakutel ei jäänud millegi poolest alla
eelnevatele. Traditsiooniliselt oli kõrgemail
tasemel turniiri köögipool, ehk siis gulinaarsed
hõrgutised.
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Tenniseparadiis Türgi
Mai algul käis paarikümnest inimesest koosnev grupp tennisehuvilisi taas juba
traditsiooniks muutunud tennisereisil, seekordne puhkus leidis aset Türgis –
56 saviliivaväljakuga tennisepuhkekeskuses.
Oma muljeid Türgist jagas BNSi ajakirjaniku Gerli Ramleriga reisi üks korraldajatest Merit Lõokene. Fotod: erakogu.

M

eie puhkuseplaan oli nagu
ikka juba pikalt ette kavandatud ja tegelikult pidime
minema Sitsiiliasse. Kahjuks see reis
annulleeriti ning olime sunnitud kiirelt
mingi alternatiivi leidma,“ räägib üks
tennisepuhkuse korraldajatest Merit
Lõokene. „Oleme Türki tahtnud minna
juba mõnda aega, et külastada sealset
Euroopa üht suurimat tennisepuhkekeskust Ali Bey Tennis Resorti – ja nii
Türgi kasuks otsustasimegi.“

Ideaalne nii
puhkuseks kui ka
tennisemänguks
Keskus, kes korraldatakse tihti rahvusvahelisi turniire, on Lõokese sõnul
tõesti ideaalne koht puhkuseks, tennisemänguks, vaatamisväärsustega tutvumiseks ning lõõgastumiseks. „Olin
Türki seni väikese eelarvamusega
suhtunud, kuid see reis kummutas küll
kõik negatiivsed mõtted,“ jutustab ta.
„See oli esimene koht meie viieaastase
reisikogemuse juures, kus kõik otsast
lõpuni oli täiesti tennisehõnguline. Kui
varem on sageli juhtunud, et oleme
ainsad, kes väljakutel mängivad, siis
seekord nägimegi ainult reketitega inimesi! Alisse minnakse ikkagi põhiliselt
just selleks, et tennist mängida.“

Osa reisiseltskonnast on siirdumas tenniseväljakutele, et kuuma päikese all oma
mänguoskusi lihvida.

Kui muudel päevadel mängiti liht-

Muud lõbustused

salt tennist, siis viimasel päeval toimus

Lisaks tenniseväljakutele on kesku-

paaride vahel turniir. „Püüdsime ühte

ses avatud suur veepark, sai käia lan-

paari kokku panna tugeva ja nõrgema

gevarjuga mere kohal lendamas, spaas

mängija ning nende vastu samasu-

mõnulemas ning traditsioonilises tür-

guse paari. Aga eks see ikka rohkem

gi saunas, kus massaaži tegid ehtsad

mäng lõbu pärast oli, mingiks tõsiseks

türgi saunamehed. Omaette kogemu-

võistluseks seda just pidada ei saa,“ ne-

seks osutus kalaretk, mille jooksul küll

ndib Lõokene.

saadi kamba peale vaid kolm pisikest

Nagu ikka, oli reisil kaasas ka treener, kes algajaid õpetaks. „Muidugi ei
tee me puhkusel korvist harjutusi, vaid
põhirõhk on ikka omavahel mängimisel.
Põhimõtteliselt kujunes välja graafik,
et mängisime kaks korda päevas, aga
eks see oli ka suuresti temperatuuris
kinni,“ räägib ta. „Keskmiselt oli väljas umbes 28 kraadi sooja, nii et kella
10–12 oli hea mängida ning õhtul alates
kella neljast. Tundus, et nii ei mõelnud
mitte ainult meie – keskpäeval olid ikka
väljakud suhteliselt tühjad.“
Väljakute puuduse üle seekord kurta
ei saanud – 56 platsi on selgelt nii palju,
l
et ruumi jätkus kõigile.
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Hotellikompleks koosnes väiksematest majadest, mis võimaldasid suurte hotellihoonetega
võrreldes rohkem privaatsust ja hubasust.
Järgneb lk 108
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Türgi

Iidse amfiteatri varemed.

