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Head ajakirja
Tennis lugejad

üüd, mil Teieni jõuab juba meie

ajakirja seitsmes number,

ootate kindlasti põnevusega,

kes on meie järjekordne kaanestaar.
Mäletan juba ajakirja Sporditäht
tegemise aegadest, kuidas me koos
peatoimetaja Indrek Schwedega iga
numbri ilmudes arutasime, kes võiks
olla seekord väärt seda, et esikaanel
figureerida.
Tennisistidest oli seal küll palju välismaa staare, aga kui õigesti mäletan,
siis Eesti tippudest mahtusid sinna vaid
Kaia Kanepi ja Andres Võsand.
Tennise senise kuue ilmunud numbri
puhul läksid kaanekangelased pooleks
– "välismaiseid" esindasid Rafael Nadal,
Roger Federer ja Ana Ivanovic, Eesti au

kaitsesid Marek Marksoo, Kaia Kanepi
ja Margit Rüütel.
Nüüd, teie käes oleva seitsmenda
numbriga läheb Eesti selles võistluses 4:3 ette – seekordne kaanestaar on
Jürgen Zopp.
Jürgen on selle au aga igati välja teeninud – edukas esinemine mitmetel viimastel turniiridel ja Eesti esireketiks
tõusmine on tunnustust väärt. Jürgeni
viimase aja tegemistest saate käesolevas numbris ka lugeda. Samuti, nagu
ikka, paljust muust huvitavast seoses
tennisega.
Seekord sajal leheküljel, tuntud headuses meie tublide kaastöötajate abiga.
Meeldivat sisehooaja algust Eestis!
Donatas Narmont
Tennise väljaandja

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

Tellimine:

ajakiri@tennis.ee

Eesti MV brošüüris ilmunud ristsõna õigesti lahendanute vahel loositud Reval Hotel'si auhinna
võitis fortuuna tahtel Merje Vari. Pildil on Merje auhinda Tennise väljaandjalt Donatas Narmontilt
vastu võtmas. Lisaks ööbimisele kahele vabalt valitud Revali hotellis kuulus kinkekotti ka
eksklusiivne kätekreem.

Esikaanel Jürgen Zopp. Foto: Lembit Peegel.

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
Tipptase

Ajakirja lugejale
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Donatas Narmont juhatab
sisse ajakirja uue,
järjekorras juba seitsmenda
numbri.

Minipostritega leheküljed Eesti
parematest mängijatest
Tuule Tanist, Morten Ritslaidist
ja andekast noortennisistist
Kenneth Raismast.

41
42

20

Eesti Tennise Liit

7
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Suur slämm

Kui tähtis on alaliidule see,
et meie esinumber Kaia
Kanepi on maailma jooksvas
edetabelis jõudnud 30 esimese
hulka?

25
Koolitennis

Augustis peetud noorte MV
pakkus võitluslikkust ja süstis
tulevikuoptimismi.
12-aastane Anett Kontaveit
võitis meistritiitli 18-aastaste seas.
Lisaks räägime kahel leheküljel
Eesti Noorte GP-sarjast.

27

43

Eesti Tennise Liidu ja
Audentese Erakooli
pilootprojektina alustas tänavu
sügisel 1. klassi baasil tööd
tenniseklass.

45

Federeri reket ja Nadali
tossud. Kas igale
tennisesõbrale?
Kas tenniseharrastaja tänavalt
või noortennise esinumber
mängib sama varustusega,
millega liiguvad ATP ja WTA
karussellis maailma tipud?

Eesti liigatennis
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30
33
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Terved mõtted

68
6
69

45

55

Meistriklass
Seekord on rubriigis juttu
visast võitlejast Jelena
Dementjevast ning "paha
poisi“ kuulsust kandvast Andy
Murrayst. Mõlemad tänavu
väga edukad.
Lisaks suured postrid.

Ekspert soovitab

75
81

Ka 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.

84
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Treeni terviseks

70
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71
7

72
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Tenniseklubi Reval Ladies
traditsiooniline sügisene
väljasõiduturniir Hispaaniasse
sai teoks 17.–24. septembril
Calahondas.
Tenniseklubi XO käis
naisteklubist nädal hiljem
Hispaanias mõõtu võtmas ja
seda turniiril, mis kannab nime
Offshore Cup.

Kuus nippi, mille kaasamine
treeninguplaani parandab
füüsilist vormi, tervist ja aitab
saada paremaks mägijaks.

82
83

Eesti reketlonistidele oli lõppenud
võistlusterohke suvi ning sügise
algus edukas, sest erinevatelt
maailma karikavõistluste etappidelt
võideti mitmeid medaleid.

Turniir & traditsioon

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:
"Sees või väljas". Auhindadeks
sedapuhku taas Sportlandi
kinkekaardid.

90
93

Juba kolmandat aastat järjest
peeti Virumaal tenniseklubi XO
turniiri nimega Viru Cup.
Pärnus toimus aga augustikuu
viimasel nädalavahetusel
Samsung Euronics Cup viies
aastapäevaturniir.
Ajakirjas ülevaade mõlemast
turniirist.

Numbris lisaks
Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Villem
Lapimaa

Sedapuhku aitab treener
Harri Neppi analüüsida drivevolleyy löögi tehnikat nii eeskui ka tagakäe alt. Abiks on
pildiseeriad Vladimir Ivanovi
sooritustest.

Klubitennis

Muud reketimängud

Iga tennisematš algab
kaua enne esimest servi.
See, kui hästi sa vaimselt
oled ette valmistunud, on
otseselt seotud
keskendumise, enesekindluse
ja tasakaalukusega, mida
väljakul tunned.

Reketlon

Seekord tehakse juttu Viljandi
tennise algusaastatest.
Etiketi rubriigis on terves
ulatuses ära toodud Eesti
Tennise Liidu käitumiskoodeks.
See on osutunud vajalikuks,
sest võistlustel osaleb järjest
enam harrastajaid.

38
39

Kuumad kinnisvaraostud – Roddick ja Jankovic ostavad kodud.
Paradorn Srichapani ja tema naise 2005. aasta Miss Universum
Nathalie Glebova uus kodu maksis 1,25 milj dollarit (ligikaudu 13,4
miljonit Eesti krooni).
Chris Everti ja golfimängija Greg Normanni uus kodu Villa Venezia
väärtus on üle 20 miljoni dollari ja selle uhkuseks on 52 tuba.
Maria Šarapoval on nüüd nagu Roger Federerilgi Dubai piirkonnas
oma kodu.

>18 a. keelatud

Ajalugu ja etikett

Seda, et Kaia Kanepi oskab
hästi tennist mängida,
teavad Eestimaal peaaegu
kõik. Või ei tea?
Kui suur hulk eestimaalasi
võiks öelda, et nad teavad
Jürgen Zoppi?

60
6

Kuigi 2008. aasta pole veel
sugugi lõppenud, on meeste
harrastusliiga sarjas hooaeg
septembrikuuks teise ja
kolmanda liiga üksikmängus
traditsiooniliselt läbi saamas.

28

Kaanestaar

57
5

Päevakorral

Eesti noortetennis

13
18

US Openi sõlmpunkt oli
kindlasti Rafael Nadali ja
Roger Federeri vastasseis
meesüksikmängus. Kuid see
ei saanudki teoks. Nadal ei
jõudnud finaali ja Federer
näitas end taas kuningana.
Kolm eestlannat ei suutnud
New Yorgis imet korda saata,
kuid kinnitasid rahvusvahelist
klassi. Kaia Kanepi jäi pidama
teises ringis.

Kinnisvara eri – tennisestaaride kinnisvaraostud
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Tenniseajakirja
väljaandmist
toetab:

hr. Arno Mägi

Meie 100-leheküljelises numbris leiad
lisaks huvitava ristsõna
(lk 94), mille õigesti lahendamise korral
on võimalus võita väärtuslik auhind 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 (96 ja 98)
täitmisel!
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Arenguruumi on
veel palju
Järjekordse ajakirja Tennis numbri trükkimineku ajaks on meie esinumber
Kaia Kanepi maailma jooksvas edetabelis 34. kohal.
Tegemist on senise parima koha kordamisega.
Suure tõenäosusega saab aga see koht ületatud juba lähitulevikus.
Artikli koostas Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum. Foto: ajakiri Tennis.

A

rvestades Kanepi head mängu,

raldatud Eesti MV nii täiskasvanutele

seklubideta, nende initsiatiivita on pe-

pole üldsegi võimatu, et hooaja

kui ka noortele, pluss õnnestunud rah-

aaegu võimatu tasakaalustatult areneda.

lõpuks murrab ta 30 tugevama

vusvaheline noorte võistkondlik turniir

Eesti tenniseklubidele on tihtilugu oma-

hulka, aga miks mitte veel kõrgemale,

(Tennis Europe Nations Challenge by

ne n-ö osaline areng. Mida ma tahan sel-

kuigi suurimat punktisaaki andvad suu-

Head 2008) ning esimest korda ITF-i

lega öelda? On klubisid, kus on väga hea

re slämmi turniirid on seks korraks läbi.

10 000 USD suuruse auhinnafondi staa-

õhkkond seeniortennise tasandil, puu-

Meeste seas on meil tuhande sees kolm

tuse saanud Saaremaa Open meestele,

dub aga kvaliteetne töö noortega, teisel

mängijat, neist suurima hüppe on teinud

millel teatavasti võidutses Eesti meister

juhul on hea aktiiv, puudub aga piisav

ehk Jürgen Zopp, kelle puhul on näha

Jaak Põldma, hea läbiviimine. Saaremaa

rahastamine materiaal-tehnilise baasi

vaieldamatult ka mängulist arengut või

Openi hea läbiviimise taga on selle tur-

arendamiseks, kolmandal juhul puudub

pigem ütleks – oodatu osalist realiseeru-

niiri hing ja tenniseaktivist Riho Kallus.

aktiivil motivatsioon organiseeruda klu-

mist. Siit tuleb edasi liikuda. Eeltoodu

Selle eest talle suur tänu. Ent mõneski

biks, sest MTÜ vajab samuti teatud ülal-

põhjal võiks justkui tõdeda, et Eesti

küsimuses oleme pea aasta aega paigal

pidamiskulusid jne. Siin haigutab mui-

tennis on tervikuna rahuldavas, naiste

tammunud, kuigi sellel on siiski ka ob-

dugi suur auk riiklikus süsteemis ning
eelkõige spordi rahastamises üleüldse.

poolel aga väga heas seisus. Kui siia veel

jektiivseid põhjusi – praegune sekreta-

lisada Maret Ani, Margit Rüütli, Jaak

riaadi tiim on koos olnud sisuliselt alates

Põldma ja Mait Künnapi positsioonid…

veebruarist, eelmisel peasekretäril tuli

Lisamata ei saa jätta tenniseklassi käivi-

aga 2007. aastal täita üksi mitme inime-

tumist Audentese erakoolis, mis taastab

se funktsioone.

ositi kunagise TSIK-i (spordiklasside)
traditsioone, kus ühel aastakäigul õppis
korraga mitu noortennisisti.

Kuidas hinnata
tennise ”tervist”?

Suured reservid
Kõige suuremad reservid on töös klubidega, ülevaade on valmimas oktoobris,
kuigi üksikasjalik pilt võinuks palju varem juhatuse laual olla. Presidendi ja

Tegelik pilt siiski nii roosiline pole. Ala

juhatuse rolli ei saa alahinnata, ent otsu-

“tervist” peab hindama tervikuna, mitte

seid peavad ellu viima vahetult palgatud

ainult meie tippude saavutuste põhjal,

töötajad, mistõttu oleks ka tenniseklubi-

kuigi lätlased Ernest Gulbise näol uu-

de, treenerite jt igatine abi ja tugi sekre-

ristavad meisse pisikese kadeduseussi

tariaadile tervitatav.

küll. Teatud inertset seisundit tõdeti ka

Eestlastele on paraku omane sageda-

mõlemal ETL-i juhatuse koosolekul, mis

ne halamine, pinnu nägemine vaid teis-

toimusid vastavalt 4. augustil ja 10. sep-

te silmis, selle asemel et olla solidaar-

tembril. Peamine kriitika oli suunatud

ne. Liikumine peab toimuma mõlemal

kevadel vastuvõetud Eesti tennise aren-

suunal, nii ülevalt alla kui ka altpoolt

gukava põhipunktide elluviimise seisule

üles. Tugevate ja motiveeritud tenni-

Mõnede kultuuriinimeste
(kas kehakultuur polegi kultuur? sic!) suust võib kuulda,
et sporti finantseeritakse
ülearu ja iseäranis
(tipp)sportlasi poputatakse.
Mõnede kultuuriinimeste (kas kehakultuur polegi kultuur? sic!) suust võib
kuulda, et sporti finantseeritakse ülearu
ja iseäranis (tipp)sportlasi poputatakse
(märkus: see ei tähenda, et kultuur oleks
Eestis piisavalt rahastatud – jumal sellega!). Küsiksin vastu: mida hakkavad
tegema näiteks noored, kui sportimisvõimalused ei laiene, eriti veel regioonides? Hakkavad kõik joonistama, laulma
või raamatuid kirjutama? Selge, et see
pole ka lahendus. Inimestele, sõltumata

või õigemini tegevusplaanile. Järgmisel

vanusest, peab looma väljundid huvita-

juhatuse koosolekul on põhifookus suu-

vaks ja aktiivseks eluks, sealhulgas ka

natud süsteemsele tööle arengukavaga,

tennise kaudu.

kus just ETL-i sekretariaadi tööst ja

Teame, et suuresti tänu ETL-i pre-

pühendumusest sõltub palju. Aktiivne

sidendi eestlaslikule jonnakusele on

töö käib, mille tõestuseks on hästi kor-

valmimas Tondi Tennisekeskuse teine
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Keskmine kütusekulu 9,3-12,7 liitrit 100/km, co2 emissioon 247-302g/km.

2. JA 3. ISTMERIDA TASAPINNALISELT KOKKU KLAPITAVAD
STOW ’N GO

®

|

süsteemiga istmed kokku klappides saad muuta

oma turvalise esindussõiduki sekunditega mahukaks tarbeautoks.

180O PÖÖRATAVAD
ISTMED KOOS KLAPPLAUAGA
S W I V E L ’ N G O™ *† | süsteemiga muudad
oma mugava esindusauto hetkega
avaraks mängu- või nõupidamisruumiks.

Tänavu aasta alguses Tallinnas peetud Föderatsiooni karikasarja Euro-Aafrika tsooni teise liiga mängudel osales Eesti naiskond oma parimas
koosseisus. Pildil (vasakult) ETL-i kuldsponsor Tele2 juhatuse esimees Toomas Tiivel, ETL-i president Urmas Sõõrumaa ja Eesti koondis: Kaia
Kanepi, Maret Ani, Anett Schutting, Margit Rüütel ja kapten Rene Busch.

Distsiplinaarkaristuste määramise kor-

metatud tugevusega võistlusel ligikaudu

jäänud üsna tagasihoidlikuks kui mitte

ra mehhanismid olid seni laialivalguvad.

15 mängijat maailma esisajast, mis pro-

olematuks. Vähemalt seni. Ehk olukord

Uus, veel kinnitamata (vajalik täiendav

votseeriks ka suurema publikuhuvi.

veel muutub? Levib ka arvamus, et ten-

juriidiline analüüs) kord hakkab esialg-

See on ideaalne võimalus näha koduka-

nis, olles liigselt elitaarne ala, peab ma-

sete plaanide kohaselt koosnema järg-

maral üheaegselt mängimas meie esin-

teriaal-tehnilist baasi looma eranditult

mistest alalõikudest: üldsätted; distsip-

dusnaisi. ETL-i ülesnäidatav huvi rah-

oma- või laenuvahenditega. Teatavasti

linaarkaristuste määramine ja juhtimi-

vusvaheliste turniiride läbiviimiseks on

mõnes meie lähinaaberriigis lähenetak-

ne; distsiplinaarmeetmete kohaldamine;

igati tervitatav vaatamata kopsakatele

se asjale kardinaalselt vastupidi.

üldiselt kohaldatavad distsiplinaarmeet-

eelarvetele, sest lisaks vahetule sport-

med; põhilised rikkumised, mille puhul

likule elamusele saavad meie tulevased

kohaldatakse distsiplinaarmeetmeid;

tippmängijad “nuusutada” kõrgema ta-

karistuste määramine, jõustumine ja

semega jõuproove ning võimaluse kor-

kehtivusaeg; apelleerimine.

ral ka häid mänge kogemuste hankimi-

faas – moodne sisehall, riigi roll on siin

Arutelud juhatuse
koosolekutel
Augusti juhatuse koosolekul hinnati
veel olukorda sponsorlepingutega, kuulati ära ülevaade toimunud võistlustest

2008. aastal korraldas ETL Federation

seks, nii nagu juhtus Saaremaa Openil.

ja loomulikult peatuti toona olümpiaette-

Cupi Euro-Aafrika tsooni II grupi valik-

Korraldajamaal on individuaalturniiri-

valmistusel eelseisvateks Pekingi män-

turniiri, millelt tõusid astme võrra kõr-

del õigus teatud hulgale wild card’idele

gudeks, kus osalesid teatavasti Kaia

gemale Eesti ja Bosnia-Hertsegoviina.

(vabapääse). See tähendab, et mõned

LUKSUSLIK, FUNKTSIONAALNE, TURVALINE • Maailma hinnatuimas mahtuniversaalis on piisavalt ruumi seitsmele
täiskasvanule ja rohkele pagasile • Grand Voyageri esinduslikku varustusse kuuluvad • Elektriajamiga
külguksed ja tagaluuk • Elektriliselt põrandasse kokkuklapitav 3. istmerida • Elektriajamiga aknad ka 2. istmereal •

I tsooni valikturniiril osaleks juba 15

mängijad pääsevad kurnavast kvalifi-

Allar Hindi ettekandest selgus, et jaa-

naiskonda, mis tähendab väga mahukat

katsiooniringide kadalipust ja saavad

Xenon H.I.D. esilaternad • 3-tsooniline kliimaseade • MyGiG puutetundlik ekraan koos tagurdamiskaameraga • Infinity
Surround Sound System audiosüsteem • 8 positsiooniga elektriliselt reguleeritavad esiistmed • Juhikoha
personaalne mälufunktsioonidega seadistus (istmed, peeglid pedaalid, raadiojaamad) • Ambient interjöörivalgustus •

nuaris plaanitakse korraldada rahvusva-

ettevõtmist, ent on ka väga hea võimalus

alustada kohe põhiturniirilt, rääkimata

Integreeritud päikeserulood külgmistes akendes • Grand Voyageri hinnad algavad 539 000.- kroonist

heline laager viie riigi noormängijatele

reklaamida Eestit ning luua tihedamad

rankingupunktide hankimise heast või-

ja samuti tuleb kaks koolitust treeneri-

sidemed teiste riikidega just tennise

malusest.

tele: Frank Zlesaki koolitus 25 treenerile

valdkonnas. 15 naiskonda loositakse nel-

Juhatus otsustas esitada ETL-i poolt

ning treenerite sümpoosion Londonis.

ja alagruppi, millest üks jääb kolmeseks.

Eesti Olümpiakomitee juhtorganisse

10. septembri juhatuse koosolek oli si-

Alagruppide võitjad mängivad kahele

(istung toimub 13.10) alaliidu president

sult mahukam. Lisaks arengukava rea-

edasipääsukohale Maailma II liigasse ja

Urmas Sõõrumaa, kes seni kuulub sin-

liseerimise hetkeseisule peatuti kahel

alagruppide viimased vastavalt kahele

na Võrkpalli Liidu nimel (teatavasti oli

suuremal teemal: distsiplinaarkaristuse

väljakukkuja kohale.

Sõõrumaa enne Võrkpalli Liidu presi-

Kanepi ja Maret Ani.

määramise alused ja kord ning taotluse

ETL-i peasekretär Teet Kallasvee

dent). Praegu täidab neid funktsioone

esitamine Federation Cupi Euro-Aafrika

uuris viimati peetud valikturniiri ning

EOK-is ETL-i endine president Jaanus

tsooni I grupi valikturniiri pidamiseks.

nentis, et suure tõenäosusega osaleks ni-

Otsa.
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UUS GRAND VOYAGER
Chrysler Privilege Service —
24 tundi tasuta abi Sulle
ja Sinu autole kõikjal Euroopas.

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

KAANEstaar

KAANEstaar

Jää hakkas liikuma,
härrad vannutatud
mehed!

Jürgen Zopp
Sündinud: 29.03.1988
Amet: tennisist
Pikkus ja kaal: 190 cm, 82 kg
Treenerid: Petr Kovacka ja Peeter Lamp
Varasemad treenerid: Olev Pass,
Toomas Leius, Harri Neppi, Rene
Busch, Tiit Kivistik, Ain Suurthal

Seda, et Kaia Kanepi oskab hästi tennist mängida, teavad Eestimaal peaaegu kõik.
Või ei tea? Kui suur hulk eestimaalasi võiks öelda, et nad teavad Jürgen Zoppi?

Hiljutised saavutused: Futures-sarja
turniiri-võit Soomes, poolfinaal Leedus
ja Saksamaal

Jürgenist kirjutas ajakirjale Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Fotod: ajakiri Tennis ja erakogu.

P

oolteist aastat tagasi kirjutatud lugu Jürgen Zopist
oleks muudatusteta kehtinud
ka aasta hiljem. Ent viimased kuus
kuud on teinud Zopi (20) Eesti esimängijaks ning kergitanud teda maailma
edetabelis 600 kohta. Kas jää hakkas
liikuma?
Kõik siin ilmas on suhteline. Rõõmustame, et Zopp on jõudnud ATP
edetabelis 700 parema hulka. Ent ta istus esimest aastat täiskasvanute seas,
olles aastapäevad 600 kohta tagapool.
Ja midagi ei paistnud.

Tema lend tõotab kujuneda vägevaks!
Eesti noortekoondise treener ja üks
Zopi mentoreid Peeter Lamp võtab
hoogu vähemaks. ”Sa tead, mõni aasta
tagasi oskas maailmas tennist mängida 50 naist. Pean silmas tõelist taset.
Täna on neid kakssada. Ja meeste seas
on konkurents veel märksa tõsisem,”
osutab Lamp.
Oma nurk on mängijal enesel. ”Hakkab minema. Kõigest hingest loodan.
Aga muidugi, mina olen edetabelis 690.
või nii, minu konkurendid noorteklassis belglane Ruben Bemmelmans on
juba neljanda saja alguses ja poolakas

turniiri, Põldma Saaremaal ja Zopp
seejärel Soomes Vierumäel.
Lamp näitab omavahelisest konkurentsist sugenevat kasu. ”Põldmapoiss on veel agressiivsema mänguga.
Zopp vaatas, et meie omad saavad küll
– olgugi et kõige madalama tasemega
– profiturniire võidetud. Hakkas ka
ärksamalt ja ägedamalt lööma. Ja võitis samuti turniiri.”
Lisaks on Zopp olnud tänavu poolfinaalis Leedus ja Saksamaal peetud
ITF-i turniiril.

Stardipositsioon
evadel jätsid nii Zopp kui
noorteklassiga hüvasti.
aailma noorte seas oli 14.,
edelipulk. Need on kõvad
meti tulevikuks vähimatki
nna.
nnitas pisut enne kooli
etamist sõbra ja konkuendi kohta: ”Tulihingeline
õitleja, ütleksin. Platsil
hkem, koolis vähem. Jürtegemistes on kirglika ma ei julge kinnitada,
ema, mina või üldse keegi
s jõuab.”
al, tollane treener, kinnilevik on tema enda kätes.
õi poiss läbi, nüüd tuleb
este hulgas.” Ja isa Pavo:
sioon on poisil hea, ent
meesmängijad on sinna
d.”
ürgen ise nüüd, poolteist
m? ”No ma olin ehk liiga
.. Arvasin, et meeste seas
eha on hõlpsam, näiteks
de sekka. Tegelikkus oli
karm: tuled kvalist (kvalifikatsiooni-
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Head ja
Jürgen Zopp
Zopp on pühendanud end pärast Audentese lõpetamist ainult tennisele, uskudes, et edu
saavutamine eeldab täielikku pühendumist.

turniir – autor) läbi, teed mõne ilusa
mängu ja saad põhis esimeses või teises
ringis sisse. Kui nii kogu aeg, siis hakkab see ajude peale,” selgitab Zopp.

peaksin nüüd uhkeks minema. Kodus

Eesti lootus tunnistab, et negatiivsed
emotsioonid teevad kurja. ”Rutiin samuti. Eelmise aasta sügisest on baasiks
kujunenud Praha, kuhu läksime BLRT
rahastatud projekti raames mitme mehega. Tänavu olen olnud teises klubis
ja ka juhendaja on uus, Petr Kovacka,
kellega läbirääkimised koostöö üle veel
käivad. Treenimiseks ja taastumiseks
on olud head, samuti on enam-vähem
ühesuguste taotlustega seltskond, kes
seal harjutab. Kuid lähemaid sõpru
pole, pead peale passima, et asi väga
nüriks ei läheks,” analüüsib Zopp.

Tunnistan ausalt, seadsin poisile lõk-

Mees tänab tenniseliitu, kes selle lõbu kinni on maksnud. Toetanud on Rene
Buschi tennisekool, pisut on võidetud ka
auhinnaraha. Näiteks on Zopp kahe viimase aasta lõpus võitnud Eesti Mastersturniiri, mullu oli suvel meistrivõistluse
finaalis, tänavu poolfinaalis. ”Söögiraha
leian omast käest, ei saa unustada ka
vanemate toetust, sest ega minusugune
mees tennisega veel palju teeni. Näiteks
Futures-turniiri võit toob sisse 1300 dollarit,” läheb Zopp konkreetseks.

Ei näe põhjust
uhke olla
Vähemalt formaalselt võib Zoppi pidada Eesti esireketiks. Kas see nimetus
liigutab mängijas mingeid tundekeeli?
”Pisut ehk küll. Ent tahan mõelda
teistes kategooriates. Ma ei tunne, et

TENNIS 4/2008

kuningaks olemine pole see, mille nimel olen aastaid harjutanud,” tuleb
vastus. Zopp oskab karisid vältida.
su. Hakanuks ta esimängija nimetust
väga kiitma, võinuks kodus kuningaks
olemise teemadel arutledes pisut laulusulgi kärpida. Pluss Zopile.
”Oli mõte, et täiskasvanute seas mängides võiks aastaga tõusta edetabelis
kusagile 500. piirimaile. Pisut oleme
graafikust maas. Praegu on seis hea:
tajun Jürgenis mingit sisemist vabanemist. Mõnest tõkkest omaenda sees on
ta jagu saanud,” selgitab Lamp.
Zopp on pühendanud end pärast
Audentese lõpetamist ainult tennisele,
uskudes, et edu saavutamine eeldab
täielikku pühendumist. Kaks Eesti tenniselootust, Zopp ja Põldma, on valinud
pisut erineva tee. Zopp asus kohe mängima Futures-sarja turniire, Põldma
tegi seda ainult suvel. Ta veedab veel
ühe talve USA-s, mängides seal üliõpilastennist.
Suurde tennisesse pole Zopp veel nina pistnud. Tennises kehtib kindel hierarhia, seal tutvused või ilusad silmad
ei maksa. Ka staari nimetusi ei jagata
nii heldelt kui Eestis.
Kas Zopp vaatab tipptennist? ”Telekast ikka, kuigi iidoleid mul pole. Mul
oli tuline heameel, kui Roger Federer
pani kinni US Openi. Minu jaoks sümpaatsem mängija kui Rafael Nadal.

Andres Toom,
Headliner Grupp OÜ tegevjuht
Kust tuli idee koostööks Jürgen
Zopiga?
Idee arenes välja ühest telefonivestlusest ja muutus sujuvalt pidevaks
sidepidamiseks. Kui Jürgen mingil ajal
testimise käigus leidis endale sobiva
reketi, siis sai ka pikemalt räägitud tema
soovidest ja meie võimalustest. Jürgen
on piisavalt professionaalne sportlane, et
teada, millist reketit ta vajab.
Mida Headi esindaja sellest koostööst
ootab?
Headi esindajana loodan, et meie reket
on just see, mis Jürgenil puudu oli, et
saavutada veelgi paremaid tulemusi. Meie
koostöö peamine eesmärk on see, et
Jürgeni koht edetabelis aina tõuseks.
Pärast reketivahetust on Jürgen mitmel
turniiril mänginud. Kas olete temaga
rääkinud, kui suur osa on tema viimase
aja edus reketil?
Olen Jürgenilt ainult positiivseid
emotsioone kuulnud. Ka teised mängijad,
kes Jürgenit tunnevad, on kinnitanud, et
reketi vahetuse järel on tema mäng läinud
paremaks ja kindlamaks.
Ta tunneb ennast kindlana väljakul, kuna
teab, et selle reketiga saab ta hakkama ka
kõige pingelisemas olukorras.
Mida peetakse Headi reketite trumpideks?
HEADi reketid on üles ehitatud just
sellele põhimõttele, et reketit oleks võimalik valida õige raskuse, peasuuruse ja
mängija oskuste järgi. HEADi reketitel ei
ole ühtegi ebaolulist komponenti. Olen
kuulnud paljudelt inimestelt, kes on mänginud HEADi reketiga, et kui tuleb välja
mudeli uuendatud versioon, siis ei pea
isegi kahtlema, kas see on tõesti parem,
vaid uue versiooni võib julgelt kasutusse
võtta – reketi tunnetus oleks nagu vanalt
versioonilt uuele üle kantud ning lisatud
veel miski, mis muudab mängu veelgi
naditavamaks.
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Noorte Meistrivõistlused
tennises 2008
Noorte MV pakkus võitluslikkust ja süstis tulevikuoptimismi
Augustis Tallinnas peetud Eesti noorte meistrivõistlused andsid
nädalajagu põnevaid mänge, millest mitmedki lõpetati alles õhtuhämaruses.
Ülevaate võistlustest koostas Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis-Laats. Fotod: Tiit Tilk.

T

änavused Eesti noorte meistri-

ja Tondi tennisekeskuse peaväljakul

tema on entusiast ja tema abil saab loo-

võistlused tennises peeti 9.–17.

tulede valgel,” meenutab Hint. “See

dud vajalikud tingimused, siis väljendub

augustini Tallinnas Tondi liiva-

oli tõenäoliselt esmakordne juhus, kui

see ka võistluste korraldamises ning

väljakutel. Igas vanuseklassis said osale-

suvistel meistrivõistlusel mängiti ka

võistlejais endis,” arutleb Levandi.

jad ja kaasaelajad nautida kena mängu,

prožektorite valgel.”

hinnata hoolealuste ja võsukeste ning
nende konkurentide arengut ja vaadata
Eesti tennise praeguse arengu valguses
lootusrikkalt tulevikku. Optimismi süstib ka Eesti noortekoondise peatreener
Frank Zlesak, kelle hinnangul on prae-

Mitte ainult
võistlused
Kõiki vanuseklasse hõlmanud meistrivõistluste käigus korraldati noormängijatele ka pidu, kus väikese kontserdi
andis superstaarisaatest tuntud Luisa

guste juunioride baasilt meie tippudele

Värk, kes kandis ette ka meie rahvus-

väärilist järelkasvu tulemas.

hümni. Ajugümnastika eest hoolitses

Pikad mängupäevad
Noorte meistrivõistluse treenerite ja

spordipeol Sven Tamming, kelle korraldatud viktoriin osutus parajaks pähkliks
ka kõige vanematele. “Õhtu nael oli aga

kohtunike toimkonna juhi Allar Hindi

servi kiiruse mõõtmine, mis toimus kuni

sõnul iseloomustavad kogu turniiri

pimedani välja,” paneb Hint mängijatele

pikad mängupäevad, kus võistlus-

lõõgastust pannud õhtule punkti.

mängude vahele jäänud ajal pakkusid

Ka mitmekordne Eesti tennisemeister ning Eesti föderatsiooni karikasarja
naiskonna kapten Rene Busch nõustub
Levandiga, et praegu on meie noortele
loodud üsna head võimalused edasiseks
arenguks. “Me ei peaks küll vaatama üksikult Eesti meistrivõistlusi, vaid kogu
aastat tervikuna,” kommenteerib Busch.
“Praegune olukord on küll selline, et meil
on loodud noortekoondis, meil on head
treenerid ja ka välistreener on. See tähendab, et loodud on vajalik süsteem.”
Et süsteem ka tulemust annaks, ei
tohi Buschi kinnitusel mingil juhul
unustada treenerite enesetäiendamist.
“Nüüd, kui süsteem on loodud, oleneb

korraldajad noortele tennisesõpradele

Endine tippsportlane ja olümpiasangar Allar Levandi, kes ka ise “eestikate”

väga palju meist ehk treeneritest,” pa-

võimalust osaleda pehmepalli turniiril

korraldamisel tasapisi abiks oli, leiab, et

neb Busch ametikaaslastele südamele.

ning mängida populaarset Nintendo te-

meie noorte tennisesse on viimasel ajal

“Treenerid peaks püüdma end täien-

lerimängu Wii Sports. “Nii mõnelgi päe-

üha enam elu sugenenud. “Eks kõik al-

dada nii palju kui saab, ega me muidu

val lõppesid mängud Corali väljakutel

gab muidugi ju alaliidu juhist ning kui

potentsiaali realiseeri.”

Võidukad noortennisistid kogunesid pärast auhinnatseremooniat ühispildile.
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Eesti noorte MV
2008
finaalmängud:
P-10
Kenneth Raisma – Mattias Siimar
6:0/6:2
T-12
Erika Hendsel – Anastassia Aulova
6:1/3:6/6:1
P-12
Kenneth Raisma – Karl Kiur Saar
6:1/6:0
T-14
Valeria Sidorenko – Sandra Savvest
6:2/6:1
P-14
Anton Pavlov – Aleksei Bohan
6:3/6:4
T-16
Kadi Ilves – Anett Kontaveit
6:1/2:6/7:5
P-16
Armand Levandi – Jaan Kononov
6:2/6:0
Tütarlastest võitis 12-aastane Anett Kontaveit Eesti noortemeistritiitli ka kõige vanemate
seas, alistades finaalmängus Kadi Ilvese. Mõlemad neiud osalesid ka T-16 vanuseklassi
finaalmängus, kuid sellest väljus võitjana Kadi Ilves.
Pildil autasustavad Anetti omaaegne mitmekordne Eesti meister Tiiu Parmas ja kahe viimase
aasta Eesti meister Jaak Põldma.

T-18
Anett Kontaveit – Kadi Ilves 6:3/6:2
P-18
Daniil Proskura – Armand Levandi
6:7(6)/6:4/6:4

František Zlesak, noortekoondise peatreener
Väike üleminek on jälle 12–16-aastaste vahel,
Anton Pavlov ja Aleksei Bohan välja arvata,
kuid 10–12-aastaste hulgas on nii poiste kui
ka tüdrukute hulgas palju lootustandvaid
talente.

Noortetennises on praegu selline seis, et
meeste esinumbrite Jürgen Zopi ja Jaak
Põldma järel on tipus väike vahe, enne kui
tuleb grupp tõsise potentsiaaliga poisse,
näiteks Armand Levandi, Jaan Kononov ja
neist aasta noorem Marek Marksoo. Ehk
on see 15–16-aastaste grupp paari aasta
pärast seal, kus Jaak ja Jürgen praegu. See
vanusegrupp on Eesti poiste tennise tulevik.

Praegu on noortetennis Eestis üsna
paljulubaval tasemel, seda eriti poiste
hulgas. Väikese riigi paradoks ongi see, et
mõlemaid – nii poisse kui ka tüdrukuid
võrdselt tippu viia õnnestub harva.
Naistetennises on Eestil täiskasvanute
hulgas juba tippmängijaid, aga ka noorteklassi võib lootusrikkalt vaadata. Näiteks Kadi
Ilves ja Anett Kontaveit, nende vahel väga
suurt tasemeerinevust pole, mida näitasid ka
vanemate tüdrukute finaalitulemused.

Võistluste tordile teevad ühiselt esimese lõike
värsked Eesti noortemeistrid Anett Kontaveit ja
Daniil Proskura.

Armand Levandi kaotas ülipinevas ja
tasavägises matšis kolmes setis Eesti
noortemeistri tiitli. Aga noormees pole siiski
veel reketeid kotti pakkinud. Küllap on
paremad päevad veel ees.
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Noorte GP-sari
populaarne ja arendav noorte võistlussari

Tennisetreeneri ja -kohtuniku Madis Tarumi sõnul on tänavused Eesti noorte
GP-sarja mängud läinud väga hästi ning võrreldes varasemate aastatega on huvi
tennisevõistluste vastu noorte seas tõusuteel.
Ülevaate võistlustest koostas Linnalehe ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: Tiit Tilk.

O
“

savõtjate arvu üle ei saa me kur-

lemise tase on paari aasta tagusega võr-

ta,” kinnitab Tarum. “Oleneb

reldes märgatavalt tõusnud.”

muidugi ka vanuseklassist –

kõige rohkem on võistlejaid 12–14-aas-

taste seas, kus peaaegu alati on 32-ne
tabel täis. Vanemaid on üldjuhul veidi
vähem, aga eks vanemaks saades tekivad lastel ka muud hobid ning spordi
jaoks ei jää nii palju aega.”
Aasta jooksul peetavatest GP-sarja
mängudest on eri vanuseklassides toimunud 3–5 etappi, pidamata on veel kaks
etappi. Üks etapp kestab kaks-kolm päeva
ning selle põhierinevus tippspordi mängudega on kaotusringi olemasolus. Ehk
kui laps esimeses ringis kaotab, on tal
võimalik kaotusringist võidu järel siiski
edasi mängida. Kui põhiringi mängud on
täispikad, siis kaotusringis mängitakse

Kuidas meie noorte tase üldiselt on?
Võistlustele saab registreeruda internetipõhiselt ning peakohtunik loosib
enne võistlust välja, kes hakkavad vastastikku mängima. Ajakava pannakse
veebi ning kõik võistlejad peavad oma
mängu ajaks kohal olema. “Olen täheldanud, et tennisevõistlustel räägivad
lapsedki põhiliselt tennisest – kuidas
kellelgi on läinud ning kes on tugevad
vastased. See näitab, et nad on hingega
asja juures,” kiidab Tarum. “Väga palju
elatakse sõpradele kaasa ning võiks öelda, et ka üldine tennisekultuur on läinud
paremuse poole.
Ruumi muidugi areneda on, kuid väi-

Tarumi hinnangul ei saa kurta. “Näiteks
14-aastaste seas on meil selliseid poissetüdrukuid, kes mängivad Euroopa tasemel Eesti mõistes väga hästi. Võiks öelda, et selles vanuseklassis mängijad ongi praegu tugevamad – näiteks Kenneth
Raisma on väga tubli, mängides tihti
endast vanematega. Päris tugev mängija on ka Erika Hendsel ning 12-aastastest on sel aastal hästi läinud Karl Kiur
Saarel.
Usun, et viie ja enama aasta pärast on
meie praegused noored mängijad väga
tugevad tegijad – potentsiaali on palju
ning võimalusi väljakute ja treenerite
osas tekib iga aastaga juurde.”

kaheksa punktini. Peale üksikmängude

keste tennisistide käitumine, teadlikkus

2008. aastal kannab Eesti noorte GP-sari

toimuvad GP-s ka paarismängud.

mängureeglitest ning kohtunikega suht-

peasponsori järgi Nordea GP-sarja nime.

MUST sobib alati
MUST sobib Sulle. MUST võtab arvesse iga Sinu soovi ja tuju, olles alati laitmatu,
maitsekas ning elegantne. Nagu asendamatu väike must kleit Sinu garderoobis.
Nordea MUST on rahvusvaheline krediitkaart, mis paindub Sinu vajaduste järgi.
Saad ise valida tagasimakse suuruse ja maksepäeva.
Pikim intressivaba periood – kuni 54 päeva.
Mugavad tagasimaksed – otsekorraldusega ka teistest pankadest.
Tasuta reisikindlustus!
Kui taotled kaarti enne 15.12.2008, on Nordea MUST pooleks aastaks intressivaba!

www.nordea.ee

Nordea visiooniks on aidata kaasa noorte tennise arengule. Nordea panga juhatuse esimees Vahur Kraft leiab, et ala kandepind peab olema lai,
siis on püramiidi kõrgeimasse ossa rohkem pürgijaid ja tipp seda tugevam.
Fotol hetk enne lepingu allkirjastamist Eesti noortekoondise uue peatreeneriga. Vestlusringis: (vasakult) ETL-i president Urmas Sõõrumaa,
peasekretär Teet Kallasvee, Nordea panga juhatuse esimees Vahur Kraft ja uus noortekoondise peatreener František Zlesak.
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Tennisemäng võiks olla
taskukohasem
Eesti Tennise Liidu hõbesponsori KIA
Auto AS-i Balti regiooni turundusjuhi
Kristel Kõrgmaa sõnul on tennis ala,
mis praegu kiiresti areneb, kuid millel
kindlasti on veel arenguruumi. “Kui selle
ala harrastajate arvu silmas pidada, on
tennis populaarsem noorte hulgas,” leiab
ta. “Samas on tegemist spordialaga,
mida võiksid harrastada igasuguses
vanuses ja vormis inimesed – vastavalt
oskustele ja tervislikule seisundile. Kui aga
võrrelda tenniseväljakute rendihinda Eesti
keskmise sissetulekuga, on selge, et see
pole paljudele jõukohane – käia nädalas
kord-paar oma lõbuks lihtsalt kõksimas.
Loodetavasti asi paraneb.”
Kia Motors on Davis Cupi ja Australian
Openit toetanud juba mitu aastat. Kuid
mitte ainult võistlusi, vaid ka tennisiste.
Paljud mäletavad kindlasti Kia eelmist
reklaaminägu Andre Agassit; nüüd
kajastab autofirma uut kuvandit selle
aasta Wimbledoni võitja Rafael Nadal.
“Nii on tundunud loomulik, et ka kohalikul
tasandil toetab Kia Auto Eesti tennist ja
sealhulgas ka noortetennist. Ja nüüd
siis juba teist aastat järjest,” märgib
Kõrgmaa. “Samuti on ka Kia Auto mitmed

Noorte GP
vanuseklasside
edukamad pärast
tänavu peetud
etappe:
Poisid 12
1. Saar, Karl Kiur (TC2000)
2. Raisma, Kenneth (Forselius)
3.–4. Lemmats, Marten Oliver (Tähtvere TK)
K
3.–4. Brashinski, Alan (Forselius)
5. Klettenberg, Christopher (TC2000)

VÕIDUKAS IGAL
PINNASEL
Rafael Nadal, liivaväljakute vaieldamatu valitseja, kroonitakse 2008.
aastal Wimbledonis ka muruväljakute kuningaks. See on tema viies Suure
Slämmi tiitel, pärast nelja järjestikust võitu Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel. Nadalile tagab edu tema kustutamatu kirg ning võidujanu.
Ka KIA Motorsit ajendab samasugune kirg. Me võidame kõik vastased
kolmes setis – uuenduslikkus, kvaliteet ning kliendirahulolu.
Ja me ei katkesta iialgi.

Tüdrukud 12
1. Hendsel, Erika (EKSM)
2. Koonik, Elisa-Mai (TC2000)
3. Aulova, Anastassia (T. Suursoo TK)
4. Kozlova, Ksenia (Narva Kesklinna TK)
Margit Rüütel oma Kia pro_ceed'iga.

5. Vorobjova, Tatjana (TC2000)

nõukogu liikmed pannud oma õla alla Eesti
tennise toetamisele – sealt see mõte edasi
arenes. Meie toetus on nii rahaline kui ka
mitterahaline. Hõbesponsorina toetame
tenniseliitu rohkem kui 500 000 krooniga.
Aasta algul sõlmisime toetuslepingu ka
Margit Rüütliga, kes sõidab nüüd just
noortele disainitud sportliku Kia pro_
cee’diga.”

Poisid 14
1. Bohan, Aleksei (TC2000)
2. Gorbatš, Aleksei (TC2000)
3. Saar, Karl Kiur (TC2000)

Rafael Nadal
2008 Wimbledon Champion

4. Pavlov, Anton (AOTK)
5. Kilumets, Kert (TK Sinnet)

Tüdrukud 14
1. Kontaveit, Anett (EKSM)

Nordea ja tennis

2. Sidorenko, Valeria (EKSM)
3. Savvest, Sandra (Pärnu Kesklinna TK)
4. Paalma, Eva (EKSM)
5. Pihlak, Lisanna (EKSM)

Poisid 16
1. Levandi, Armand (TC2000)
2. 3. Proskura, Daniil (EKSM)
3. Kononov, Jaan (TC2000)
4. Raag, Henrik (TC2000)
5. Annus, Taavi (TC2000)

Tüdrukud 16, 18
1. Schutting, Anett
2. Saar, Kadi Liis (TC2000)
3. Ilves, Kadi (AOTK)
Nordea Panga töötajad tennisekoolitusel.
Nordea on panustanud Eesti tennise
arengusse alates 2006. aastast. “Otsuse
tegemist toetas asjaolu, et ka Nordea
kontserni üks prioriteete toetusvaldkonnas
on tennis. Eestis on meie eesmärk toetada
ennekõike noorte tennist ja Eesti tennise
meistrivõistlusi,” räägib Nordea Panga
Eesti kommunikatsioonijuht Kristel Peikel.
Ta lisab, et tennis on potentsiaalne

4. Tipp, Merilin (Rein Holteri TK)
ja arenev spordiala nii noorte kui ka
täiskasvanute hulgas. Eestis on välja
kujunenud oma staarmängijad ja suur
alaliit, mis on uute staaride arenguks hea.
“Koostöös Eesti Tenniseliiduga oleme
korraldanud tenniskoolituse ka oma
töötajatele, korraldanud tenniseturniiri –
sealt said paljud töötajad tennisepisiku ja
hakkasid ka ise trennis käima.”

5. Luik, Helena (EKSM)

Poisid 18
1. Kull, Kristo (TC2000)
2. Kalpus, Heimar (TC2000)
3. Tuus, Siim (Rakvere TK)
4. Turu, Marek (TK Promenaad)
5. Annus, Taavi (TC2000)

www.kia.ee
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* 7 aastat/150 000 km jõuülekandesüsteemi garantiid ja 5 aastat/150 000 km täisgarantiid. CO2 emissioon 190 g/km; keskmine kütusekulu alates 8,0 l/100 km.
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Ritslaid pürgib
maailma edetabelisse
Kuueaastaselt tennisetreeningutega alustanud Morten Ritslaid loodab lähitulevikus
jõuda meeste maailma edetabelisse, kaugemaid eesmärke pole gümnaasiumi
viimases klassis õppiv noormees endale esialgu seadnud.
Morten Ritslaidi usutles Postimehe ajakirjanik Maarja Värv.