Pealinn: Ankara
Pindala: 783 562 km2
Riigikeel: türgi
Rahvaarv: 70,6 miljonit
Meeldejääva ja pealtnäha pisut ekstreemsegi elamuse sai langevarjuga mere kohal lennates.
Tegelikult oli tegemist suurepärase vaatemängulise meelelahutusega.

kalapoega, kuid kus sai päev otsa merel laevaga sõita ning päikest nautida.
Lisaks külastasid eestlased lähedal olevat Antalya linna, mis Lõokese sõnul
oli tõeline „nukulinn“. „Nii meie hotelli
ümbrus kui ka Antalya jätsid väga sügava mulje oma roheluse, ilu ning puhtuse poolest. Antalya rannapromenaad
oli lihtsalt võrratu!“.

Rahule jäädi nii hotelli kui ka söögiga. Hotelli köök pakkus hea ülevaate
kohalikust toidust, kuid samas oli pakkuda ka kõikvõimalikke muid roogi.
Väga maitsev oli värske kala, millest
tehtud toite pakuti iga päev.
Kaheksa aastat tagasi tõsisemalt tennist mängima hakanud Lõokene üt-

Ka lastele oli hotellis mõeldud – olid
olemas nii lastenurgad kui ka fantastilised basseinid ja veeatraktsioonid.
Samuti kuulusid hotelli alale suured

leb, et varem on sama seltskonnaga

ning väga hoolitsetud pargid.

järjest, kuigi üldjuhul samasse kohta

käidud Küprosel, Portugalis, Kreetal,
Rhodosel, Tuneesias, Hawaiil ja Puerto
Ricos. Portugalis koguni kaks aastat

Omaette kogemuseks kujunes kalaretk, mille jooksul kalapüük piirdus küll kamba peale vaid
kolme pisikese kalaga, kuid laevasõit ja päev merel oli igati nauditav.
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Rahaühik: liir
tagasi minna ei taheta. Uueks puhkuseks on näiteks vaagimisel Sitsiilia ja
Madeira.
„Türki tasuks just selle koha tohutu
tenniseatmosfääri tõttu iga kell tagasi
minna. Kui otsida kohti tennisepuhkuseks, siis olustik enam palju paremaks
minna ei saa,“ naerab ta. „Ja kui alguses tundubki 15 000 krooni Türgi reisi
eest liiga palju, siis tegelikult on hinna
ja kvaliteedi suhe väga hästi paigas.
Hotellil on viis tärni, kõik söögid ja väljakud on hinna sees ning tegelikkuses
seal kohapeal eriti rohkem ei kulugi.“

Antalya oma võrratu rannapromenaadi,
roheluse ja puhtusega jättis väga sügava mulje.
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REVAL HOTELSristsõna



Lahenda ristsõna ja võida Reval Hotelsi nädalalõpureis Riiga!

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 10. september 2008. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi luksuslik nädalalõpureisi Riiga, mille on välja pannud Reval Hotels. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmise numbri ristsõna õige lahendus: Reketiga Akrobaadid. Sportlandi kinkekaardi võitis Toivo Lukka. Palju õnne!

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

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

Tallinn
Tondi Tennisekeskus
Tondi tn. 55
Tallinn
üldtelefon: 53 331 044
E – P 8.00–21.30
7 saviliiva väljakut

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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Top City Tennisekeskus
Regati pst 1
Tallinn
üldtelefon: 639 8814
Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3
Tallinn
üldtelefon: 657 2487
3 muru-, 6 liivaväljakut
Tenniseklubi Tallinna Kalev
Herne 28
Tallinn
üldtelefon: 645 9229
E – P 7.00–23.00
10 välisväljakut
Spordiklubi Dvigatel
Peterburi tee 15
Tallinn
üldtelefon: 638 1078
Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16
Tallinn
üldtelefon: 699 0220
E – R 7.00–23.00, L – P 9.00–21.00
4 väljakut
Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5
Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond
üldtelefon: 608 0272
Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9
Maardu
Harjumaa
telefon: 623 2081

Saku Tenniseväljakud
Silla 2a
Saku, Saku vald
Harju maakond
telefon: 50 40 309
Kakumäe Tenniseklubi
telefon: 50 61 591
Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa
Keila vald, Harjumaa
telefon: 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline Tenniseklubi
Baeri 6
Tartu
telefon: 53 839 188
E–P 8.00–22.00
4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)
Biomedicum
Ravila 19
Tartu
telefon: 737 4390
E–P 8.00–21.00
2 kunstmuru väljakut
Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1
Tartu
telefon: 742 8194

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

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,
lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil info@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
Sindi tenniseväljakud
Pärnu mnt 12c, Sindi
telefon: 53 830 210
tennis@sindi.ee
2 saviliiva väljakut
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 info@tennis.ee
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