N

agu palju teised, jõudis ka
Ritslaid tenniseni tänu vanematele. Täpsemini, tänu isale.
"Isa mängis tennist ja mulle meeldis
temaga alati kaasas käia, kui ta mängima läks," meenutas Ritslaid. "Trennis
hakkasin käima kuueaastaselt, aga isaga koos toksisin juba varemgi."
Ritslaiu esimene treener oli Jelena
Lapimaa. "Esimesi treeningkaaslasi teadsin juba enne trenni minekut,"
lisas ta.
Nii mõnigi tennisist on tunnistanud,
et kui teismeliseeas olid tulemused
kehvad, oli tahtmine tennisega sootuks
lõpparve teha. Ritslaid möönis, et raskeid hetki on olnud, ent lõpetada pole ta
kunagi tahtnud. "Lühemaid pause olen
ikka teinud, aga sellist mõtet, et reketi
täitsa nurka viskaks, pole mul kunagi
olnud," sõnas ta. "Pärast rasket kaotust
on tavaliselt ikka väike masendus."
19-aastane Ritslaid esialgu suurelt
unistama ei hakka ning on endale seetõttu seadnud lühemaajalised eesmärgid.
"Lähitulevikus tahaksin mõned ATP
punktid kirja saada, aga selleks tuleb
välismaal palju turniire mängida," avaldas ta. "Rohkem ei oska tuleviku kohta
väga midagi öelda, tean vaid, et plaanin
tennist veel päris kaua mängida, olen ju
alles 19!"
Samas möönis ta, et maailmas teevad
tema eakaaslased juba mehetegusid.
"Muidugi on mõned sama vanalt maailma tipus, aga Eestis on nii noorelt
tippu jõudmine päris raske," lausus
Ritslaid.
Tänavustel Eesti meistrivõistlustel
veerandfinaali jõudnud, kuid seal hilisemale meistrile Jaak Põldmale kaotanud
Ritslaid uskus, et mujal riikides oleks
ehk lihtsam maailma paremikule kandadele astuda. "Eestis võiks olla rohkem
mängijaid, kellega treenida, ka võistlusi on liiga vähe," arutles ta. "Kindlasti

TENNIS 4/2008

mängib väga suurt rolli ka raha, sest
ega tasuta võistlema sõita ei saa."

neks jääb siiski aega ka endale. "Nädala-

"Palju aitaks kaasa ka see, kui saaks
endast tugevamatega trenni teha ja võistelda," jätkas Ritslaid. "Vahetpidamata
endast nõrgemate võitmine taset ei tõsta, kuid Eestis on võimalus tugevatega
mängida suhteliselt väike."

aga muidu jääb ikka ka aega," kinnitas

Ritslaiul on loomulikult meestennisistide seas ka oma lemmikud, ent ühtegi
neist ei pea ta oma eeskujuks. "Mulle
meeldivad mõned mängijad, näiteks
Roger Federer, kes on väga puhta ja eeskujuliku mängustiiliga," ütles ta. "Aga
mõjutanud ta mind küll kuidagi ei ole."

misele. "Laupäeviti käin jalgpalli män-

Silma on jäänud ka tänavu suvel Federerilt maailma esireketi tiitli haaranud
hispaanlane Rafael Nadal. "Muidu mulle
Nadal väga ei istu, aga meeldib see, kuidas ta alati võitleb," selgitas Ritslaid.
Audentese spordikoolis 12. klassis
õppiva Ritslaiu sõnul kool ja tennis
siiamaani üksteist väga seganud ei ole,
kuid tõdes, et Audenteses on tal tennisistina parimad võimalused. "Seal saan
kaks trenni päevas teha, kool ja tennis
ei mõjuta üksteist absoluutselt," oli ta
rahul. "Varem teistes koolides käies
mul polnud sellist võimalust, et saanuks kaks trenni päevas teha."

vahetustel on kindlasti üks päev vaba,
ta. "Tavaliselt puhkan või olen sõpradega, mõnikord käin ka klubis. Lisaks
kuulan suhteliselt palju muusikat."
Vaba aega kulutab Ritslaid ka spordile, nii vaatamisele kui ka harrastagimas, aeg-ajalt ka ujumas," rääkis ta.
"Lisaks meeldib mulle kõrgust hüpata,
see tuleb mul isegi suhteliselt hästi välja. Sõbrad on naljaga pooleks öelnud, et
peaksin ala vahetama."
"Telekast meeldib tennist ja jalgpalli vaadata, kindlasti jälgin alati ka
kõiki suurvõistlusi, näiteks viimati
elasin kaasa olümpiamängudele," lisas
Ritslaid.

Morten Ritslaid

CV

Sündinud: 27.04.1989
Pikkus: 188,5 cm
Kaal: 72 kg
Haridus: Magdaleena algkool 1.–4. klass,
Nõmme Gümnaasium 5.–9. klass, Estonian
Business School 10.–11. klass, Audentese
Spordikool 11.–12. klass.

Viimast aastat gümnaasiumis õppiv Ritslaid pole veel lõplikult selgeks
mõelnud, mis pärast kooli lõpetamist
saab. "Seda otsustan pärast eesolevat
hooaega," sõnas ta. "Kui tennisega läheb
hästi, plaanin sellele rohkem rõhku panna. Aga kui ei, lähen võib-olla USAsse
ülikooli."

Treenerid: Jelena Lapimaa, Alo Ojasalu,

Eesti meestennisistidest on USA ülikoolis praegu kahekordne Eesti meister Põldma, kes õpib teist aastat LõunaCalifornia Ülikoolis, tänavu suundus
suure lombi taha ka Sven Käsper, kes
asus õppima Kansases.

Viljandi GP-l 1. koht, paarismängus 1. koht

Kuigi tennis võtab Ritslaiu ajast suurema osa, rõõmustas noormees, et õn-

Rene Bush, Tiit Kivistik, Ain Suurthal.

Saavutused: Meeste klassis: Hetkel Eesti
meeste edetabeli 5. kohal
2007/2008 hooajal talvistel karikavõistlustel
2. koht, paarismängus 3. koht
Meeste Mastersil 6. koht
Pärnu GP-l 2. koht, paarismängus 1. koht
Nõmme GP-l 3. koht
Eesti meistrivõistluste veerandfinalist

Noorte klassis: jõudis P18 klassis ITFi
edetabelis 380. kohale
Talvistel Eesti meistrivõistlustel P18 meister
üksik- ja paarismängus, suvistel meistrivõistlustel P18 üksikmängus 2. koht,
paarismängus 1. koht
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Tuule Tani
kui väga tahta, on kõik võimalik

Tänavustel Eesti meistrivõistlustel veerandfinaalis hilisemale võitjale Margit Rüütlile
alla jäänud Tuule Tani tunnistas, et mõtleb iga päev vähemalt paar korda tennisest
loobumisele, ent see ei tähenda, et ta käega lööb – elus ei peagi kõik kergelt tulema.
Tuule Tanist kirjutab Postimehe ajakirjanik Maarja Värv.

E

lvast pärit Tani kasvas üles tenniseväljakute ümbruses sõpradega mängides. Nimelt mängis tema isa tennist ja rajas seetõttu koos sõpradega Elvasse
kaks tenniseväljakut, mis on siiani jäänud
ka selle väikelinna ainsateks. Väljakud
valmisid 20 aastat tagasi, mis tähendab, et
need on täpselt sama vanad kui Tani ise.
"Jooksime sõpradega metsa all, mängisime
jalgpalli, korvpalli, minigolfi," meenutab
Tani. "Paljudest mu lapsepõlvesõpradest
said lõpuks sportlased – jalgpallurid, korvpallur, suusahüppaja, laskesuusataja, võrkpallur."
Tee tenniseni ei kulgenud aga sugugi lihtsalt. "Hakkasin mängima alles siis, kui Elvas toimusid suvel esimesed tennisekursused lastele, olin siis umbes kaheksa-üheksaaastane," jutustab Tani. "Siis hakkasime talvel korra nädalas käima Tartus mängimas,
ent oma praeguse treeneri Margus Kartau
juurde jõudsin läbi juhuse."
"Ema kuulis, et ühes tennisetrennis on
kaks vaba kohta ja otsustas minu ja õe Teele
sinna panna," jätkab Tani. "Olime siis kümneaastased, õppisime ja arenesime kiiresti.
Esimestel võistlustel läks hästi ja siis hakkasime ka tõsisemalt trenni tegema."
Tani sõnul mängisid arengu juures suurt
rolli trennikaaslased. "Saime omavahel väga
hästi läbi, sundisime üksteist muudkui paremini ja paremini mängima," lausub ta.

Mõtlen päevas vähemalt paar
korda loobumisele.
Nagu iga inimene, kes elab
oma unistuse nimel.
Siiski tunnistab ta, et nagu paljudel teistel tennisistidel, on ka temal ette tulnud aegu, kus ta tahaks reketi nurka visata ja kõik
sinnapaika jätta. "Mõtlen päevas vähemalt
paar korda loobumisele. Nagu iga inimene,
kes elab oma unistuse nimel," möönab ta.
"Kõhklused käivad asja juurde. Iga sädeleva
tähelennu taga on kümneid aastaid rasket
tööd, kõhklusi ja kahtlusi. Seda nii tennises
kui ka teistel sprordi- ja elualadel."
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Edetabelid pole
eesmärk

Lõpetas kooli
kuldmedaliga

Kuigi paljud unistavad maailma edetabelis võimalikult kõrgele kohale tõusta, siis
Tani unistused on märksa realistlikumad.
"Minu eesmärgiks ei ole saavutada mõni
koht mõnes edetabelis," sõnab ta. "Eesmärk
on mängida nii hästi kui suudan ja oskan,
küll siis need punktid ka tulevad. Tähtis
on pidevalt edasi areneda ja üha paremaks
mängijaks saada."

Hollandis van Hulsti tenniseakadeemias treenimas käinud Tani on üks neist
sportlastest, kes oskab suurepäraselt ühendada nii tennist kui ka kooli, nimelt lõpetas ta Elva Gümnaasiumi kuldmedaliga.
"Klassikaaslased, õpetaja ja klassijuhataja
Maiu Juurik olid kõik väga mõistvad," on
Tani tänulik. "Pidin küll veetma palju aega järeltöid tehes, aga samas oli mul aega
ka koolilehega tegeleda. Seega kahe otsaga
asi."

Ehkki juba sellisest väikeriigist nagu
Eesti on tipputõusmine väga raske, pürib
Tani selles suunas oma kodulinnast Elvast.
"Meil on siin kaks välisväljakut, siseväljakuid pole üldse ja kui mina tennisega tegelema hakkasin, polnud Elvas oma treeneritki," loetleb Tani. "Trenni sõitsin Tartusse,
see teeb päris palju kilomeetreid. Aga kui
väga tahta, on kõik võimalik. Kõik ei peagi
kergelt kätte tulema."
Kui küsida Tanilt, kas tal on elus eeskujusid või iidoleid, tuleb ta lagedale väga ilusa mõttega. "Minu iidoliks on luiged
kunstnik Johannese ärklitoa seinal," teatab
ta, ning selgitab, et mõte pärineb Juhani
Püttsepa raamatust "Kunstnik Johannese
üpriski kummalised lood".
"Johannes otsustas oma ärklitoa seinale
maalida valged luiged, ei pääseda tapeedi
ostmisest. Kui ta oli parasjagu maalimas
18. luige sulgi, kostis väljast kummalisi helisid," jutustab Tani. "Johannes avas akna
ja nägi luigeparve möödumas. Luiged toa
seinal ärkasid aga ellu, sest südame kutsele
ei saa keegi vastu panna, isegi mitte siis, kui
oled seinale maalitud. Luiged kiskusid oma
tiivad seinalt vabaks ja lendasid aknast välja, taeva ääretusse avarusse. Minu arvates
on see ilus."
Tani lisab, et tal on olnud au elu jooksul
kohata paljude suurepäraste inimestega,
kes teda erinevatel viisidel mõjutanud.
Iseenesest mõistetavalt on Tanil lemmikud ka tennisistide hulgas. "Eesti mängijatest meeldivad mulle kõik," tunnistab ta.
"Hoian kõigile alati pöialt ja loodan, et neil
läheb hästi. Välismaa mängijatest meeldib
mulle Li Na, sest ta tundub olevat hästi tore inimene ja hea mängija, ei anna kunagi
alla."

Eelmisel aastal gümnaasiumi lõpeta-nud
Tani otsustas pärast lõpetamist end paariks aastaks tennisele pühendada. Kui lähen
õppima, siis seda, mis mind tõsiselt huvitab
ja millega ka tulevikus tegeleda tahan."
Praegu tunduvad ahvatlevana kaks eriala – inglise keel ja kirjandus või füsioteraapia.
Tennise kõrvalt jäävat vaba aega sisustab
Tani sportimise ja lugemisega, samuti meeldib talle kinos ja teatris käia, ent tähelepanuta ei jää ka teised spordialad. "Olen suur
Tartu Rocki fänn," avaldab ta armastuse korvpalli vastu. "Hoian silma peal ka jalgpallis
toimuval. Üks suuremaid elamusi oli näiteks Eesti koondise kohtumine Hollandiga
Lilleküla staadionil. See oli võimas!"
Tani lemmik jalgpalliklubi on PSV Eindhoven. "Hollandis viibides on õnnestunud
mitu korda ka nende mänge vaatamas käia,"
lausus ta.

Tuule Tani

CV

Sünnipäev: 12. veebruar 1988
Pikkus: 173 cm
Kaal: 66 kg
Kool: Elva gümnaasium 1995–2007
Treenerid: Margus Kartau, Andrus Tani ja
Willem-Jan van Hulst
Mängustiil: paremakäeline
Parimad saavutused: neljakordne Eesti
noortemeister, kahekordne Tartu meister
Toetajad: Käärsilla Kinnisvara, Marepleks,
Sportland, Headliner, Tarm
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Tennisetalendid Tartus
murravad omaealisi
Tartus Forseliuse tenniseklubis sirguvad noored andekad tennisepoisid ja -tüdrukud.
Kas ka tulevased maailma tipud, on vara rääkida,
kuid esimesed positiivsed tähised on maha pandud.
Tartu noorte tennisistide kohta uuris Postimehe ajakirjanik Oliver Lomp.

T

artus treenivad noored Andres

Kuhi käe all, kes tõdeb, et hoolealuste seas on andekaid män-

gijaid küll. Näiteks viimastelt noorte-

meistrivõistlustelt noppis Forseliuse
tennisekool seitse ja eelmisel suvel
koguni üheksa medalit.
Kuhile teeb heameelt, et kogu seltskond, kes tema käe all harjutab, tahavad pingutada. Kedagi sundima ei
pea. „Praegu ei tee me veel kaks korda
päevas trenni, kuid ma tunnetan, et
poisid oleks selliseks töökorralduseks
valmis," rääkis Kuhi, kes lisas, et nigelatest harjutustingimustest hoolimata
on tulemused head.

Klubisisene
konkurents
Põhiline klubisisene konkurents käib
aga 10-aastase Kenneth Raisma ja temast kaks aastat vanema Alan Brashinski vahel. „Raismas on kindlasti
potentsiaali olla üks oma ala tippe,“
tunnistas Kuhi. „Ma tõesti tahaks näha
praegu Euroopas temavanust poissi,
kes suudaks Kennethi üle mängida.“

"Ma tõesti tahaks näha
praegu Euroopas
temavanust poissi,
kes suudaks Kennethi
üle mängida."
Kuhi peab põhiliseks noore töökust,
mõistust, kuulamisoskust ja eriti õppimisvalmidust. Vähem tähtsaks ei pea
treener ka kohusetundlikke vanemaid,
kes toetavad ja viitsivad last mööda
trenne sõidutada. Kuhi ei unustanud ka
enda ametit – palju on kinni treeneris,
kuna ta peab olema lapsele eeskujuks.
Kuhi peab tõeliseks talendiks täiuslikkust, mis koosneb füüsilisest võimekusest, tugevast närvikavast, heast
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koordinatsioonist, suurest vastupidavusest ning ka vanemate headest
geenidest. "Kui üks eespool nimetatud
külgedest on nõrk, siis on raske päris
tippu pürgida," selgitas Kuhi. „Nii võib
olla lihtsalt hea mängija.“

Andekad mängijad
Forseliuse tennisekoolis on andekaid mängijaid ning seda tõestavad
ka tulemused. Raisma ja Brashinski
on võitnud alla 12-aastaste turniire
nii Eestis kui ka välismaal. Kuhi tõi
ühe näitena suvel Tallinnas toimunud
rahvusvahelise tenniseturniiri Head
Challenge Cup 2008, kus peale Raisma
ja Brashinski esindas Eestit tallinlane
Karl-Kiur Saar. Alagrupis kohtuti muu
hulgas Venemaa parima esindusega
ning Eesti idanaabrite üllatuseks saadi
võit. „Kunagi kuulsat Anna Kurnikovat
juhendanud Venemaa treeneri suu vajus muigele, kui nägi, et näiteks Raisma
on sündinud 1998. aastal. Tema omad
olid kõik kaks aastat vanemad ning ta
ilmselt arvas, et võit on ilmselge,“ kirjeldas Kuhi. „Paraku tema 1996. aasta
poisid neid kaotusest ei päästnud.“
Veel mängisid poisid hästi sellel suvel ETA12 turniire Riias, kus Kenneth
jõudis üksikmängus finaali ja kus ta
pidi leppima kaotusega Läti esireke-

guga. Aasta-kahe möödudes saavad siinsed parimad noored ka neile vastu.“
Kas sellised kaotused, mis siis et tugevamatele, võivad noorelt eneseusku
röövida – Eestis võidad kõiki ja siis
järsku kusagil lõunas kaotad. Kuhi seda ei uskunud ning arvas, et pigem võib
see vastupidi olla. „Nad näevad, kuidas
asjad mujal käivad ning see paneb neid
ehk rohkem pingutama,“ märkis Kuhi.
„Peaasi, et päris nulliga ei kaota. Siis võib
eneseusk ehk natukene kannatada.“

Millal tennisega
alustada
Millal siiski alustada? Kas talendi avastamiseks võib millalgi juba liiga hilja olla
Kuhi arvas, et vähemalt nelja-viieaastaselt võiks noor mingis trennis käia, soovitatavalt muidugi tennises. Kui pole üldse varases nooruses liigutanud, on palju
raskem näiteks kaheksa aasta vanuselt
alustada. Samas on ka erandeid.

tile (kuigi võimalusi oli ka võiduks) ja

Esimesed taktikalised õpetused saab

Brashinski´ga võideti koguni paaris-

noor tennisist siis, kui pall hakkab

mänguturniir. Vilniuse turniiril jäid

mängus püsima. „Väikelaste puhul ei

mõlemal poisil laeks poolfinaal.

tähenda sõna "pall mängus püsima" ilm-

Rahvusvahelised
võistlused
Forseliuse poisid on sel aastal käinud
ka Euroopas võistlemas – Itaalias ja
Prantsusmaal. „Oli häid mänge, kuid
poolfinaalid jäid üsna kaugele,“ nentis
Kuhi. „Prantsusmaa ja Itaalia on niikuinii kõvad tenniseriigid ning lisaks on
lõunamaa poisid natukene kiirema aren-

tingimata, et nelja-aastane laps peaks
reketiga palli oskama lüüa, vaid piisab
juba viska-püüa harjutustest, et hakata
rääkima esimesi taktikalisi õpetussõnu.
Esimene taktikaline ülesanne ongi tegelikult pall üle võrgu saada, pärast hakkab nurkade otsimine ja muu selline,“
selgitas Kuhi. „Tennis ei ole nii lihtne
mäng, kui ta mõnele ehk paistab.“
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Eesti tenniseakadeemia puu on Tondil maasse pandud
Tennise Liidu nägemuses Eesti tenniseakadeemia vundamendi moodustava
Audentese erakooli spordiklass alustas esimest aastat väikese hilinemisega ja
tagasihoidlikult, kuid suurte ambitsioonidega.
Artikli Eesti esimesest tenniseakadeemiast koostas Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis-Laats. Foto: ajakiri Tennis.

S

eptembri algul astus Audentese
erakool esimese sammu Eesti tennisejuhtide unistuste teel luua kohalike tippude kasvatamiseks oma tenniseakadeemia. Kooliteed alustas kolm poissi ja üks tüdruk, kes hakkavad juba maast
madalast oma kooliõpinguid tennisetreeningutega kombineerima. Nii alaliidu juht
Teet Kallasvee kui ka koolidirektor Enn
Kirsman tõdevad, et päris tenniseklassi –
nagu loodeti – tänavu veel avada ei õnnestunud, kuna reklaamiga jäädi pisut hiljaks
ning päris klassijagu lapsi kooli meelitada
ei õnnestunud. “Tegime reklaami esimest
korda suvel, kui pidanuks startima juba
pool aastat varem,” räägib Kirsman. “Eks
selleks ajaks oli enamikul lapsevanematel
juba koolivalik tehtud ja lõpuks jäime vanemateni, kes olid juba otsustanud lapse
meie kooli panna.” Direktor aga sellest
suurt numbrit ei tee, kuna tenniserühmaga liitus ikkagi kümnendik ligi 40 väikesest koolijütsist.
Nii Kirsman kui ka Kallasvee on veendunud, et järgmisel aastal hakkab koos
kooliga Tallinnas Tondil tennisetarkusi omandama terve klass. “Peaksime
alustama reklaamiga juba kevadel ning
tõenäoliselt võiks anda ka võimaluse
lastel teise klassi tulla, kuna on selge, et
tahame projekti käima saada,” kirjeldab
Kallasvee, kelle sõnul pole ka praeguses
negatiivses majanduskeskkonnas maha
maetud plaane kujundada Tondile Eesti
esimene tenniseakadeemia. Et klassi
komplekteerimine edukalt läheks, ei välista direktor Kirsman järgmisel aastal
teistegi spordialade lisamist ning algkoolis spordiklassi loomist. “Lisaks tennisele võib ju ka muid spordialasid kohe
esimesest klassist alates teha,” valgustab
Kirsman tulevikuplaane.
Tenniseliidu juhi Teet Kallasvee sõnul
tuleb talve jooksul tegeleda sellega, et regionaalsetes koolides leida võimalusi ja
leppida kokku mõne pilootkooliga, et ka
mujal Eestis saaksid lapsed kohe algusest
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Audentese
erakooli
tenniserühm
 Alustas Tallinnas
Audentese erakoolis
tänavu septembris
 EOK III kategooria ja
ITF-i teise taseme
treener Tanel Luka
õpetab algtõdesid
kolmele poisile ja
ühele tüdrukule
 Trennid kaks korda
nädalas kell 8
hommikul ja kaks
korda kell 13 päeval,
lisaks kolm korda
üldkehalist
 Treeningute
aastane maksumus
23 000 krooni.

peale tennisega tegelda. Julgete plaanide
areng taandub veel ka sellele, et paljudes
kohtades pole vajalikke baase. “Näiteks
Rakveres ja Haapsalus on praegu asjad
pooleli, kuid loodaks, et järgmine aasta on
juba tennisehallid olemas. Ja kui hallid on
olemas, tuleb tegeleda treenerite leidmisega,” mõtiskleb alajuht.

Esmalt palliga
sõbraks
Praegused Audentese tenniserühma liikmed on direktor Enn Kirsmani
sõnul galantses mängus alles oma esimesi samme astumas ning ehkki mõni
tulevastest Kanepitest ja Võsanditest oli
varem küll reketit näinud ja isegi käsitsenud, alustab nelik sel alal oma esimesi
tõelisi treeninguid.
Noorte tenniselootuste koolipäev on
üldjoontes sarnane teiste klassivendade ja -õdede omaga, erinevus tuleb sisse vaid kahel päeval nädalas, kui rühm
läheb kehalise kasvatuse tunni asemel
tennist mängima. Kuid ka tavalist üldkehalist ettevalmistust noorte tennisistide
juures ei unustada, kolmel korral nädalas
on neil tavaline kehalise kasvatuse tund.
Treener Tanel Luka sõnul on koolijütsi-

de üldkehaline ettevalmistus sama mis
igal teiselgi haridusteed alustaval poisiltüdrukul – akrobaatika ja kergejõustik.
“Tennises proovime jõudumööda palliga
sõbraks saada, teeme seda korraga üks
tund. Ja see on ka paras sellevanusele
lapsele, kuna nii ei haju tähelepanu,”
avab treener treeningute tagamaid.
Kahel päeval nädalas on tennisetrenn
hommikul kell 8 ning kahel päeval pärastlõunal kell 13. “Kui hommikustel trennidel oleme seni valdavalt tennisehallis
vaid viiekesi, siis päeval on juba kõrval ka
teisi trenne ning melu on hoogsam,” toob
Luka välja aspekti, kuidas ka rõõmsalt ja
mänguliselt kulgevate tennisetrennidega
laste argipäeva vaheldust süstida.
Möödunud aastal Ain Suurthali abilisena Audenteses 16–18-aastasi noori Eesti
tippe treeninud Tanel Luka hinnangul
tuleks tenniseklassi tervikuna meie haridussüsteemis vaadelda kui võimalust
pakkuda lastele treenimisvõimalust võimalikult mugavalt nii koolijütsi kui ka tema vanemate seisukohast vaadates. Seda
vähemalt esimestel aastatel. “Põhiline on
ju, et Tondil saavad nad käia ühes kohas
koolis ja trennis, siis ei väsita trenniminek ja sealt tulek nii väga ära,” toob treener välja tenniseklassi plussid.
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Eesti liigatennis
Teise liiga võitis Marko Mäelt, kolmanda Priit Raag

Kuigi 2008. aasta pole veel sugugi lõppenud, on meeste harrastusliiga sarjas hooaeg
septembrikuuks teise ja kolmanda liiga üksikmängus traditsiooniliselt läbi saamas.
Artikli koostas Eesti liigatennise eestvedaja Toomas Kuum. Foto: Scanpix.

S i n u

e d u k a d

Konverentsid
K

ehvade ilmastikuolude tõttu on

veel maitsta Raido Rätsep, Kalle Muuli,

Muudes võistlusklassides selgub hoo-

mõlemas liigas mõned mängud

Vladimir Issajev (kõik Tallinn), Georg

aja paremik detsembrikuus (teise liiga

ajakirja trükkimineku ajaks veel

Pärn (Pärnu), Peeter Viigimets (Tartu)

paarismäng, esiliiga üksik- ja paaris-

pidamata: kolmandas liigas Mastersi fi-

ja Villems (Viljandi). Kokku toimus 15

mäng). Turniirikalender alates oktoobri

naal ja teises liigas ühe etapi kaks män-

etappi ja nendel osales 160 mängijat.

teisest poolest pannakse paika 10. ok-

gu. Üldvõitjad ja esikümme on sellest
sõltumata juba selgunud. Teises liigas
võivad edetabelikohad välja vahetada
Toomas Kuum ja Raido Rätsep (vastavalt 2. ja 3.). Teise liiga suurüllataja oli sel hooajal Marko Mäelt, kes on
ennegi suhteliselt edukalt turniiridel
mänginud, ent kogu sarja üldvõit oli
ootamatu. Hooaja lõpupoole tema hoog
veidi rauges, ent kolm turniirivõitu ja
kaks finaalikohta on fakt. Seega läks

Kolmandas liigas oli hooaja keskpaigast alates pidurdamatus hoos Priit
Raag, kes saavutas ülivõimsa üldvõidu
4 turniirivõidu juures (Mastersi finaal ootab veel ees). Kolm turniirivõitu kogunes Martin Lembra ja Valdo
Kreegimäe, kaks Juri Ivanovi ja Aare

toobriks ja sellega saab siis tutvuda
www.tennis.ee või www.tennis.live.ee.
Nüüdsest käib vabariiklikele etappidele registreerimine www.tennis.ee/min,
mis tähendab, et võistlemiseks peab
olema tasutud ETL-i hooaja litsentsimaks 300 kr ulatuses. Valmimisel on ka
uus punktisüsteem, mis teeb edetabeli

Udrase arvele. Ülevabariigilistel

objektiivsemaks ja ülevaatlikumaks.

etappidel olid korra edukad Sergei

Püüame järgmises Tennise numbris

Jermakovitš, Indrek Filippovitš (kõik

seda süsteemi detailsemalt tutvustada.

Tallinn) ja Lauri Pärn (Tartu). Koos

Praegu tooks aga esile mõned põhias-

tiitel õigele mehele, sest ka võidetud-

Tartu regionaalsete etappidega peeti

kaotatud mängude saldo on tal parim.

jad: mängijatel on võimalus mängida

kolmandas liigas 24 etappi 174 män-

Kaks turniirivõitu noppisid Toomas

teatud arv turniire ka aste madalamas

gija osavõtul, mis on arvestatav hulk.

Kuum ja Andrei Pozdnjakov, kusjuures

grupis, “normaalse” punktisaagi saami-

Tulevikus etappide arv suureneb veel-

seks peab saavutama turniiril vähemalt

tallinlane Pozdnjakov mängis ülivõim-

gi, peamiselt regionaalsete turniiride

ühe võidu, tõenäoliselt peetakse edaspi-

salt Mastersil, tulles esimeseks turniiri

arvelt. Esikümne moodustasid: Raag,

di Masters 8 tugevama osavõtul (praegu

vältel settigi kaotamata. Tema šansid

Lembra, Ivanov, Filippovitš, Udras,

16), seenioride rankingu rakendumisel

tõusta üldarvestuses viiendast kohast

Putškov Artjom (Tallinn), Kreegimäe,

mõjuvad sealsele kohale ka tulemused

kõrgemale kadusid vähese osavõtu

Heiki Õitspuu (Pärnu), Mait Mengel ja

liigaturniiridel, regionaalsete etappide

tõttu siseturniiridel. Turniirivõitu said

German Gluškov (mõl Tallinn).

osakaalu suurendamine jm.

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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Tallink pakub suurepäraseid võimalusi nii merel kui maal
rahvusvaheliste konverentside ning erinevate koolituste ja seminaride korraldamiseks.
Olgu osalejaid kümme või tuhat –
meie mitmekülgsete võimalustega konverentsisaalidest leiate just endale sobivaima!
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Kõik Tallinki laevade ja hotellide konverentsikeskused on
kaasaegse varustusega, tagades sujuva ja meeldejääva konverentsielamuse.
Iga töökas päev vajab ka väikest lõõgastust!
Rõõmustage oma konverentsikülalisi erinevate maitseelamustega meie restoranides,
meeleoluka after-party’ga ööklubides või pange tõhusale tööpäevale punkt
laevade saunakeskustes või Tallink Spa & Conference Hotel’i hellitavas Aqua Spa’s.

Tallink Hotels tellimiskeskus
Tel: + 372 630 0808
E-post: hotelbooking@tallink.ee

Tallinki rühma- ja konverentsiosakond
Tel: + 372 6696 564
E-post: grupid@tallink.ee
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Eesti tennise lätted

Viljandi tennise algusaastad
Esimesed teated Viljandi tennisemängijatest pärinevad ajast,
kui Paalalinnas ei olnud veel isegi tenniseväljakut.
Loo ajakirjale koostas Jaak Ulman. Pildid: reprod perioodikast ja Jaak Ulmani kogust.

Ü

levenemaalise Tenniseliidu aastaraamatu järgi võitsid Mulgimaa
mehed Lothar Schoeler ja Hermann Truhart 1907. a Riias Kaisewaldi
Tenniseklubis, Balti kubermangu meistrivõistlused paarismängus ja L. Schoeler tuli meistriks ka üksikmängus. Viljandisse
elama asudes olid mõlemad juba küpsed
mängumehed. L. Schoeler pärines auväärsest, Viljandile neli linnapead andnud
Schoelerite suguvõsast. Ta oli õppinud
Peterburis Püha Anna koolis ja hiljem
Tartu Ülikoolis juurat. Viljandis oli ta
advokaat, aga ka poliitik – ajas tsaaririigi võimukoridorides balti-saksa asja.
Mõlemas linnas mängiti tennist juba 19.
saj lõpus. Ka H. Truhart oli jurist, kohaliku kreisiarsti poeg. Viljandisse naasnuna õpetas ta tennist mängima oma poja
Perci, kes üliõpilasena mängis tennist
Tartu Akadeemilise Spordiseltsi väljakutel ja esines edukalt turniiridel.
28. augustil 1908 teatas tookordne
kohalik ajaleht Felliner Anzeiger, et
1908. a kubermangu meistrivõistlustel
võitis omakorda H. Truhart kaaslinlast
L. Schoelerit 4:6, 6:4, 6:4. Mõlemad mehed olid XX sajandi algul ka Venemaa
tenniseedetabelites TOP-50 mängijad.

Esimesed väljakud
Jaani kiriku kõrval ja
raekoja taga
Esimene tenniseväljak ehitati Viljandis
Jaani kiriku kõrvale 1909–1910. Mõni
aasta hiljem valmis väljak ka raekojataguses nõos, kus nüüd on ilus haljasala.
Selle väljaku ehitust toetas aktiivselt
tolleaegne linnapea parun Engelhardt.
Esimeses maailmasõjas see väljak ilmselt vähese kasutamise tõttu rohtus,
1921. a teatati kohalikus ajalehes väljaku
taasavamisest.
1921 asutati ka Viljandi Lawn-Tennise
Ring ja raekojatagusel väljakul korraldati Viljandi esimesed meistrivõistlused. Selleks ajaks olid ka põlised mulgid
tennisemängu saladused omandanud
ja esimeseks meistriks krooniti Paul
Eichelmann. Tõsi, sakslastest tennisepioneerid ilmselt neil meistrivõistlustel
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ei osalenud. Kohalik ajaleht märgib, et
“aadlikud” mängisid samal ajal tennist
Jaani kiriku kõrval. Järgmised meistrivõistlused toimusid Viljandis 1923,
meeste finaalis võitis P. Eichelmann advokaat Evald Konno 5:7, 6:3, 6:1. Nüüd
võistlesid juba ka naised ja meistriks tuli
proua Koppe. Temast on teada vaid, et ta
oli apteekriproua ja nime järgi otsustades ilmselt saksa soost. Tookord võisteldi ka segapaarismängus – meistriks tulid
Koppe–Konno.

Esimene klubi kahasse
veespordi harrastajatega
Pärast teisi meistrivõistlusi tennise populaarsus kasvas juba sedavõrd, et tekkis vajadus klubi järele. Esimene klubi
loodi koos veespordi sõpradega. Ilmselt
oli tegemist majanduslike kaalutlustega.
1924. aasta aprillis peetud asutamiskoosolekul otsustati luua Viljandi Tenniseja Veespordi Klubi. Tavaliselt on Eesti
uutes klubides alustatud kõigepealt väljakute rajamisest, kuid mulgid toimisid
teisiti ja alustasid klubi hoone ehitamisest. Pangalaenu omafinantseerimisjao
kokkusaamiseks korjati annetusi ja korraldati pidusid. Kahekorruselise, otse
järve kaldale ehitatud esindusliku hoone
projekteeris arhitekt Fuks.

Pärast teisi meistrivõistlusi
tennise populaarsus kasvas
juba sedavõrd, et tekkis
vajadus klubi järele.
Klubi presidendiks ja juhatuse esimeheks valiti Evald Konno, tema abiks advokaat Liivak, laekahoidjaks Nemwaltz,
varahoidjaks Köönberg-Kaarmäe ja kirjatoimetajaks prl M. Vanamõis. Klubi
sportliku poole eest kandis hoolt esimene meister P. Eichelmann. Suurim teene
tookordse klubi arengul oli E. Konnol.
1897. a Tartus sündinud ja samas ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Konno
koondas klubisse suure osa tolleaegsest
linna intelligentsist ja äriladvikust ning
klubi majanduslik seis paranes iga aastaga. Konno tütre Mojo Konno mäletamist

mööda tuli aga algaastail tihti tasuda
klubi arveid ka mehe isiklikult pangaarvelt. Konno oli mitmekülgne spordimees
ja 20-ndatel klubi parimaid mängijaid.
1941. a ta arreteeriti ja tema elupäevad
lõppesid Siberis Sosva vangilaagris
20. aprillil 1942. a.
Klubi väljakute ehitamiseks eraldas linnavalitsus tükikese heinamaast järve ääres ja esimene väljak, mille ehitamisel kasutati palju ka klubi liikmete ühiskondlikku tööd, valmis 1926. aastal. Liikmeskond
kasvas jõudsalt ja varsti ühinesid klubiga
ka Lawn-Tennise Ringi liikmed.

Pildil esireas: Vanamõis, klubi asutaja Konno,
Riet. Tagareas: Eichelmann, Kits, Orlovsky ja
Andresson.

Möödunud sajandi 20. aastate parimatest mängijatest saab nimetada veel Boris
Trelinit. B. Trelin alustas pallipoisina
Pärnus. Hiljem mängis juura üliõpilasena tennist Tartus ja hiljem juba Viljandi
klubis. Ta võitis medaleid ja õpetas tennist mängima ka tütred Tatjana ja Kiira,
kellest 30-ndate lõpus kujunesid Eesti
parimad noormängijad. Teenekat tennise
aktivisti autasustas Eesti Tenniseliit teenetemärgiga. Viljandi klubi meistriteks
tulid sel kümnendil ka Tallinna kalevlane
Aleksander Rubli ja Boris Orlovsky, kes
oli samal ajal Kadrioru saksa klubi liige.
Naistest paistsid pr Koppe kõrval, kes
sai mõnel aastal paigutuse ka Eesti ten-
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nise edetabelis, silma Meeta Vanamõis ja
nooruke Hilja Riet.
H. Rieti isa oli Viljandis tunnustatud
fotograaf ja Eesti selle kümnendi parimad tennisefotod pärinevad just tema
erakogust. Hilja tuli mitu korda klubi
meistriks, võitis medali ka Eesti meistrivõistlustel ja kuulus 30-ndatel mitu
korda Eesti tennise TOP-10-sse. H. Riet
elas kõrge eani. Veel pärast oma 102.
sünnipäeva vahendas ta allakirjutanule
oma eredaid mälestusi ennesõjaaegsest
Viljandi tenniseelust.

Viljandi tennis 30-ndatel
1929. a asus Viljandisse elama legendaarne Eesti spordimees Theodor Andresson, kes tuli kohe ka klubi kahekordseks meistriks (paarismängus koos
Heinz Knudega). Theodor oli Eesti esimene kõrgharidusega spordipedagoog,
kes lõpetanud Berliini Ülikooli. Tema põhispordiala oli kahtlemata suusatamine,
milles ta tuli mitu korda riigi meistriks.
Andressonile kuulub ka Viljandi ümber
järve jooksu idee ning kuuldavasti tõi
ta sel ajal Eestisse rahvastepalli traditsiooni. Ta oli konsultandina tööl ka Tartu
Ülikoolis, aidates seal luua kehakultuuriteaduskonda. Rakveres ehitati tema
juhendamisel Kõrgemäele esimene suusahüpete trampliin.
30-ndatel pakkusid Andressonile konkurentsi ka Hans Luts, linna prokurör,
Pärnus alustanud Johan Kerge, Viljandi
hilisem linnapea Albert Vilms, vennad
Arnold ja Ülo Sepp jt. Kümnendi lõpus tõusis esile noor Oskar Aasa, kes tuli ka Eesti
noortemeistriks. Oma esimesi samme
tennises tegid ka Enno Riimak, Johannes
Kallit ja Hubert Adari, kes olid 40-ndatel
Viljandi parimad meesmängijad.
Naiste tennises oli peaaegu kümnendi
liidriks Hilja Riet. Tema põhirivaalid olid
Meeta Kerge, Meeta Vanamõis, Tartu
Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lõpe-

Matškohtumine Viljandi tenniseklubi ja Eestimaa Lawn-Tennise Klubi vahel 1935. aastal Viljandis.

tamise järel Viljandisse naasnud Leida
Krieger, noored Treilini piigad Kiira ja
Tatjana ning Ida Laas-Lellep. Viimasest
saab 40-ndatel Eesti naistennise esimängija, mitmekordne Eesti meister.

Viljandi tennise ennesõjaaegsest heast tasemest
räägib ka fakt, et 1934 andis
ETL neile õiguse korraldada
Eesti meistrivõistlused.
Viljandi klubi muutus 30-ndate teisel
poolel arvestatavaks jõuks Eesti tennises. Eesti võistkondlikel karikavõistlustel
olid mulgid B-liigas pidevalt tipus, 1939
jõuti isegi A-liigasse. Individuaalselt
saavutasid H. Riet – M. Kerge Eesti MVl 1934. a II koha. Samal võistlusel sai
H. Riet hõbemedali ka segapaarismängus
koos tallinlase A. Tombergiga. K. Trelin
tuli aga Eesti noortemeistriks ja “vanade“ Eesti MV-l sai 1939. a pronksmedali
nii üksik- kui ka segapaarismängus koos
tartlase Zimmermanniga. 1940. a Eesti
MV-l tulid I. Laas – K. Trelin paarismängus hõbemedalile.
Viljandi tennise ennesõjaaegsest heast
tasemest räägib ka fakt, et 1934 andis ETL
neile õiguse korraldada Eesti meistrivõistlused. Kuna samal ajal tähistati ka
klubi 10 aasta juubelit, siis kujunes sellest suve suursündmusi Viljandis.

Põltsamaa tennis
30-ndatel

Viljandi mängijad 30-ndatel.
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Enne sõda Mulgimaa koosseisu kuulunud Põltsamaa tennise ajalugu algab
1932. aastast, kui linnaparki rajati väljakud ja loodi Põltsamaa Tenniseklubi.
Klubi loomise eestvedaja oli kohalik
kaupmees Paul Saar. Liikmeskond ei

olnud küll suur, kuid kirev – siia kuulusid lutheri kiriku pastor Erik Frey,
õigeusu kiriku preester Sergei Podekrat,
Rutikvere mõisnik Leon Pistohlkors, töösturite Puhkide suguvõsast Salme Puhk,
ühisgümnaasiumi õpilased Leonhard
Rümmel, Arnold Puhk ja Jaan Lenk, sama
kooli õpetaja Paul Pedoste jt. Kümnendi
lõpuks oli klubis mitu arvestatavat mängijat, kes maakonna MV-l Viljandi tennisistidele vastu hakkasid. Parim naismängija Irene Alver oli mitmel korral
finaalis H. Rieti vastane. Kui 1934 maakonna meistrivõistlused Põltsamaal peeti,
tulid üllatuslikult meistriteks I. Alver ja
Puhkide Põltsamaa firma juht Otto Pallas.
1934. a Eesti meistrivõistlustel Viljandis
tuli I. Alver aga paarismängumeistriks,
ta oli suutnud oma paarismängu partneriks saada Veera Nõmmiku enda.
Klubi pidas kohtumisi teiste Eesti B-liiga klubidega, eriti aga Kiviõli klubiga.

Sõjahaavad
Sõjakeerises kaotas nii Viljandi- kui
ka Põltsamaa Tenniseklubi oma parimad mängijad. E. Konna suri laagris.
Ka Oskar Aasa parimad tenniseaastad
jäid Siberi vangilaagri aega. Enamik
tennisiste jõudis siiski läände põgeneda.
On teada, et H. Knude ja Ü. Sepp jõudsid Kanadasse ja mängisid Toronto
Kalevi Tenniseklubis veel aastaid. I. Laas
lahkus Tallinna, kus ta liitus Kadrioru
klubiga. Riet loobus tennisest.
Viljandis tuli pärast sõda alustada
praktiliselt nullist, seda tööd vedasid aktiivsed mängumehed E. Riimak,
J. Kallit ja H. Adari. Põltsamaa väljakud
aga rohtusid ja pärast sõda mängiti seal
vaid kurni.

Artikliseeria Eesti tennise algusaastatest
jätkub järgmises numbris.
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Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ehk

Tennise etikett

laga lüüa tennisepalli turniiri toimumise

Alates kolmandast korrarikkumisest

kohas. Eksimine selle punkti vastu kohtu-

otsustab turniiri peakohtunik iga korra-

mise ajal toob mängijale kaasa karistuse

rikkumise puhul eraldi, kas mängijale

vastavalt karistuste süsteemile iga sellise

kohaldada geimi karistust või ta turniirilt

korrarikkumise puhul.

maha võtta.

Reketi ja varustuse
väärtarvitamine

Altkäemaksu pakkumine

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.
Seekord toome ära Eesti Tennise Liidu käitumiskoodeksi.

Mängija ei tohi vägivaldselt, ohtlikult

sevanem ei tohi pakkuda ega vastu võtta

ega vihaga visata, peksta ega jalaga lüüa

altkäemaksu teiselt mängijalt, treenerilt

reketit või oma tennisevarustust turniiri

või lapsevanemalt.

toimumise kohas. Eksimine selle punkti

Turniirilt maha võtmine

Käitumiskoodeksi vahendas ajakirjale Eesti Tennise Liidu sekretariaadi liige Raido Rätsep.

vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa

Peakohtunik võib mängija turniirilt

karistuse vastavalt karistuste süsteemile

maha võtta kas üheainsa eespool toodud

iga sellise korrarikkumise puhul.

korrarikkumise pärast või vastavalt karis-

Ükski mängija ega tema treener või lap-

punkti vastu eksinud mängijat karista-

väljendeid. Kui mängija kasutab ebatsen-

Käesolev käitumiskoodeks kehtib kõiki-

takse karistuste süsteemi järgi iga sellise

suurseid või solvavaid väljendeid kohtumise

del Eesti Tennise Liidu egiidi all toimuva-

korrarikkumise puhul ning lisaks on pea-

ajal, karistatakse seda mängijat karistuste

tel turniiridel Eestis.

kohtunikul õigus see mängija turniirilt

süsteemi järgi. Ebatsensuurseteks või sol-

Mängija ei tohi kasutada füüsilist vä-

ki teises mänguklassis, kui teda ei ole tur-

maha võtta.

vavateks peetakse väljendeid, mis on üld-

givalda kohtunike, vastaste või pealtvaa-

niirilt maha võetud hilinemise, riietuse või
tema paarismängupartneri poolt põhjustatud korrarikkumise pärast.

Kehtivus

Mängija riietus ja
varustuse vahetamine
Kõik mängijad on kohustatud ETL-i turniiride kohtumistel kandma korrektset ja
puhast tenniseriietust. Ükski riideeseme
valmistaja või kommertslik logo mängija
riietusel ei tohi ületada mõistlikku suurust. Logode kinnikleepimine on keelatud.
Ebakorrektse riietuse puhul on turniiri

tuntud kui ropud, vanduvad või alandavad.

tajate suhtes turniiri toimumise kohas.

Mängija peab andma oma parima, et

Treenerid ja lapsevanemad

Eksimine selle punkti vastu kohtumise

kohtumine võita. Selle punkti vastu eksinud

Mängija ei tohi kohtumise ajal saada

ajal toob mängijale kaasa karistuse vasta-

mängijat karistatakse karistuste süsteemi

õpetusi oma treenerilt või lapsevanemalt.

valt karistuste süsteemile iga sellise kor-

järgi iga sellise korrarikkumise puhul.

Õpetusteks peetakse igasugust kommuni-

rarikkumise puhul.

Oma parima andmine

Kohtumise lõpuni
mängimine
Mängija peab oma käimasoleva kohtu-

peakohtunikul õigus käskida mängijal oma

mise lõpuni mängima, kui ei ole selgelt nä-

riietus ära vahetada. Säärane vahetus ei

ha, et ta seda teha ei suuda. Selle punkti

tohi kesta üle 15 minuti, vastasel korral

vastu eksinud mängija võib peakohtunik

on peakohtunikul õigus vastav mängija

kohe turniirilt maha võtta.

turniirilt maha võtta. Mängijal on õigus
pooltevahetuse ajal ära vahetada mär-

Pressikonverentsid ja
autasustamistseremooniad

jad sokid ja jalatsid, kuid selleks ei tohi

Mängija on kohustatud ilmuma kohtu-

mängija väljakult lahkuda. Purunenud

misjärgsele pressikonverentsile ja auta-

varustuse puhul on mängijal õigus oma

sustamistseremooniale, mis toimub kohe-

varustust vahetama minna riietusruumi.

selt või hiljemalt 30 minutit pärast koh-

Kohtumise ajal tohib pikki dresse kanda

tumise lõppu, väljaarvatud juhtudel kui

ainult peakohtuniku loal.

mängija mõjuvatel põhjustel pole selleks

Sportlik käitumine
Kogu turniiri vältel peavad kõik mängijad käituma sportlikult. Eksimine selle

võimeline.

Ajalimiidi ületamine ja
kohtumise viivitamine

katsiooni (rääkimine, žestid) mängija ja
tema treeneri või lapsevanema vahel.

all toimunud turniiride intsidentide kohta
tuleb esitada kirjalikult ETL-i sekretariaati hiljemalt 7 päeva pärast turniiri lõppu.

se kohas oma treeneril või lapsevanemal

 Kolmas ja iga järgmine korrarikkumine –

distsiplinaarkomisjoni, kelle otsus on lõp-

keelama:

geimi karistus

 kasutada ebatsensuurseid või solvavaid
väljendeid
 teha ebatsensuurseid žeste
 otseselt solvata või sõimata kohtunikke,
vastaseid või pealtvaatajaid
 kasutada füüsilist vägivalda kohtunike,
vastaste või pealtvaatajate vastu
Eksimine selle punkti vastu kohtumise
ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt karistuste süsteemile iga sellise
korrarikkumise puhul. Lisaks võib peakohtunik selle treeneri või lapsevanema

kaasa karistuse vastavalt karistuste süs-

minutilise soojenduse lõppu. Kohtumise

ner või lapsevanem peakohtuniku käsule

teemile. Ebasportlikuks peetakse käitu-

ajal peab mäng olema pidev ilma viivitus-

ei allu, võib peakohtunik vastava mängija

mist, mis on selgelt sündsusetu, kuid ei

teta. Uue punkti peab servija mängu pa-

kohe turniirilt maha võtta.

lähe ühegi allpool toodud punkti alla.

nema mitte hiljem kui 20 sekundit pärast

Ebatsensuursed žestid

eelmise punkti lõppu. Kui esimene serv

Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas

Peakohtunik kuulutab kõik kohtumi-

on viga, peab teise servi lööma ilma viivi-

kasutada ebatsensuurseid või solvavaid

sed välja vastavalt avalikule päevakava-

tuseta. Vastuvõtja peab mängima servija

žeste. Kui mängija kasutab ebatsensuur-

le. Mängija peab olema kohe pärast oma

mõistlikus tempos (12–15 sekundit) ja ole-

seid või solvavaid žeste kohtumise ajal,

kohtumise väljakuulutamist valmis män-

ma valmis servi vastu võtma, kui servija

karistatakse seda mängijat karistuste süs-

gima. Kui mängija pole valmis mängima

hakkab servima. Esimene eksimine selle

teemi järgi. Ebatsensuurseteks või solva-

15 minuti jooksul pärast tema kohtumise

punkti vastu toob endaga kaasa hoiatuse

vateks peetakse käte, reketi või pallidega

väljakuulutamist, on turniiri peakohtuni-

ja iga järgnev eksimine punkti karistu-

tehtud žeste, mis on üldtuntud kui ropud

kul õigus see mängija turniirilt maha võt-

se. Tahtliku viivitamise eest karistatakse

või alandavad.

ta, juhul kui peakohtunik kõiki asjaolusid

mängijat karistuste süsteemi järgi iga sel-

arvesse võttes ei otsusta teisiti.

lise korrarikkumise puhul.

Tennisepalli
väärtarvitamine
Väljaarvatud punkti mõistlikul män-

Kohtumise ajal ei ole mängijal lubatud

Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas

gimisel ei tohi mängija vägivaldselt, oht-

väljakult omavoliliselt lahkuda. Selle

kasutada ebatsensuurseid või solvavaid

likult ega vihaga visata ega reketi või ja-
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Protestid
Kõik protestid Eesti Tennise Liidu egiidi

Kõik protestid lähevad arutusele ETL-i

väljaku äärest eemaldada. Kui see tree-

Ebatsensuursed väljendid

 Esimene korrarikkumine – hoiatus

mängija ei saa osaleda sama turniiri ühes-

 Teine korrarikkumine – punkti karistus

Kohtumine peab algama kohe pärast viie-

Loata väljakult lahkumine

Karistuste süsteem

tuste süsteemile. Turniirilt maha võetud

Lisaks peab mängija turniiri toimumi-

punkti vastu kohtumise ajal toob endaga

Hilinemine

Füüsilise vägivalla
kasutamine
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lik ning edasikaebamisele ei kuulu.

SPORDIklubi
Eesti suurim spordiklubide kett

MyFitness muudab
tennisemängu veelgi
atraktiivsemaks
MyFitness spordiklubide ketti kuulub kolm spordiklubi –
MyFitness Viru (asub Viru Keskuses), MyFitness Rocca al Mare (endine Coral Club),
MyFitness Tartu Lõunakeskus, aasta lõpus avatakse neljas spordiklubi Narvas!
Lisaks on kavas kasvada väljapoole Eestit,
et saada suurimaks ja parimaks fitnessketiks Baltikumis.
Loo ajakirjale koostas Linnalehe ajakirjanik Gerli Ramler. Fotod: MyFitness arhiiv.

M

yFitness klubides töötab üle 60
tipptreeneri ja kõigis kolmes
spordiklubis on suur valik pakette igale maitsele – hommiku-, päeva-, täispaketid ning juunior- ja seeniorpaketid. Esimesena Eestis pakub
MyFitness lepingut 13 kuuks, kus klient
maksab 12 kuud ja viimane kuu on treeningud tasuta.
MyFitness Viru on märtsis avatud
moodne läbi kahe korruse ulatuv linna südames asuv spordiklubi. Klubi on
mugav võimalus treenida töö või kodu
lähedal. MyFitness Tartu Lõunakeskus
on hea treenimiskoht kõigile kohalikele elanikele ja kergesti leitav ka mujalt
saabunutele.

Rocca al Mare MyFitnessi muudab
eriliseks võimalus tegeleda väga erinevate aladega ühes majas.

Pakkumine Coral
Tennise klientidele
Efektiivne treening on alati mitmekülgne ja
selleks, et tennisemäng ühendada ujumise,
jõusaali ja rühmatreeningutega, pakub
MyFitness kuni novembri lõpuni kõigile Coral
Tennise klientidele soodsamaid tingimusi
klubiga liitumiseks:

liitumine tasuta ning täis- ja
päevapaketi hind tavahinnakirjast

20% soodsam!
Nii maksab Tallinna klubides Coral Tennise
liikmetele täispakett 1299 krooni asemel 1039
krooni kuus ja päevapakett 799 krooni kuus.
Tartu soodustused vastavalt 607 krooni ja
päevapakett 471 krooni. MyFitness+ pakett,
mis võimaldab treeninguid kõikides MyFitnessi
klubides, on 10% soodsam, makstes vaid 1214
krooni kuus.

Klubis saab treenida hästi varustatud
jõusaalis, tegeleda suure valiku rühmatreeningutega ja käia ujumas.
Kui nimekirjale lisada ka tennis, on
see parim ning mugavaim koht mitmekülgseks treeninguks. Siinsamas toimuvad ka laste ja noorte ujumistunnid
ning showtantsu ja rütmika trennid –
seega leiab aktiivset tegevust iga pereliige.

Kuidas liituda?

Kõige lihtsam on liituda kodulehe www.
myfitness.ee kaudu, täites liitumisavalduse,
misjärel võetakse Sinuga ühendust. Veelgi
kiirem võimalus on tulla lähimasse klubisse ja
esitada Coral Tennise kliendikaart, mis annab
liitumisel soodsad tingimused.

MyFitness Viru
Viru väljak 4 (Viru Keskuse 5. ja 6. korrus)
Tel: + 372 607 1000
viru@myfitness.ee

MyFitness Rocca al Mare
Haabersti 5
Tel: +372 660 0531
roccaalmare@myfitness.ee

MyFitness Tartu Lõunakeskus
Ringtee 75 (Tartu Lõunakeskuses)
Tel: + 372 731 5662
tartu@myfitness.ee

 Lähem informatsioon: www.myfitness.ee 
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PÕNEVteada

Prince

endiselt innovaatiline, endiselt parim
Maailmakuulsa ja ajaloolise kaubamärgi Prince esindaja Eestis, Lätis ja Leedus
PRO Game Tennis OÜ turustab Prince’i varustust ning riideid juba ligi kaks aastat.
Loomulikult pole bränd eelistatud mitte ainult tennisistide seas, vaid väga hinnatud
on ka Prince’i squash’i- ja sulgpallivarustus.
Artikli koostas Linnalehe ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Sportland.

U

SA firma Prince alustas tegevust

1970. aastal tennisekahurite ja
reketite tootmisega ning kohe

algusest peale hakkas ettevõte tähele-

panelikult jälgima oma toodete disaini
ja tehnoloogiat, et anda mängijatele võimalus mängida veel mobiilsemalt ja mugavamalt. Prince’il on mitmeid patente
ja ta tuli esimesena välja väga paljude
nüüdseks juba tavapärastena tunduvate innovaatiliste ideedega. Nii kasutas
Prince esmakordselt 1977. aastal reketite valmistamiseks grafiiti, mis annab
juurde tugevust ja tegi tennisereketi senisest kergemaks. 1978. aastal muutis
ettevõte reketikeeled mitmekihiliseks
ning 1979. aastal müügile tulnud Prince
Pro muutus hetkega enimmüüdud reketiks maailmas. Kindlasti oli oma osa tuntusel ja reklaamil ka Patrick Hart “Pat”
Cash’il, kes just selle uue reketiga 1982.
aastal Wimbledonil esikohale tuli.
1980-ndal tõi Prince esmakordselt turule tennisereketi kujuga koti, millega
tänapäeval on kõik juba harjunud. 1984.
aastast hakati valmistama ka tenniserõivaid. 1996. aastal lõi Prince ekstra hiinlase Michael Changi jaoks pikendatud
käepidemega tennisereketi ning väikest
kasvu Chang võitis selle abil 1989. aastal 17-aastasena Prantsusmaa lahtistel
meistrivõistlustel (Tournoi de RolandGarros’il) meeste üksikmängus esikoha.
Nüüdseks on väga häid tulemusi andev
lahendus jõudnud masstoodangusse.

Esilepürgiv on Prince olnud ka sel
sajandil. 2003. aastal sai patendi tennisereketile disainitud augud, mis annavad reketile aerodünaamilised omadused ja maksimaalse löögipunkti, lubades
seega paremat mängu.

Tennise toetamine
on oluline
PRO Game Tennis OÜ üks omanikest,
Gennadi Organov, on ka ise tennisefänn,
kes veedab seoses treeneritööga väljakul
koguni keskmiselt kuni neli tundi päevas.
Loomulikult mängib ta ise vaid Prince’i
varustusega ja riietes. “Tegemist pole
ju mingi vähetuntud firmaga! Prince on
oma läbimüügilt kogu maailmas eesotsas ning USA-s ja Jaapanis jagab koguni
esimest-teist kohta, olles bränd number
üks," räägib mees.
Kuigi Prince on aastakümneid olnud
väga paljude edukate tennisistide ja
tennisevõistluste toetaja, polnud varem
Eestis selle kaubamärgi sissetoojat.
Nüüd on võimalik Prince’i varustust ja
rõivaid osta Tallinnast ja Pärnu tennisehallide poest ning lähiajal loodetavasti
ka Sportlandi kauplustest. “Kindlasti on
meil plaanis avada ka oma esindus, kuid
pole lihtsalt veel nii kaugele jõudnud,"
nendib Organov. “Aga seni saab tellida
Prince’i kaupa meie kodulehe www.princetennis.ee kaudu ning garanteerime
kauba kliendini jõudmise 2–5 päevaga."
“Kui enne sai varustust müüdud treenerite kaudu, siis nüüd on vajadus tenni-

Tenniseklubi Evald Kree Spordimaailm peatreener

Aita Põldma:
“Oleme PRO Game Tennisega teinud koostööd umbes pool aastat ja see on olnud väga
positiivne. Meie kolm võistlussportlast leidsid pakutud reketite hulgast endale hästi sobivad,
kuna Prince’i valik on tõesti suur ning sealt leiab igaüks endale sobiva!
Eriti meeldis meile, et reketite katsetamiseks antud aeg oli pikk – kõiki reketeid lasti
rahulikult mitu nädalat testida, et nende seast valida see õige.“
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Prince’i
tennisevarustust
eelistavad
maailmakuulsustest
näiteks:
Jelena Jankovic
Maria Šarapova
David Ferrer
Juan Carlos Ferrero
Bob ja Mike Bryan
Nikolai Davõdenko...

Jelena Jankovic (Foto: Scanpix)

se-, squash’i- ja sulgpallkaupade järele
kasvanud. Inimesed otsivad meid üles,
kuid tihti tahetakse kaupa enne ostmist
proovida ja käes hoida – juba seetõttu on
oma esindus vajalik.“
Lisaks sellele, et Prince toetab tennisiste kogu maailmas ja on Wimbledoni
võistluste suurtoetaja ning Nick Bollettieri tenniseakadeemia peasponsor,
on PRO Game Tennis võtnud tennise
toetamise oma südameasjaks ka Eestis.
“Oleme palju abiks olnud nii laste- kui
ka täiskasvanute turniiride korraldamisel, olime suurtoetaja Narva CUP-il, kus
osales 17 riiki. Koostööd teeme Toomas
Suursoo Tenniseklubi, Narva laste
tennisekooli ning mitme Läti klubiga,"
loetleb Organov. “Meil on mitu sponsorlepingut kuni 14-aastaste tennisetüdrukutega, kellel on meie arust väga head
potentsiaali."
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Drive-volley
Eelnevates ajakirjanumbrites oleme analüüsinud ees- ja tagakäelöögi ning lendpalli
löömise tehnikat. Õige palli valdamise tehnika leidmisel on meil abiks Eesti parimad
treenerid, sportlased ja tunnustatud spetsialistid.
Pildiseeria analüüs on koostatud tennisetreener Harri Neppi kommentaaride põhjal. Fotod: Lembit Peegel.

S

ääraseid lööke harjutama ja
laialdaselt kasutama on hakatud viimase kahekümne aas-

ta jooksul.

siis veel sääraseid lööke vaid eeskäe
poolt, tegi Seleš seda juba nii ees- kui
tagakäega.
Kuna mõlema mängija treener oli sel

nelöögist ja vollest. See on väga ründav
volle ning tavaliselt löödav rebitult. Seda
variatsiooni iseloomustavad järgmised
omadused:

ajal ameeriklane N. Bolletieri, siis võib
just teda pidada drive-volley suure leviku aluspanijaks maailmas. Mõlemad
tema õpilased tõusid ju kiiresti maailma
esinumbriteks ja eeskuju nakatab.

 Lööki mängitakse tavaliselt keskväljakult vastulöögina kõrgele aeglasele
pallile.

peaks viima reketi täies ulatuses tagasi.

malaadset löögiarsenali juba oma esma-

Ka varasematel aastatel oli drive-volley kasutajaid. Nii on silme ette jäänud
juba 1960. aastatel Toomas Leiuse kauaaegse paarismängupartneri S. Lihhatšovi võimas eeskäe drive-volley ning
Eesti mitmekordse meistri Sven Evingu
samalaadne löök. Andres Võsand tegi
seda aga tihti tagakäe poolt.

kordsel esinemisel Pariisi lahtistel 1989.

Drive-volley on tavaliselt eeskäelöök,

aastal. Erinevalt Agassist, kes kasutas

mis on kombinatsioon kõrgest tagajoo-

Järgnevalt analüüsime drive-volley lööke Vladimir Ivanovi sooritusi jälgides.

Allakirjutanul oli võimalus juba 1989.
aastal Rooma lahtistel imetleda Andre
Agassi löögiarsenali lendpallide löömisel. Nimelt sooritas ta need drivevolley’na, olenemata palli kõrgusest.
Loomulikult oli tagajärjeks võrgust
madalamalt sooritud löökide eksimus.
See oli ilmselt Agassil õppimise ja katsetamise periood. Kõrgemate pallide
löömisel jäi see löök tema arsenalis karjääri lõpuni ühe efektsema löögina.
Ka Monica Seleš demonstreeris sa-

Esmalt vaatleme kõige
sagedamini kasutatavat eeskäe
drive-volley’t.
Mängija on lähenenud
kõrgele kaarpallile pallingu
joone vahetusse lähedusse.
Keharaskus hoovõtuks on
viidud löögipoolsele jalale.
Õlavöö on maksimaalselt
küljega löögi suunas.

Jalad on alustanud hüpet alt
üles ning õlavöö, käsi ja reket
alustanud pöörlevat liikumist
palli suunas.

Palli tabamise järel ei pöördu reket siin aga enam alla, vaid jätkab
liikumist alt üles (foto 7), lõpetades löögi pea taha, küünarnukk
tõstetud kõrgele üles (foto 8). Jalgade töö löögil on analoogne eelmise
seeriaga. Kuigi tagakäe drive-volley leiab märksa harvemini kasutamist,
leidub mängijaid (Marat Safin), kes seda lööki meeleldi kasutavad.

Mängija on liikunud sissepoole
väljaku piirjooni ning viinud
keharaskuse löögipoolsele
jalale. Õlavöö on hoovõtuks
maksimaalselt pööratud.

Foto 11. Pärast palli tabamist jätkab reket liikumist ette ja ümber
keha (foto 12). Maandumine toimub löögi vastaspoolsele jalale.

 Mängija peaks kasutama samu hoideid
mida tagajoonelöökide puhul ning ta
 Reketi ettetoomise liigutus on rebitud
löök. Palli lüüakse jooksu pealt ning palli tabamispunkt on võrgust kõrgemal.
Reket liigub väga kiiresti.
 Reketi liikumine pärast palli tabamist
on sama pikk kui tavalise löögi puhul ja
mängija jätkab liikumist võrgu poole.

Palli tabamine toimub kõrgelt
hüppelt kehast eespool
mõlemad jalad õhus keha
tasakaalustatud asendis.

Palli tabamine toimub hüppelt
kehast eespool võrgu
tasapinnast kõrgemalt. Õlavöö
on pöördunud paralleelseks
võrguga.

Palli tabamise järel liiguvad käsi
ja reket ülevalt alla ümber keha,
kusjuures reketi keelestust
pööratakse väljaku tasapinna
suunas. Maandumine toimub
löögi vastaspoolsele jalale.

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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Viimastel aastatel on hakanud levima eriti naiste hulgas (Maria
Šarapova) selle löögi erivariant, kus pallile antakse märgatavalt
suuremad keerded. Löök kuni palli tabamiseni näeb välja
analoogne eelmisega kuni palli tabamiseni (fotod 5 ja 6).
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Tagakäe kõrgemate lendpallide, ka põrkelt pallide löömiseks on levima
hakanud eriti atleetlikumate meesmängijate hulgas löök hüppelt
maandumisega tõukejalale. Niisuguse löögi alustamiseks viiakse
keharaskus varakult eespool asuvale jalale (foto 13) ja alustatakse
tõuget alt üles, kogu keha pööratud maksimaalselt küljega võrgu
suunas (foto 14). Kõrgema hüppe saavutamiseks kasutatakse vaba jala
hoogsat üles tõstmist ja kõverdamist põlvest.
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Löök palli pihta toimub hüppelt,
kasutades põhiliselt käte ja
reketi hoogu (foto 15).

Maandumine pärast löögi
sooritamist toimub samale
jalale, millega ennast maast
lahti tõugati (foto 16).
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Kes on parimad
maailmas?

Roger
Federer
g
tõusis US Openil
taas esile
Kolm eestlannat ei saatnud New Yorgis korda imet, kuid kinnitasid taas oma
rahvusvahelist klassi. Kaia Kanepi jäi pidama teises ringis.
US Openist kirjutab Eesti Päevalehe spordiajakirjanik Jaan Jürine. Fotod: Scanpix.

K

anepit ei saa nimetada US

Eelis oli enne turniiri kindlasti Nadalil.

Openi üheks peaosaliseks,

Ta alistas Federeri French Openil ja
Wimbledonis ning tõusis suvel uueks
meeste tennise liidriks.

ent enam ka mitte statistiks.

Loodetavasti on Eesti esimängija juba
Australian Openil asetatud mängijate

Federeri aasta, vastuoksa, oli nutune.
Australian Openil kolkis teda serblane
Novak Djokovic, olümpiaturniiri veerandfinaalis ameeriklane James Blake.

seas, ja see oleks kõva sõna.
Oma ennustuse Kaia pärast iseenda auti kukkumist tegi. Eestlanna eeldas Eesti
Päevalehes, et naistest võidab Openi üks

US Openil oli Nadali tee kuni poolfinaalini sile, Federer pidi veerandfinaalis nägema tõsist vaeva venelase Igor
Andrejeviga, võites alles viies setis. Ja
siis superüllatus poolfinaalis: britt Andy
Murray lõi neljas setis Nadali! Seisus
6:2, 7:6, 2:3 Murray poolt vaadatuna katkes mäng vihma tõttu, jätkamisel kaotas
kuuenda asetusega Murray küll kolmanda seti 4:6, kuid võitis neljanda 6:4.

Williamsi õdedest, meestest palus mitte
unustada Roger Federeri. Prognoos pidas sajaprotsendiliselt paika.

Ladies first
Esimese asetusega serblanna Ana
Ivanovic kukkus välja juba teises ringis, kaotades verevaesele prantslannale
Julie Coinile. Serena ja Venus Williams
sammusid võidult võidule, kuni läksid
omavahel veerandfinaalis kokku.
Serena võitis 7:6, 7:6 ning läks õdede omavahelistes kohtumistes ette 9:8!
“Suur ime, et üldse võitsin,” märkis
Serena. “Oleksin täna võitnud ükskõik
keda, kuid mitte õde. Serena lööb tagasi

üks French Openilt. Lisaks tõusis noorem

palle, mida keegi teine ei suuda. Mitte

Williamsi õdedest pärast viieaastast pau-

üksnes ei löö tagasi, vaid võidab ka

si – juhtis 57 nädalat 2002. aasta juulist

punkte,” tunnustas Venus Williams. Ei

kuni järgmise aasta augustini – WTA ede-

poolfinaalis Dinara Safinaga (Venemaa)

tabeli tippu. “Esireketi nimetus on boo-

ega finaalis Jelena Jankoviciga (Serbia)

nus, turniiri ajal ma sellest ei mõelnud.”

ei loovutanud Serena settigi.
Finaali võidunumbrid 6:4, 7:5 ei pruugi avada kohtumise sisu. Jankovic juhtis
teises setis 5:3. “Serena näis väsinuna,
tundus, et ta on mul peos. Ent see näi-

www.triobet.com
TrioBet nüüd
Sinu taskus

Roger Federer on nüüd võitnud 13 suure
slämmi turniiri. Ta jääb 90-ndaid aastaid
valitsenud Pete Samprasest (USA) maha vaid
ühe võiduga.

tabki mängija suurust: ta leidis mingeid
varusid,” kommenteeris Jankovic.

Williamsi on seganud vigastused, veel
enam aga motivatsioonipuudus. Selles
kontekstis ei saa tema lubadusi uues
karjäärist võtta tõsiselt.

Intriig
US Openi sõlmpunkt oli kindlasti

“Tundub, nagu algaks mul uus kar-

Rafael Nadali (Hispaania) ja Roger

jäär!” hõiskas Serena Williams oma

Federeri (Šveits) vastasseis meesük-

üheksanda tippturniiri võidu järel. Tema

sikmängus. Kuid see ei saanudki teoks.

arvel on nüüd kolm võitu US ja Australian

Nadal ei jõudnud finaali ja Federer näi-

Openilt, kaks esikohta Wimbledonist ning

tas end taas kuningana.
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Šotlane Murray on kodumaal küll
rahvuskangelane, kuid Inglismaal on
temasse suhtutud pika hambaga, mõnikord pilkavaltki. Nüüd rivistus ministrite kabinet enne finaali 21-aastase
Murray selja taha. “Väljapaistev edu ja
fantastiline võit,” hindas Nadali alistamist peaminister Gordon Brown.

“Loevad vaid turniirivõidud.
Uus lüüasaamine finaalis
olnuks hirmus. Ent nüüd on
uhke tunne, oleksin nagu
jälle võitmatu,” hindas elu
13 suure slämmi turniiri
võitnud Federer.
Inglaste elevust võib mõista, viimane
saareriigi meesmängija, kes US Openi
võitis, oli Fred Perry 72 aastat tagasi.
“Panen finaalis välja kõik, mis võimalik. Kuigi olen sügavalt veendunud, et
Federer on kindlasti maailma kõigi aegade parim mängija,” kuulutas Murray.

41

PÄEVAkorral

SUURslämm
Sellise hoiakuga ei võideta! Murray kaotas Federerile finaalis suurema vastupanuta 2:6, 5:7, 2:6.

US Open finaalid
Naised

“Loevad vaid turniirivõidud. Uus lüüa-

Serena Williams (USA, 4) – Jelena Jankovic (Serbia, 2)
6:4, 7:5

saamine finaalis olnuks hirmus. Ent nüüd
on uhke tunne, oleksin nagu jälle võit-

Federeri reket ja
Nadali tossud
Kas igale tennisesõbrale?

matu,” hindas elu 13 suure slämmi tur-

Mehed

niiri võitnud Federer. Ta jääb 90-ndaid

Kas tenniseharrastaja tänavalt või noortetennise esinumber mängib sama varustusega,
millega liiguvad ATP ja WTA karussellis maailma tipud?

Roger Federer (Šveits, 2) – Andy Murray (Suurbritannia, 6)
6:2, 7:5, 6:2

aastaid valitsenud Pete Samprasest
(USA) maha vaid ühe võiduga.
Rekordimees on Federer ikkagi: keegi

Loo on kirja pannud Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis-Laats. Fotod: Scanpix ja Lembit Peegel.

pole US Openit ega Wimbledoni võitnud
viiel aastal järjest. “13. Õnnetu num-

Naispaarismäng

ber ju?” “Üks on kindel, ma ei kavatse

Cara Black/Liezel Huber (Zimbabwe/USA) – Lisa Raymond/Samantha Stosur (USA/Austraalia)
6:3, 7:6

kolmeteistkümnega piirduda,” vastas

Meespaarismäng

Federer.
Uue aasta esimene suurturniir Austraalias, aga ehk juba aastalõpu Mastersi
finaal näitavad, kas Federer on endises
hiilguses tagasi või oli Nadalil US Openil
lühike nõrkusehetk.

Bob ja Mike Bryan (USA) – Lukaš Dlouhy/Leander Paes (Tšehhimaa/India)
7:6, 7:6

Segapaarismäng
Cara Black/Leander Paes (Zimbabwe/India) – Liezel Huber/Jamie Murray (USA/Suurbritannia)
7:6, 6:4

K

es ei tahaks endale samasugust Nike’i Air Max Breathe
Cage II tennisejalatsit, mille-

ga Rafa lõpetas läinud suvel Federeri
valitsemisaja Wimbledonis või siis
Wilson Kblade reketit, mis tõi Novak
Djokovicile aasta alguses Austraalia
lahtistelt meistrivõistlustelt esimese
suure slämmi võidu? Esmapilgul võib
tunduda, et iidolite varustuse hankimine on vaid väikese jalutuskäigu kaugu-

Eestlannad US Openil

sel spordipoes või siis hiirekliki kaugusel internetis.

Vigade parandust ei tulnud, Kanepi kaotas seegi kord 6:2, 4:6,
0:6. “Esimene sett õnnestus otse hiilgavalt, kui võitsin paarikümne
minutiga. Olime treeneriga kaotusmängu New Havenis analüüsinud:
pidin olema agressiivne ja kasutama iga võimalust.”
Kogenud Mauresmo leidis vasturohu. “Ta hakkas nii taga- kui
eeskäepoolelt kasutama lõigatud lööke. Need põrkavad madalalt
ja nendelt on raske rünnata. Hakkasin eksima ja tasapisi mäng
murenes,” hindas Kanepi, kes rõhutas, et andis ära võidetava mängu.
“Ma pole mänginud Mauresmoga tema paremail päevil, kuid praegu
on ta täiesti löödav.”

Kaia Kanepi peab US Openit oma lemmikturniiriks, sest ta on kiindunud
New Yorki. “Muidugi, Wimbledon on tennise pühapaik. Ent US Openil on
minu meelest eriline miljöö, mida ma naudin,” selgitab Kanepi, kes läks
tänavusele viimasele suurturniirile põhjendatud lootustega.
Mais French Openil oli Kanepi Roland Garros’ liival mänginud oma
elu turniiri, jõudes veerandfinaali. Ka Wimbledon oli möödunud
korralikult.
Avaringis polnud Kanepil tõrkeid, WTA 67. reket rumeenlane Monica
Niculescu alistus kähku 6:0, 6:3. “Suutsin väga agressiivselt ja
enesekindlalt mängida. Ta ei saanud mu tempole vastu. Niculescu
ei ole eriline lööja, pigem nikerdaja ja jooksja. Seda tüüpi mängijaid
saab kiiresti võita, kui oled stabiilne ja kindel,” analüüsis Kanepi.
Nädal enne US Openit läks Kanepi New Haveni turniiril kokku
maailma eksesireketi Amelie Mauresmoga ja kaotas 2:6, 7:6, 2:6.
“Tean, mida oodata. Praegu on kõik naistennisistid mulle mängitavad
ja võidetavad,” arutles Kanepi enne uut mängu Prantsusmaa staariga,
keda vigastused olid langetanud lihtsurelike hulka: US Openil mahtus
Mauresmo vaevu asetatud mängijate hulka.
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Pärast US Openit Tallinna saabudes lõpetas Kanepi pool aastat
kestnud koostöö Itaalia juurte ja Lõuna-Ameerika sünnipäraga Briti
kodaniku Pablo Giacopelliga. Otsus võis olla sündinud juba US Openi
ajal, ja kui nii, omandavad Kanepi mängud New Yorgis teistsuguse
värvingu. Näiteks kiirele murdumisele otsustavas setis, mis polnud
Kanepile hooajal esimene.
Niisuguse oletuse Kanepi tõrjus. Võimalik, et iseendale nõu andes
tajus Kanepi sisemist vabadust, olles kohe edukas esimesel turniiril
pärast US Openit Tokyos, kus Kanepi jõudis WTA esimese kategooria
turniiril veerandfinaali.
Iga mängija loodab, et treenerivahetus annab talle uue impulsi; halb,
et treenerivahetus raiskab aega, mida igal mängijal niigi napilt.
US Open läheb ajalukku sellegi seigaga, et kuigi New York jäi orkaani
Hanna äärealale, piisas sellestki, et mõlemad finaalid tuli pidada päev
ettenähtust hiljem.
Teistest eestlannadest kaotas Maret Ani avaringis itaallannale
Tathiana Garbinile (WTA 82) 0:6, 6:7 ega andnud pärast mängu
mingeid kommentaare. Ani on oma meediasuhtlusel kraanid päris
kinni keeranud: tõenäoliselt on tal rasked ajad.
Margit Rüütel kaotas valikturniiri esimeses ringis ameeriklannale
Carlu Gullicksonile (WTA 245) 4:6, 6:2, 7:6. Resümeerigem nagu
Kanepi puhul: ära läks võidetav mäng!
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Tegelikkuses on asjad siiski pisut
komplitseeritumad. Nii nagu tavalise
autojuhi ostetud Citroën C4 on vaid
välimuselt samasugune Urmo Aava
poolt ralliradadel roolitava Citroën C4ga, saab ka tavaline tennisesõber küll
osta Kaia Kanepi või ka Boris Beckeri
kasutatavate jalanõudega välimuselt
peaaegu identsed tossud-reketi, kuid
absoluutsete tennisetippude endi varustus on tegelikult personaalselt välja
timmitud ja mõõdetud.
Vahe autospordiga on muidugi piltlik, sest kui maailma rallitippude masinaid tänavasõiduks mõeldud autoga
kõrvutada, siis on erinevusi juba silmaga näha. Reketitega on aga asjad
teistmoodi – esmapilgul tennisepoest
soetatud Wilson K Six One Tour oluliselt Roger Federeri mänguvahendist ei
erine. Milles aga vahe sisse tuleb ning
mis muudab iga üksiku reketi hinda
pea võrreldavalt võidusõidu- ja tänavaautoga, on raskuskeskmega ja õige keelestusega mängimine ning käepideme
timmimine.
Seitsmekordne Eesti meister ja tennisetreener Rene Busch märgib, et
igal tippmängijal – orienteerivaks pii-
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riks maailma TOP 100 – on individuaalne reketi raskus, raskuskese
ning käepideme jämedus
ja konstruktsiooni vorm.
“Näiteks Kaial on reketi käepidemel iga erinev
vorm läbi katsetatud ja ka
iga kant spetsiaalselt tema
käe jaoks välja töötatud,” toob
Busch näite meie praegusest
tippmängijast.

Valikuvõimalus
suurturniiridel
Enamasti saavad maailma tipud
uusi reketite mudeleid ja nende
mitmesuguseid nüansse katsetada suurturniiridel ehk suurel
slämmil ning ATP- ja ITF-i
karussellis, kus kõik peamised reketitootjad kohal on
ning oma uuenenud tooteid maailma tippudele
pakuvad. “Teinekord
käiakse ka laboris, kus
mängijale antakse kümmekond reketit, ta valib
neist sobivaimad välja
ning testib neid juba
edasi, et täpselt enda
käe järgi sättida,” kirjeldab Busch, kuidas tippmängijad endale reketi abil
täiendavat konkurentsieelist otsivad.
Tippmängijad, nende seas ka Kaia
Kanepi, eritellimusel valmistatud reketite
eest ise
ei maksa,

g
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töötamine on sarnane nii mõnegi teise

Algus lk 43

Seitsmekordse Eesti meistri
ja tennisetreeneri

alaga, kus jalgade kaitse ja mugavus on
tulemuse seisukohast määrava tähtsu-

Rene Buschi
soovitused
reketi
hankimisel

sega.
Võrdluseks võib tuua nii suusatamise, hoki kui ka jalgpalli – igaüks
võib justkui minna poodi ja osta endale Ronaldinho, Michael Ballacki või
Kristina Šmiguni jalavarjud. Või siiski
mitte.
Tennises, nagu igal alal tippspordis, avaneb ka jalavarjude valimisel
parimatest parimatele võimalus valimis seejärel täpselt nende jala järgi

Möödunud aastal olid Federeril US Openil jalas
musta värvi tenniseriietusega harmoneeruvad
hõbedaste initsiaalidega tossud.

Eridisainiga Wimbledoni murususse saaks
Federer idee poolest kasutada ka järgmisel
aastal.

“seadistatakse”. Seadistuspõhimõte

ja kuju valimine on Buschi sõnul täiesti

Kel aga tõesti peaks tekkima soov
natuke erinevaid raskuskeskmeid oma
mängus katsetada, soovitab Busch poes
müüdavaid spetsiaalseid metallplaate,

da tootjate erinevate mudelite vahel,

on iseenesest lihtne – jalatsi sisekuju
vormi saamiseks kasutatakse jäljen-

Rene Buschi juhendataval ja praegu WTA tabelis 174. pügalal paikneval Margit Rüütlil, kelle
karjääri kõrgeim koht on olnud 162, on küll kokkulepe reketite tarnimiseks Babolat’ Eestisse
toojaga, kuid spetsiaalselt Margitile mänguvahendit veel laboris välja ei töötata.

kuna suurtootjad nagu Wilson, Babolat

mänguvahendit veel laboris välja ei

ning ka Völkl, Head, Prince ja teised

töötata.

on ääretult huvitatud oma toodangu
kasutamisest. Kui aga põhjatu rahakotiga tavaharrastaja soovib endale täpselt käe järgi välja töötatud mudelit,
kas tal on see võimalus, nii nagu saab

Jalatsid nagu hokis ja
suusatamises
Teine ülimalt oluline varustuse osa
on mängijale jalats, mille valik ja välja-

võrreldav sellega, kuidas peaks varustust hankima nii algaja kui ka maail-

dit mängija täpsest jalakujust, sest nii

ma tippu pürgija. “Iga mängija peab

istub jalats kõige mugavamalt ja kind-

ise reketit koos treeneriga katsetama,

lamalt. Mis omakorda tähendab, et

tunnetama raskust, stiili ja omadusi,”

spordipoest võib küll osta samasugu-

paneb Busch harrastajatele südamele.

sed Nike’i tossud, millega Rafael Nadal

“Koostöö on reketi valimisel A&O.”

Wimbledonis triumfeeris, kuid nende

Samuti pole midagi keerulist õige ja-

sobivuse peab iga harrastaja omal käel

lavarju leidmises – oluline on leida

eelnevalt ära proovima.

mugavaim. “Väga peenelt iga mängija

Iidolite varustust ihkavatel harrastajatel ei tasu aga meelt heita, et täpselt üks-ühele Rafa, Rogeri, Kaia või
ka Ana varustust niisama lihtsalt oma
kasutusse ei saa.

eripära arvestades valmistatud varustus on vajalik ennekõike tippsportlasele, asjaarmastaja tihtipeale imepisikest
vahet ei tunnetagi. See on täpselt nagu
jooksmises – kui jalats tundub mugav,
siis sellega saab kenasti hakkama,”

Õige jalatsi ning reketi, selle raskuse

kinnitab Eesti Föderatsiooni karikasarja naiskonna kapten Busch.

osta autentset WRC ralliautot või Jaan

mida saab reketi raamil erinevatesse
kohtadesse paigutada. “Ja kui siis oled
leidnud koos treeneriga õige tasakaalu,
jäta see peale. Vajaduse korral annab
selle ka kohe eemaldada,” lisab ta.
Jalatsite ja reketite kõrval kolmanda
üliolulise mänguvahendi – palli – osas
võib aga iga tennisesõber kindel olla,
et poeletil müüdav ametlik US Openi
või Roland Garrose pall on sama, mida
peavad taltsutama ka maailma tipud.
Seega ei saa löögitäpsust ja -tugevust
vähemalt kehvema palli süüks küll ajada, edu väljakul on kinni mugava varustuse ja õige tehnika kombinatsioonis.

 Katseta ise, aga kindlasti treeneri
näpunäidete põhjal optimaalse
raskuse ja käepidemega reketit.
 Liiga raske reket mõjub koormavalt
käele, mistõttu olulisem on leida
sobiv raskuskese ja mugavat hoiet
võimaldav käepide.
 Kui soovid mängida raskuskeskmega, osta tennisepoest
spetsiaalne kleebitav metallplaat,
mille mõju löögile saab reketi raamil
katsetada.

Kirsipuu istumise all olevat võistlusratast? “Eks seda ikka saaks, aga mis
see maksab, ei kujuta ettegi,” muigab
Busch.
Pigem soovitab tennisetreener poes
müügilolevate reketitega tõsist tööd teha ning endale sobivaim välja valida.
Busch on aastate jooksul seda soovitust
ka ise järginud, sest pikki aastaid Eesti
parima meestennisisti tiitlit kandnud
ja ka välismaal mänginud Busch oma
aktiivse mängijakarjääri ajal eritellimusel varustust ei kasutanud.
Ka Buschi juhendataval ja praegu
WTA tabelis 174. pügalal paikneval
Margit Rüütlil, kelle karjääri kõrgeim
koht on olnud 162, on küll kokkulepe
reketite tarnimiseks Babolat’ Eestisse
toojaga, kuid spetsiaalselt Margitile
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Tippmängijad, nende seas ka Kaia Kanepi, eritellimusel valmistatud reketite eest ise ei maksa,
kuna suurtootjad nagu Wilson, Babolat ning ka Völkl, Head, Prince ja teised on ääretult huvitatud
oma toodangu kasutamisest.
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Fotol on näha maailma esireketi Rafael Nadali tossud ja reket Wimbledoni murul.
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Jelena Dementjeva
“Kahju, et elu õnnelikem hetk on juba möödas”

Tipptennisistile on tavaliselt tähtsaim võita suure slämmi turniir või veel parem, kõik
neli ühel aastal. Olümpiamänge võetakse tõsiselt, kuid selleks ei ajastata tippvormi.
Teisiti tegi Jelena Dementjeva – aasta algusest saadik valmistus ta ainult üheks
eesmärgiks ja täitis selle, kui temast sai Pekingis naiste üksikmängu kullavõitja.
Loo Jelena Dementjevast pani kirja vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

J

ah, Venemaal on sõnal olümpiavõit maagiline tähendus. Rahvas
hindab seda tiitlit rohkem kui
ükskõik millist teist saavutust. Seda
teadis Jevgeni Kafelnikov 2000. aastal
ja Dementjeva tänavu.
Mõni päev
pärast Pekingi kullavõitu saabus

Dementjeva Moskvasse, kus veetis
ühe päeva pere ja sõprade keskel ning
näitas neile medalit. Siis lendas ta kohe edasi US Openile, kus jõudis poolfinaalini. Kuid motivatsiooni rohkemaks
enam ei jätkunud.

turniiridel osalemast paarismängudes,
et hoida olümpiaks energiat. “Loobusin
ka suvistest turniiridest USA-s, mis tegelikult mulle väga meeldivad. Kuid selle asemel treenisin Floridas, et harjuda
niiske kuumusega,” lisas Dementjeva.

“Mõnikord olen veidi kurb, sest elu
õnnelikem hetk on juba möödas,”
rääkis Dementjeva New Yorgis ühe
võidu järgsel pressikonverentsil.

26-aastane venelanna sõitis Miamisse
kohe pärast kaotust Wimbledoni turniiri poolfinaalis Venus Williamsile.
Pärast seda jäi valmistumiseks täpselt
kuu aega. Ühtki turniiri Dementjeva ei
mänginud, Floridasse tuli kaasa kogu
tema abiliste meeskond, mis sisaldas
treenerit, sparringupartnereid ja füüsilise ettevalmistuse juhendajat.

Ameeriklased ei saanud päriselt
aru, mida olümpiavõit
venelannale tähendas. “Kas siis, kui te
olümpiavõitu poleks
saanud, oleksite siinse poolfinaali kaotuse järel rohkem pettunud?” küsiti
Dementjevalt.
“Teate, ma pole üldse pettunud.
Olümpia oli mu aasta eesmärk ja tegin seal parima. Isegi siis, kui oleksin USA-s kaotanud esimeses ringis,
poleks ma kahetsenud pühendumist
Pekingi kullale,” vastas Dementjeva.
Venelanna selgitas, et kaotama ta
USA-sse muidugi ei tulnud – selle kinnituseks oli ka poolfinaalipääs. Kuid
nädalase vahega kaht suurt turniiri on
peaaegu võimatu võita. “Steffi (Graf
– autor) vist tegi seda, kui õigesti mäletan?” esitas Dementjeva ajakirjanikele küsimuse. “Kuid tema on erand.
Mängisime Pekingis niiske ja kuuma
ilmaga. Proovisin ka siin endast parimat anda, kuid teiseks nädalaks
olin väsinud.”

Olümpiavõidu nimel
kavandas terve
hooaja teisiti
2008. aasta planeeris Dementjeva mitmes mõttes teisiti. Esiteks ta loobus kõikidel
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Pekingis asus Dementjeva elama
hotelli, mitte olümpiakülasse. “Kaks
korda olen elanud külas, mille õhkkond on mulle pakkunud meeldivaid
elamusi, kuid seekord otsustasin teisiti. Usun, et meie koondise peatreener
Šamil Tarpištšev mõistab otsust, ta on
ju arukas mees ja soovib, et mängijail
oleks hea,” rääkis Dementjeva.
Juba Pekingisse jõudes selgus, et
Dementjeva ööbis küll hotellis, kuid
päeval veetis aega olümpiakülas. Nii oli
talitanud Sydneys ka tookordne võitja
Kafelnikov. “Ausalt öeldes Pekingi pakutud tingimused üllatasid mind, sest
Ateenas olid olümpiaküla toad kitsad
ja umbsed. Oleks ma teadnud seda ette,
võib-olla poleks hotelli võtnudki,” suutis
Dementjeva lõpuks just võistkonnavaimu kaudu ennast eesmärgini aidata.

Kas pärast elu
unistuse täitumist on
veel eesmärke?
Enne Pekingi finaali oli Venemaa
naiste kuld kindel, sest kullakohtumises olid vastamisi Dementjeva ja
Dinara Safina. Kuid Venemaa ajakirjanikud teadsid, et Dementjeva jaoks on
see matš tähtsam. “Meil oli ju sisuliselt
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ükskõik, kumb võidab, kuid Jelenale
olnuks kaotus isiklik tragöödia,” kirjutas Sport-Ekspressi ajakirjanik Igor
Rabiner.
Dementjeva võitis 3:6, 7:5, 6:3. Nagu
numbridki näitavad, jõudis ta kullani
kaotusseisust. Varem oli Dementjeva
kaotanud kaks suure slämmi finaali ja
olümpiafinaali Sydneys, ehkki kaheksa aasta taguse kogemuse kohta ütles
Dementjeva tookord: “Minu jaoks lõppes turniir poolfinaaliga.” Sest Sydneys
18-aastasena ta teadis, et finaalis pole
temast Venus Williamsile vastast.
Finaalide nõidus sai aga nüüd murtud
kõige õigemal ajal!
“Olen kaua-kaua unistanud sellest
võidust, valmistanud end ette nii kehaliselt kui ka vaimselt. Ent kui see võit
on lõpuks käes, tundub ta ikka üllatusena. Ei oskagi praegu tundeid kirjeldada,” rääkis õnnelik võitja Pekingis.
Dementjeva ütles Pekingi võiduintervjuus, et eelmised finaalikaotused
polnud talle koorem. “Asi on selles, et
minu jaoks pole suure slämmi turniirid
ja olümpia kunagi olnud võrreldavad.
Olümpia on tunduvalt tähtsam, kuldmedal on ju kõigi sportlaste suur unistus,” selgitas Dementjeva. Ta lisas, et
lapsest saadik on talle tennises olnud
võitmine palju tähtsam, kui sellega
kaasnev auhinnaraha.
Kui ajakirjanikud mõistsid, et Dementjeva elu unistus on täidetud, küsiti
temalt, kas uusi sihte veel saab seada?
“Oh, see on hea küsimus,” alustas Dementjeva. “Sest ma pole kindel, et mängin veel ühel olümpial. Muidugi on
slämmiturniirid ja maailma esireketi
tiitel, aga see kõik pole sama!”
Rääkides US Openil olümpiaelamustest ja hümni kuulamisest poodiumil, tulid Dementjeval uuesti pisarad silma…

23. eluaastani jagas
vennaga magamistuba
Jelena Dementjeva isa, elektriinsener
Vjatšeslav, ja ema, kunstikooli õpetaja
Vera, olid mõlemad harrastustennisistid, kes soovisid, et sama alaga tegeleksid ka lapsed. Jelenat ei võetud 7-aastaselt vastu Moskva Dinamo ega ka CSKA
tennisekooli. Ta alustas Spartakis, kus
Jelenat treenis Rauza Islanova, Marat
Safini ja Dinara Safina ema.

TENNIS
4/2008
TENNIS 1/1007

ne – ta mängis 13-aastaselt esimesel
täiskasvanute ITF-i turniiril Les Petit
As’is (Prantsusmaa) ja kohe võitis!
Päris tihedat profikarusselli alustas
Dementjeva siiski 1998. aastal.
2000. aastal kerkis Dementjeva maailma 20 parema sekka. Esimese venelannana jõudis ta US Openil poolfinaali,
kus kaotas Lindsay Davenportile. Sama
aasta olümpiafinaalist oli juba juttu.

Olümpiavõiduga täitus Jelena Dementjeva elu
unistus.

11-aastaselt siirdus Dementjeva
siiski CSKA-sse Sergei Paškovi käe
alla. Tänavu, CSKA aastapäeval, istus
Dementjeva aukohal president (tollal
veel president) Vladimir Putini kõrval.
Aga seda ei meenutanud keegi, et kunagi CSKA-le tulevane olümpiavõitja ei
kõlvanud.
Aja jooksul võttis ema Vera tütre treenimise rolli ise üle, aitama hakkas ka
vend Vsevolod. See oli võimalik siis,
kui Jelena oli juba perele piisavalt auhinnaraha teeninud, et ema ja vend ei
peaks muud tööd enam tegema.
Ent hilisema tippmängija lapsepõlves
oli olukord teine: ema tuli kunstikoolist
töölt, käis poes, sõitis kolme erineva
metrooga ja siis jalutas lähimast peatusest seitse kvartalit koju. Pani toidud
külmkappi ja kohe metroosse tagasi, et
viia lapsed trenni. “Ameerika naine arvaks, et see oli põrgu. Kuid meil elasid
kõik pereemad niimoodi,” meenutas
Vera Dementjeva.

Ent edule vaatamata polnud Dementjeva nii andekas kui kuulus tennisekaunitar Anna Kurnikova, kes 1997. aastast saadik kandis Venemaa esireketi
nimetust. Kurnikova ja Dementjeva
olid peaaegu eakaaslased, esimene teisest neli kuud vanem.
2001. aastal püsis Dementjeva teises
kümnes, Kurnikova hakkas langema.
Ja Dementjeva võttis teatud ajaks üle
Venemaa esireketi tiitli. “Ma olen alati
pürginud selle suunas, et saada maailma parimaks. Ainuke, mis nüüd kaasneb, on vastutus koondise esinumbrina,” ütles Dementjeva.
Kapriissevõitu kaunitari Kurnikovat
ja malbet blondiini Dementjevat võrreldi ajakirjanduses ka välimuse poolest. Igasugu küsitlustel oli Kurnikova
siiski eespool, kuid ka Dementjeva leidis meesteajakirjade tunnustust.

“Ema sisemine tugevus ja võitlusvaim olid mulle kogu aeg eeskujuks,”
väitis Jelena.
Kui Jelena turniiride vaheajal Moskvas kodus käis, jagas ta magamistuba
vennaga. Seda veel isegi 2004. aastal, kui
ta kahel slämmiturniiril finaali jõudis.
Võimalik, et õe-venna “kooselu” jätkunuks, kuid ema soovitas tollal 23-aastasel
Jelenal omaette kolida. Nüüd oli raha, et
osta Moskvas korralik korter ja sisustada
see tennisisti soovide kohaselt.

Tõukas kaunitar
Kurnikova Venemaa
esireketi kohalt
Kui minna nüüd aastates veidi tagasi, siis Dementjeva algus oli imeli-

Kapriissevõitu kaunitari Anna Kurnikovat
ja malbet blondiini Jelena Dementjevat
võrreldi ajakirjanduses nii mänguoskuse kui
ka välimuse poolest.
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Dementjeva sõnul ei tundnud ta kadedust, et Kurnikova oli populaarsem.
“Me oleme head sõbrannad. Et meid
aga võrreldakse, selles ma ei näe midagi imelikku,” sõnas Dementjeva,
kuid lisas, et ei kavatse Kurnikova
kombel meelelahutusmaailma tungida.
“Keskendun tennisele. Ma ei tunne ennast veel tähena. Tuleb rohkem treenida ja paremini mängida.”

Visa võitleja,
kellel pole tugevat
pallingut
Dementjeval aitas tippu tungida erakordselt visa tagajoonemäng ja kiired
jalad. Kui vaja, oskab ta riskida ja tagajoonelt tugeva löögiga punkti võita.
“Elus ma pole riskija tüüp, kuid tennises küll,” rääkis Dementjeva 2001.
aastal. “Mulle isegi meeldib mängida
kaotusseisus. Siis tunnen end vabamalt
ja julgemalt – pole enam midagi kaotada.”
Kuid kõiki neid häid omadusi pärssis üks nõrkus – maailma esikümne
mängija kohta haruldaselt kehv palling. Dementjeva teist servi ründasid
peaaegu kõik vastased.
Nii pidi Dementjeva mängima teadmisega, et pallingugeim talle mingit
eelist ei anna ja seda rohkem punnitama tõrjegeimides. Ja korralikku servi
omamata jõudis ta ometi 2004. aastal
finaali kahel slämmiturniiril.
Ilmselt see ainus nõrkus pole Dementjeval kunagi võimaldanud maailma edetabelis neljandast kohast kõrgemale
tõusta. Nagu kirjutas üks USA tennisevaatleja, küsitakse Dementjevalt pallin-

Salajane paar: Dementjeva ja
hokimängija Maksim Afinogenov
Buffalo Sabresi hokimeeskonna staar
Maksim Afinogenov oli ka tänavusel US
Openil platsis, kui Jelena Dementjeva end
poolfinaalini välja võitles. Noored tutvusid
2004. aasta lõpul, kui NHL-i tööseisaku
tõttu tuli Afinogenov Venemaale.
Ent kahe sportlase suhetest teatakse
ikkagi vähe, sest kumbki ei taha midagi
eraelust rääkida. Dementjeva on öelnud
intervjuudes, et armastab hokit vaadata ja
peab NHL-i kiireimaks ja teravama viskega
mängijaks Afinogenovit. Kuid see veel ei
tähenda, et ta oleks tema elukaaslane!

juudes kumbki teineteist ei maini. “Kõik
muu tuleb pärast tennist,” on öelnud
Dementjeva.
Kas nad on kihlunud, pole samuti teada.
Vahepeal levisid kindlad kuuldused, et
Dementjeva ja Afinogenov kihlusid 2007.
aastal ja pidid abielluma tänavu juulis.
Kuid seda pole toimunud. Ent Dementjeva
poiss-sõbra lahtris seisab ametlikes elulugudes ikkagi Afinogenovi nimi.

Samasugune salatseja on Afinogenov.
“Max on inimene-saladus, kes mitte kunagi endast ei räägi. Vähesed teavad, millist
elu ta väljaspool hokiplatsi elab,” iseloomustas Afinogenovit Sabresi väravavaht
Martin Biron. “Tema sõbrannast ei tea me
midagi. Ka pole ta öelnud, miks ta kannab
särki numbriga 61.”
Paljud on näinud Afinogenovit ja
Dementjevat koos nii Venemaal kui ka
Californias. Vahel istub hokimängija tennisisti loožis ja vestleb seal sõbralikult
Dementjeva ema Veraga. Kuid interv-

Buffalo Sabresi hokimeeskonna staar
Maksim Afinogenov.

gu kohta peaaegu igal pressikonverentsil. Ajakirjanikud olevat naljatanud, et
Dementjeva servi on sama jube vaadata
nagu Charles Barkely (NBA endine tähtkorvpallur – autor) golfilööki.
2008. aasta sügiseks on Dementjeva
arvel kümme turniirivõitu, neist tähtsaimana viimane ehk Pekingi olümpia. Serv on 26-aastasel mängijal paranenud, kuid mitte hea. “Tunnen selles
osas edasiminekut, kuid tööd tuleb veel
palju teha,” ütles Dementjeva tänavuse
US Openi ajal.

Jelena Dementjeva
Sündinud: 15. oktoobril 1981
Pikkus ja kaal: 180 cm, 64 kilo
Praegune elukoht:
Moskva ja Monte Carlo
Treener: ema Vera Dementjeva
Reket: Yonex
Riietus ja jalanõud: Yonex
Turniirivõite: 10
Kõrgeim koht maailma edetabelis: 4.
Praegune koht maailma edetabelis
(29. septembri seisuga): 4.
Karjääri auhinnaraha:
10 189 441 USA dollarit
Eeskuju tennises: Martina Hingis
Lemmikloom: Yorkshire’i terjer Patrick
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Šotlane Murray taastab
Briti tennise au
Britt Andy Murray on meeste tennises praegu kuum nimi.
Nii palju kui seda Roger Federeri ja Rafael Nadali kõrval üldse olla saab.
Ent kindlasti kirjutas Murray tänavusel US Openil oma nime tenniseajalukku.
Loo on kirja pannud vabakutseline ajakirjanik Teet Santer. Fotod: Scanpix.

K

olme suvekuu jooksul oli Nadal
võitnud peaaegu kõik, mis võimalik võita. Pärast olümpia-

mänge tõusis ta esimest korda maailma
esireketiks. Ja esimene, kes värskele
esireketile tuule alla tegi, oli Murray
US Openi poolfinaalis.
Ja kuidas tegi!
Nadal on mängija, keda pole lihtne
surve alla panna. Lööd korra hästi, ei
piisa. Lööd teist korda, ikka ei piisa.
Nadal võib ka nurka surutuna lajatada
oma parima löögi.
Et tagajoonemängus hispaanlast
ületada, pead sa neli-viis superlööki järjest sooritama. Ning Murray pole just

tippude seas kõige stabiilsem tagajoonemängija.
Kuid seekord suutis Murray keskenduda ja lõpuni riskantset joont hoida.
Veelgi raskemaks tegi taseme säilitamise asjaolu, et New Yorki jõudnud orkaan Hanna katkestas kohtumise laupäeva õhtul ning seda jätkati järgmisel
päeval Murray eduseisust 6:2, 7:6, 2:3.
Nadal oli küll kolmandas setis ühe
servi murdmisega ees, kuid Murray
ei lasknud end heidutada. “Magasin
väga hästi. Ma ei tundnud end närvilisena. Olgugi, et ta sai kolmandas setis
ülekaalu, eelistasin oma seisu,“ rääkis
Murray pressikonverentsil.
Mängu jätkamisel püstitas enamik
asjatundjaid küsimuse: mil viisil
Nadal kaotusseisust
välja rabeleb? Ei
rabelenudki.
Kolmanda
seti soosik veel
võitis 6:4,
neljandas tõusis
aga Murray 1:3
pealt hiilgemänguga 6:4 võitjaks.

Maailma neljas ihkab
slämmiturniiri võitu
Briti tennis on kangelast kaua oodanud. Tim Henman püsis kümmekond
aastat maailma paremikus, kuid suure
slämmi turniiridel poolfinaalist kaugemale ei jõudnud.
Viimase Suurbritannia tennisistina oli
suure slämmi turniiri võitnud Virginia
Wade 1977. aastal, viimase meestennisistina Fred Perry 1936. aastal. Finaali
jõudis enne Murrayd viimasena Greg
Rusedski (1997), kuid ta oli sündinud
Kanadas ja hiljem Briti kodakondseks
saanud.
Nüüd sai Murray enne US Openi finaali õnnesoovi peaminister Gordon
Brownilt. Kas alles 21-aastasena pole
ootustekoormat raske taluda?
“Kui läksin 15-aastasena üksi Hispaaniasse, perest eemale treenima, oli
mul raske. Ootustekoorem pole sellega
võrreldav. Kui oled treeningul teinud
piisavalt tööd ning ennast füüsiliselt ja
vaimselt mänguks valmis pannud, siis
pole väljakul kuskilt vaja vabandusi otsida. Sa mõtled ainult tennisest,“ vastas
Murray.
Finaalis jäi sensatsioon siiski ära
– Murray kaotas Federerile.
Murray tõusis US Openi järel maailma neljandaks. Temalt küsiti pärast
finaali, kas ta tunneb nüüd end teistsuguse mängijana?
“Muidugi olen tänavu olnud stabiilsem. Iga kuuga olen edasi läinud, ka
edetabel näitab seda. Võitsin Cincinnatis
elu esimese suurema turniiri, siin
jõudsin finaali. Kuid te teate, et see oli
turniir, mida iga õige tennisist ainult
võita tahab. Täna ma seda ei teinud,
pean veel kõvasti töötama, et ühel päeval
võita,“ vastas Murray.
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kohta hoopis uue sammu, et leida oma õiget mängu. Ja see on end ära tasunud."
Barcelonas harjus Murray liivaväljakutega, mida ta paljudes intervjuudes on nimetanud oma lemmikkatteks.
Tulemused näitavad siiski teist keelt:
parim on Murray hardcourt’il, seejärel
murul.

“Paha poisi” kombed
2004. aasta lõpus valis BBC Murray
Aasta Nooreks Spordiisiksuseks. Tee
täiskasvanute klassis alles algas. EsimeMurray on üks neist tippmängijaist, kes
ka noorteklassis võite kogunud ja ITF-i
juunioride edetabelis kõrgel seisnud.

Kolmeaastaselt reket
kätte ja väljakule
Murray on üks neist tippmängijaist, kes
ka noorteklassis võite kogunud ja ITF-i
juunioride edetabelis kõrgel seisnud. US
Openi on ta üks kord võitnud ka, ent seda
2004. aasta noorteturniiril.
Tegelikult oli ta tolleks ajaks juba

ne aasta ehk 2005 lõppes maailma edetabeli 65. real.
Kuid teel tipu poole tuli ette ka käändeid. 2006. aasta algul sai Murray mitmel põhjusel “paha poisi“ kuulsuse.
Ootamatu vastukaja tekitas Murray
pahaaimamatu lause Aucklandi turniiril. Võitnud taanlase Kenneth Carlseni
7:5, 6:2, ütles Murray pressikonverentsil: “Esimeses setis mängisime nagu
naised." Džinn oli pudelist lahti lastud:
“seksistlik" Murray ei austa naisi jne.

14 aastat reketit käes hoidnud – väike

Murray selgitas, et võttis selle lause

Andy hakkas mängima kolmeaastaselt!

Svetlana Kuznetsovalt, kes oli tüüpi-

Varajase alguse põhjus oli mõistetav:

liseks naiste mänguks nimetanud üht

ema Judy teenis leiba tennisetreenerina

setti, kus tema ja vastane kokku üheksa

ja võttis lapsed töö juurde kaasa.

korda pallingu murdsid. Ei tahtnud ju

Andyt nakatas ka temast 15 kuud vanema venna Jamie eeskuju. Mõlemad

Murray midagi paha: pigem raputas selle lausega endale tuhka pähe.

alustasid korraga, vanem vend seega

Tegelikult oli šotlane päris tõsiselt sol-

nelja-aastasena. Muide, Jamie on täis-

vunud, et naiste võrdlusest selline number tehti: “Mul ei lubata nalja teha. Mind
on koheldud ebaõiglaselt. Arvasin, et see
oli nali, aga olen saanud vihaseid kõnesid ja sõnumeid. Ei tahaks selliste asjade
pärast pead vaevata. Olen pettunud."

kasvanute klassis juba slämmivõitja, kuid seda segapaarismängus koos
Jelena Jankoviciga.
Murrayde pere elas poiste sünnilinnas Dunblane’is Šotimaal. Kui tahad aga

Teine juhtum leidis aset 2006. aasta
aprillis – Davise karikamatši paarismängus sai Inglismaa Tenniseliit 2500
dollarit trahvi, sest Murray sõimas
kohtuniku läbi. “Tema otsus oli väga
šokeeriv ja ütlesin talle kõik, mida arvan," sõnas Murray.
Õnnetuseks oli mikrofon lähedal ja

ne pole õige ja olen üritanud sellele piiri
panna. Kuid päris vaikivana ja külma
näoga ei näe mind väljakul kunagi.
Vahel tuleb endast auru välja lasta. Kui
olen inimesi solvanud, siis palun vabandust, kuid täielikult ma ei saa oma
käitumist väljakul muuta. Pean jääma
endaks," arutles Murray.

lubanud sinna pääseda. Seepärast pole
kerge kuulata igasuguseid kommentaare," kurtis Murray.
The Guardiani ajakirjanik käis 2008.
aasta Wimbledoni turniiril kontrollimas,
kas inglastest fännid tõesti Murrayd
omaks ei tunnista. Tuli välja, et tunnistavad, kuid läbi hammaste.

Murray roppu sõimu kuulsid nii tele-

Vihastas inglasi

vaatajad kui ka tribüünil istujad. Mängu

Murray on britt, kuid mitte inglane.
Sest ta on šotlane. Ta on selle üle uhke
ja tahaks, et kui teda nimetatakse Briti
parimaks tennisistiks, tuletataks ühtlasi
ka rahvust meelde.

kurtis tennisefänn Melanie, kes kunagi

Võimalik, et rahvuse tõttu pole Murray
Wimbledonis nii populaarne kui omal
ajal Henman, ent taas on ta natuke ise
süüdi. Õli valas tulle 2006. aasta jalgpalli
MM-finaalturniiri Murray öeldud lause,
et ta elab kaasa kõigile koondistele, kes
mängivad Inglismaa vastu. Inglaste esi-

ei salli inglasi. Aga paremat meil prae-

Jamie, tüdruksõber Kim

gu pole!" rääkis Charlie.

Treener: Miles Maclagan

lõpus keeldus Murray kohtuniku kätt
surumast.
Paarismängupartner, kogenud Rusedski esines kaitsekõnega: “Arvestage, et ta
on alles 18-aastane. Ta tegi vea, mida me
kõik aeg-ajalt teeme. Ka mina olen Wimbledoni peaväljakul vandunud. Ta saab sellest õppetunni, mis tuleb hiljem kasuks.
Ärme oleme praegu nii kriitilised.“
Halvast kombest pole Murray päriselt
lahti saanud, ka tänavu on ta aeg-ajalt
väljakul viha välja pursanud.
Isegi pärast US Openi finaali pidas
Šotimaa Õpetajate Ühingu peasekretär
Ken Cunningham vajalikuks märkida,
et vanduv Murray pole õpilastele hea
eeskuju. Kui Šoti endine ragbikuulsus
Bill Gammell mainis ajalehes Sunday
Times, et Briti tippsportlaste saavutusi
tuleks õppekavades kasutada kui võidutahte näidet, arvas õpetajate esindaja
hoopis, et Murrayl tuleks oma käitumist
õpilastele selgitada. “Ta peaks mõistma,
et noortele eeskuju andmine nõuab ka
oma puuduste kõrvaldamist,“ sõnas
Cunningham.
Murray on öelnud, et tahaks vihapurskeid kontrollida. "Ma tean, et vandumi-

kõrgemale pürgida, tuleb paratamatult
siirduda mõnda tugevasse noorte tenni-

mese kohtumise ajal kandnud ta vastasmeeskonna Paraguay fännisärki. Mõni
nädal pärast seda pidi Murray peaaegu šoki saama. Ta lõpetas Wimbledoni
ühel tagumisel väljakul treeningu ja
kõndis läbi rahvasumma tennisistide
riietusruumi poole. Ja kuulis, kuidas
üks mobiiliga rääkinud naine parajasti
ütles vestluskaaslasele: “Tead, see Šoti
s…pea jalutas minust just mööda."
Tänavu suvel püüdis Murray intervjuus veenda, et ta pole inglaste vastane. “Mu tüdruksõber Kim on inglanna.
Vanaema Shirley ja pool tema suguvõsa
on inglased. Mu kaks treenerit on inglased. Mul on korter Londonis, olen
kaasa elanud Henmanile ja Inglismaa
poksijatele. Vanaema rahvuse tõttu
võiksin kuuluda isegi Inglismaa jalgpallimeeskonda, ehkki tase poleks mul

“Ta näeb väljakul pisut hädine välja,"
Henmanile pöialt hoidis. “Ütleme nii, et

Sündinud: 15. mail 1987 Dunblane’is

kui ta võidab, siis on ta britt, kui kaotab,

(Šotimaa)

siis šotlane."

Pikkus ja kaal: 190 cm, 79 kilo

“Ta on üks f…ing torisev šotlane, kes

Imemees Gilbert aitas,
aga imet ei teinud
Murray profikarjääri esimene treener
oli inglane Mark Petchey, kes küll tennisistina läbi ei löönud – karjääri parimal hetkel asus ta maailma edetabelis
80. kohal. Petchey käe all võitis Murray
elu esimese ATP tiitli 2006 veebruaris
San Jose turniiril.
Ent sama aasta suvel võttis Murray

imemees. Ka Agassil oli Gilberti käe all
mõõnaperioode. Murray arenes, kuid
enda arvates mitte piisavalt. Kui 2007.
aasta lõpus langes Murray Pariisi turniiril ning ei pääsenud seetõttu Mastersile,
läksid mängija ja tipptreeneri teed lahku pärast 16 kuud kestnud koostööd.
Gilbert viis Murray esikümnesse, kuid
slämmiturniiridel jäi oodatud edu ära.

– parimal hetkel maailma 172. Kuid

Sancheze Tenniseakadeemiasse.

“kollektiiv" on olnud edukas – kolm tur-

“LTA ei kohelnud mind kui šotlast

niirivõitu, nende seas kõrgeima taseme

halvasti, see jutt pole õige," sõnas Jamie

ATP turniir Cincinnatis. Ja rosinaks

nüüd. “Kuid see mis juhtus, mõjutas
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tordil US Openi finaalipääs. Aga sellest

Murray arvab, et päris vaikivana ja külma näoga ei nähta teda väljakul kunagi. Vahel tuleb endast
auru välja lasta.
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juba oli juttu.
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Tenniseriietus: Fred Perry
Karjääri auhinnaraha: 4 128 751

pornostaar“ (“The Girl Next Door“)

mängijana oli veel kehvem kui Petchey

dus 15-aastaselt Barcelonasse, Emilio

Jalanõud: Nike

Ükski treener, ka kõige kuulsam, pole

peetakse siiski Miles Maclaganit, kes

tantidel oma karjääri hävitada ning siir-

Reket: Head

Lemmikfilm: “Naabermaja

nimetab. Kolmemehelise tiimi bossiks

et ta ei korda venna viga ega luba dile-

2008 US Open, finaal

Agassit ja hiljem Andy Roddickit.

nerite kollektiiv, nagu šotlane ise neid

rikuti tal tennisekoolis ära. Andy tõotas,

Edukaim slämmiturniir:

seda on treeninud pikka aega Andre

Tänavu on Murrayd juhendanud tree-

ise tunnistanud, et eeskäelöögi tehnika

ATP turniiri võite: 6

Lemmikartist: 50 Cent

gatavamad.

ge’is. Kuid tulemus oli vilets: Jamie on

(22. septembri seisuga): 4.

ameeriklane Brad Gilbert, kes enne

sammud olid sama aja jooksul palju mär-

Tenniseliidu (LTA) keskuse Cambrid-

Praegune edetabelikoht

dollarit

Novak Djokoviciga, siis serblase edu-

Jamie valis 12-aastaselt Inglismaa

Pere: ema Judy, isa William, vend

juhendamise üle märksa kuulsam mees,

Kui veel võrrelda Murrayd eakaaslase

sekeskusse.

Andy saatust. Ta tegi Briti tennisisti

Andy Murray

Henman Hill või
Mount Murray?
Wimbledoni tenniseväljakute vahel
on koht, kus need, kel pole piletit
kolmele peaväljakule, saavad nende
platside mänge jälgida suurelt ekraanilt. Trepid viivad üles poodiumile
ning rahvas istub nii astmete peal kui
ka üleval.
Seda paika nimetatakse Wimbledonis
Aorangi terrass, kuid rahvasuu hakkas seda kutsuma Henman Hilliks
(hilll – inglise keeles küngas). Nime
ristiisa oli muidugi Tim Henman, aastaid Briti edukaim tennisist.
Pärast 2007. aastat, kui Henman
karjääri lõpetas, on terrassi hakatud
kutsuma ka Mount Murray (mount
– mägi). Künkast sai mägi sõnademängu tõttu, et esitähed klapiksid.
Tõsi, selles loos juba nimetatud rahvusküsimus on osa inglasi endiselt
Henmani poolele jätnud ja varasem
nimi olevat populaarsem. Kui aga
Murray Wimbledonis võidaks?
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Kuumad
kinnisvaraostud
Roddick ja Janković ostavad kodud

Andy Roddicki parim tennisega seotud mälestus võib olla hetk,
mil ta Queensis tõstis Flushing Meadowsis 2003. aastal võidukalt üles
USA lahtiste meistrivõistluste trofee.
Kuid kas ta on vahetamas Brooklynit Manhattani vastu? Mitte päris.

Esmaspäev - Reede
07:00 - 08:00
08:00 - 16:00
16:00 - 21:00
21:00 - 22:30
08:00 - 21:30

08:00 - 16:00
16:00 - 21:30

195.295.395.195.-

Laupäev
Pühapäev

295.-

295.395.-

Broneerides aja terveks hooajaks, kaasneb soodustus -10%.
Coral Tennise lepingulisele kliendile kehtib My Fitnessi
ühekordse külastuse puhul soodustus -50%.
My Fitnessi lepingulistele klientidele kehtib tavahinnakirja järgi
jooksvatele broneeringutele soodustus -20%.
Rene Busch'i Tennisekooli lastele kehtib 50% hinnasoodustust
päev enne või samal päeval tehtud broneeringule
ajavahemikus E-R 07:00 - 18:00 ning L, P 08:00 - 21:30.

EELMISEL VÕI SAMAL PÄEVAL KILEHALLI BRONEERITUD
AEGADELE KEHTIVAD SOODUSTUSED!
Esmaspäev - Reede

Laupäev
Pühapäev

Ajavahemik
07:00 - 08:00
08:00 - 16:00

Hind/1h
150.225.-

08:00 - 21:30

225.-

08:00 - 16:00
16:00 - 21:00

225.275.-

Vastav hinnakiri kehtib ka Rene Buschi Tennisekooli lastele
püsibroneeringu vormistamisel!

Lastetoa ühekordne külastus 25.-

tel. 6 600 540 info@coraltennis.ee www.coraltennis.ee

Artikkel on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto: Scanpix

M

öödunud aastal oli toona 25aastasel Roddickil Miamis
tähtsaid sündmusi. Ta tegi
teatavaks kihluse 20-aastase modelli Brooklyn Deckeriga ning võitis siis
Sony Ericssoni lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaalis kõva vastase Roger
Federeri.
Siis kirjutas ajaleht The New York
Observer, et Nebraskas sündinud ja
Floridas kasvanud Roddick on ostnud
omale korteri New Yorgis.
East 22 Streetil, Gramercy pargi lähedal asuv eriline korter oli ajalehe
sõnul müügis 1,195 miljoni USA dollari eest. Uus koht ei ole nii luksuslik
kui Roddicki Texases asuvad korterid
– selles on üks vannituba, n-ö söögisaal
söögitoa asemel ning üks eluruum.

Pole kahtlustki, et Andy on ihaldusväärne
mees. Aga neiud Austraalia lahtiste
meistrivõistluste eel ei pidanud paljuks talle
ennast lausa avalikult pakkuda.
Kas siis jutud kihlusest ei olnud nendeni
jõudnud? Või siis vastupidi?

“Peale selle on seal palju mõnusam
ja lihtsam elada. Mulle tõesti meeldib
seal ning pealegi on mul seal palju sõpru. Pean siin silmas Californiat. Seega
ootan juba aega, mil maja saab valmis
– see saab olema suurepärane.”

Roddick omab
järveäärset kodu Texase
osariigis Austinis, mille
väärtust hinnatakse enam kui
2 miljonile USA dollarile.
Roddick, kes tunneb ennast palju ko-

likke olusid, ei ole Roddick oma taga-

dusemalt Texas Hill Countrys, kus tal-

sihoidlikest juurtest ning teksadest ja

le meeldib turniiride vahel oma laeval

T-särgist väga kaugele triivinud.

lõõgastuda, omab juba järveäärset kodu

Roddick täiendab nagu Jelena Janko-

Texase osariigis Austinis, mille väär-

vićki suurte kinnisvarasoetajate rida-

tust hinnatakse enam kui 2 miljonile

sid. Jankovićil on kaks kodu Lõuna-

USA dollarile.

Floridas, kuid on nüüd liikumas lääne

Võib-olla ahvatlesid teda linna võlud
ja ta otsustas soetada koha, kus olla

Ka mitmed teised tennisistid on oma
kodu Californiasse rajanud, nende hulgas Lindsay Davenport, Taylor Dent ja
Sam Querrey.

poole, ehitades endale uut kodu LõunaCalifornias.

USA lahtiste ajal? Või oli otsuse ajen-

Janković ostis maatüki San Diego

diks tema kihlatu töö Fashion Weekil?

lähedal asuvas eksklusiivses Rancho

Ent arvestades uue korteri vähenõud-

Santa Fes.
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Ta rääkis ajakirjanikele oma värskeimast kinnisvaraostust, paludes neil
eelnevalt sellest mitte kirjutada, kuid
kutsus nad hiljem soolaleivapeole. 23aastane tennisist kavatseb kodu luua
suletud elurajooni. On selge, et see
muudab meediaesindajatest külalistele juurdepääsu keerulisemaks. “Ma
ei tea, miks ma San Diego valisin. Ma
arvan, et siin Californias on väga hea
kliima. Mulle meeldivad siinsed inimesed. Kui ma olin väike, siis elasime
Floridas ning meil oli Sarasotas maja,
mis on veel praegugi alles. Mul on maja
ka Miamis, kuid mulle üldse ei meeldi
Florida niiskus,” selgitas ta oma otsust
uude kohta kolida.
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Paradorniga sammu pidades

Pulmakellad

Paradorn Srichaphan ei ole pärast möödunud aasta märtsis Miamis peetud Sony
Ericsson Openi avamatšil saadud randmetraumat osalenud ühelgi võistlusel.
Seetõttu on seni esikümnesse kuulunud mängija ATP-edetabelist kadunud.
Tema eraelu kajastatakse aga siiani kodumaal Tais ilmuvates ajaleheartiklites.

Tänavu juunis oli 18-kordse suure slämmi tiitlivõitjale Chris Evertile ja
golfimängija Greg Normannile, kes kihlusid eelmise aasta detsembris
Lõuna-Aafrika lahtiste meistrivõistluste ajal, tähtis päev.

Artikkel on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto: Scanpix

Artikkel on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto: Scanpix

Kodu, kallis kindlus

Evert ja Norman abiellusid suvel

K

S

ui paarilt tollal pulmaplaanide kohta küsiti, vastas Evert:
“Tegemist on kihlasõrmusega. ...
Me ei tea veel, millal ja kus me abiellume.”

richaphan ja tema naine, 2005. a
Miss Universum Nathalie Glebova kuuluvad riigi kõrge tasemega paaride hulka, mida näitab neile
antud ühine hüüdnimi Paradyke.

Tundub, et need kaks küsimust on
nüüd vastuse saanud – pulmad olid planeeritud käesoleva aasta suve esimesse
poolde, Ameerika pinnal.

Paar kihlus möödunud aasta aprillis
Balil puhkust veetes ja andis uudisest teatamiseks kevadel Bangkoki Grand Hyatt
Erawani hotellis pressikonverentsi.

Ajalehe Sydney Morning Herald teatel ootasid pulmakutseid sellised kuulsused nagu kaasmaalasest tennisist
Lleyton Hewitt abikaasa Beciga, samuti Russel Crowe abikaasa Danielle
Spenceriga.

Sama aasta septembris kutsusid nad
ajakirjanikud uuesti kokku üliluksuslikku Sukhathai hotelli, et teavitada
avalikkust oma pulmaplaanidest ja uue,
1,25 miljonit dollarit (ligikaudu 13,4
miljonit Eesti krooni) maksnud kodu
soetamisest.

Paari uus kodu maksis 1,25
miljonit dollarit (ligikaudu
13,4 miljonit Eesti krooni).
Oma uue kodu mudeli taustal seistes vastasid 28-aastane Srichaphan ja
25-aastane Glebova küsimustele 4700
ruutjala suuruse pindalaga palee kohta, mis ehitatakse suurepärase loodusega villade piirkonda, mida varem tunti
Sundown Lake’i nime all ja kus elavad
paljud Bang Na-Srinakarini piirkonna
jetisõitjad.
Kuigi keskmine Tai kodu on enam kui
poole väiksem, otsustasid Srichaphanid,
et nad vajavad rohkem ruumi, ja ostsid
ka kodu taga asuva 2500 ruutjala suuruse maatüki. Sinna ehitatakse bassein
ja garaaž – kahtlemata tailase luksusautode kollektsiooni jaoks, kuhu kuuluvad ka kollane Ferrari Modena ja must
Mercedes-Benz SL 500.
Glebova sõnul oli teine põhjus kinnisvara ostmiseks see, et nad soovisid suu-
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Kunagised maailma tippsportlased
olid naabrid Floridas ja elasid kuulduste kohaselt koos Everti Boca Ratoni kodus. Norman on aga nüüdseks ostnud
Veneetsias asuvast Doodžide paleest
inspireeritud luksusliku villa, kus paar
tõenäoliselt elama hakkab.

Tai tennisestaar Paradorn Srichaphan ja endine Miss Universum Natalie Glebova
demonstreerivad oma abielutunnistust pulmapeole eelnenud pressikonverentsil.

re maja ehitamiseks ruumi ja tagaaeda
oma tulevastele lastele.
“Ma armusin sellesse majja kohe,
kui seda esimest korda nägin. Mõtlesin
ainult sellele, kuidas väikesed lapsed
seal ringi jooksevad,” kirjeldas proua
Srichaphan maja.

soovis oma pulma kutsuda ka palju oma
kolleege-tennisemängijaid, sealhulgas
sakslased Tommy Haasi ja Nicolas
Kieferi.
Mida arvavad Srichaphani võluvast
kaasast professionaalsetest tennisemängijatest kolleegid? “Ma arvan, et

Lisaks esteetilisele väljanägemisele
ja asukohale meeldib talle ka see, “et
jõudes koju saan end mugavalt tunda”.

peaksime kõik püsti tõusma ja talle ap-

Glebova näeb end vaimusilmas kahe
lapse emana, kuid lisab, et ei või teada,
mida tulevik toob.

Pulmad olid kahtlemata üksikasjali-

Kui kihlusest teatati, määrati pulmad
2007. aasta novembrisse või detsembrisse. Lõplikuks kuupäevaks lepiti kokku 29. november ATP hooaja lõpul. See
ei tähenda, nagu kavatsenuks Paradorn
ise mängida, vaid liiguvad jutud, et ta

lodeerima,” naljatas Roddick aastalõpu

Teiste tuntud inimeste seas, keda
suvisele pulmapeole oodati, olid endised Ameerika Ühendriikide presidendid Georg H. Bush ja Bill Clinton
ning tipptöösturid Ted Kunkel (endine
Fosteri juht), Rupert Murdoch (ettevõtte News Corporation juht) ja Jack
Welch (General Electric endine juht).

Paari uus kodu, Villa Venezia, mille
väärtus on üle 20 miljoni dollari ja mille
uhkuseks on koguni 52 tuba, asub 3,77
aakri suurusel maa-alal esmaklassilises
Palm Beachi rannarajoonis.
viimast abielu oli endine tennisekuulsus abielus briti tennisemängija John
Lloydiga ja oli kunagi kihlatud Jimmy
Connorsiga.

2600-ruutmeetrisel kodul on ka põnev
ajalugu – maja omanike hulka on kuulunud kadunud meediamogul Randolph
Hearsti abikaasa.

Paari uus kodu, Villa Venezia,
mille väärtus on üle 20
miljoni dollari ja mille uhkuseks on koguni 52 tuba,
asub 3,77 aakri suurusel
maa-alal esmaklassilises
Palm Beachi rannarajoonis.

mastersil. “Hästi tehtud.”
kult läbimõeldud sündmus – üks suuremaid Tais – ja see sai ajakirjanduse
kõrgendatud tähelepanu osaliseks.

Everti jaoks on see kolmas abielu,
Normani jaoks teine. Eelmiste partneritega abielus olemise ajal sidus neid sõprus ning seejärel, kui eelmised abielud
purunesid või lahku mindi, ümbritses

Glebova kandis sel tähtsal päeval nel-

nende suhet suur poleemika. Evert

ja kleiti: üht abiellumistseremoonial,

nimelt lahutas oma 18 aastat kestnud

teist vastuvõtul, kolmandat tantsimise

abielu olümpiasuusataja Andy Milliga

ajal ja neljandat loomulikult järjekord-

ja Norman oma 25 aastat kestnud abielu

sel pressikonverentsil.

stjuardess Laura Andrassyga. Enne
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Kunagised maailma tippsportlased olid naabrid Floridas ja elasid kuulduste kohaselt koos Everti
Boca Ratoni kodus. Norman on aga nüüdseks ostnud Veneetsias asuvast Doodžide paleest
inspireeritud luksusliku villa, kus paar tõenäoliselt elama hakkab.
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Šarapova uus kodu
tennisestaari kinnisvaraost

Maria Šarapova oli selle aasta alguses väga heas hoos –
ta oli 2008. aasta alguses oma esimeses 15 matšis võitmatu.
Ning selleks, et selle tulemuseni jõuda, läbis ta nii mänguväljakul kui ka väljaspool
seda üsna suuri vahemaid – ta alustas Hongkongis näidismatšiga,
siis sõitis Austraaliasse, kus saavutas oma kolmanda suure slämmi tiitlivõidu.
Artikkel on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Foto: Scanpix

V

ahetult pärast võitu Melbourne’is
ületas ta kaks ookeani, et jõuda
Fed Cup debüüdiks Iisraeli,
sõites sealt edasi oma Los Angeleses
asuvasse koju, et natuke puhata.
Seejärel taas Kesk-Idasse, et võistelda
Total Qatari lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Järgmine võistlusreis viis ta
juba Dubaisse Barclays Dubai Tennis
Championships turniirile.
See kõik tähendab aga pikki lennusõite ja kuhjaga lennuväsimust. Mida peab
siis maailma kõrgeimalt tasustatud
naissportlane tegema selleks, et saada
puhkust üksluiseks muutunud reisidest
ja hotellitubadest? Omama paari hinnalist kodu maailma eri nurkades.
Kuigi Šarapoval on hetkel kaks kodu – häärber Floridas Long Boat Key’s
ja uhke korter Californias Manhattan
Beachil, tundub, et ta on oma haaret
laiendamas, ostes luksusliku katusekorteri Iisraeli ranniku lähedal.

RIA Novosti hinnangul sõlmiti tehing väärtusega 7,5 miljonit uut seeklit (2 miljonit USA dollarit) ajal, mil
Šarapova Iisraelis Fed Cupil võistles.
Hind ei olnud madal, kuid Šarapoval
on piisavalt ostujõudu, arvestades, et ta
sponsorlepingute väärtus ulatub aastas
20 miljoni dollarini.
Sellest ostust võib maailma tipus püsivale venelannale saada peatuspaik
nüüd, mil tal on vaja järjest rohkemate
töökohustuste täitmise pärast KeskIdasse lennata.

Sellest ostust võib maailma
tipus püsivale venelannale
saada peatuspaik nüüd,
mil tal on vaja järjest
rohkemate töökohustuste
täitmise pärast Kesk-Idasse
lennata.
Olles viimased paar aastat veetnud
Madridis, pidi Šarapova nüüd lisaks

RIA Novosti hinnangul
sõlmiti tehing väärtusega
7,5 miljonit uut seeklit
(2 miljonit USA dollarit).

Fed Cupile Iisraelis plaanide kohaselt
mängima ka Doha ja Dubai järjestikustel turniiridel (hiljem ta küll viirushaiguse tõttu Dubai turniiri katkestas). Ta
oli kohal ka Dubai Lifestyle City projekti käivitamisel ja IMG tenniseaka-

Näib, et venelannale, kellel tänavu
aprillis täitus 21. eluaasta, soe ilm sobib. Võib-olla oli tegemist sünnipäevakingitusega iseendale?

deemia avamisel Araabia Emiraatides

Ajalehe Haaretz teatel asub tennisisti
350-ruutmeetrine katusekorter turistide armastatud mereäärses kuurordis Ir
Yamimis, Netanya lõunaosas. Korteril
on katusel ruum basseini jaoks ning
kolm rõdu, millelt avaneb hea vaade
Vahemerele.

Federer ostis 2006. aastal endale korte-
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Külmem
kui valu

2007. aasta novembris.
Šarapoval on nüüd nagu Roger Federerilgi selles piirkonnas oma kodu.
ri Dubaisse, kus ta treenib ja turniiride

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.

vahepeal lõõgastub. Soe kliima ja keskne asukoht muudavad selle piirkonna
populaarseks mängijate jaoks, kes seal
sageli teel Kaug-Idasse ja Austraaliasse
vahepeatusi teevad.
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PÕNEVteada

Sportland avas esimese
tennisevarustuse poe
Spordikaupade ja -rõivaste müüja Sportland avas septembris
spordiklubis MyFitness Rocca al Mare (endise nimega Coral Club)
esimese tennisevarustusele spetsialiseerunud kaupluse.
Artikli koostas Linnalehe ajakirjanik Gerli Ramler. Foto: Sportland.

M

"

eie pood on esimene Sportland
Tennise nime kandev ja kaupa
müüv kauplus, samamoodi nagu A. Le Coq Arenal on pood Sportland
Football, kus müüakse põhiliselt jalgpalliriideid ja -varustust,” räägib Sportland
Eesti AS juhatuse esimees Sven Nuutmann. Seni polnud Eestis ühtegi spordipoodi, mis pakuks tennisistidele nii
suurt valikut riideid ja varustust – enamikul kauplustel on lihtsalt teiste spordiasjade hulgas mõned reketid ning
üksikud tenniserõivaste kollektsioonid.
Sportland Tennis on kursis kõigi uute
suundadega ning värskendab oma valikut pidevalt.

Ligikaudu 80% müügil
olevast kaubast on seotud
ainult tennisemänguga.
Saadaval on ka
professionaalne valik
ujumise ja fitnessiga
seotud tooteid.
Kaupluses on alati eriti soodsate hindadega tennises enim vajaminevaid
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tooteid ning eraldi nurk on loodud laste- ja noortetennisele, mille toodetest
tundub turul eriti suur puudus olevat.

Rene Buschi Tennisekooliga, pakkumaks

Ligikaudu 80% müügil olevast kaubast on seotud ainult tennisemänguga.
Saadaval on ka professionaalne valik ujumise ja fitnessiga seotud tooteid. Müügil
on põhiliselt Nike ja Adidase rõivadjalatsid, samuti Wilsoni, Babolat’ ja
Headi reketid. Septembri lõpus jõudis
müüki Dunlopi uus kollektsioon.

tennisekool veel jõudsamalt areneda ning

Kuigi poe müügipind on väike, 80 ruutmeetri ringis, leidub seal kõike, mis
tennisemänguks vaja. Kindlasti pakub
kauplus personaalset lähenemist ning
võimalust poe kaudu otsitud kaupa tellida ning seda lühikese, mitte pikema
kui nädalase tarneajaga.

Tennise arengut
tuleb toetada!
Varem oli meil suur mure noorte tenniselootuste pärast, kuid nüüd on raha leitud
ja mängijad saavad rohkem pühenduda
harjutamisele, mitte sponsoriotsingutele,” on Sportlandi kollektiiv oma poe üle
uhke. “Siin paneb õla alla ka Sportland
Tennis, kes on alustanud läbirääkimisi

varustust ja riideid nii treeneritele kui ka
õpilastele. Nii saaks Baltimaade suurim
lastel oleks võimalus tennisevarustust
soodsalt Sportlandi kaudu muretseda.”
“Tennis on mäng, millega tuleb kogu aeg tegeleda. Miks tuntud mängijad
harjutavad iga päev, kuigi nad ju oskavad mängida? Et pallitunnetus ära ei
kaoks! Treener juhendab, kuid tema ei
saa sportlase eest ära mängida – tahe
ja algatus peab tulema sportlaselt. Ja
neil on seda hea teha, kui seljatagune
on olemas.”

Mihkel Koppel,
tennisetreener:
“Esmamulje uuest kauplusest on väga hea.
Riiete valik võiks olla veel suurem, rohkem
uusi mudeleid. Mina veel midagi sealt ostnud
pole, kuid plaanis on küll – eelistan ise
Nike riideid ja Wilsoni reketeid. Muide, olen
Sportland Tennist juba paljudele soovitanud!
Vajadus tennisepoe järele oli suur, sest ega
mujal korralikku riiete valikut olegi: enamik
varustust sai tellitud interneti kaudu USAst.
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Uus keskus
Tondi siseväljakud võõrustavad esimesi mängijaid novembris
Kõik Tondile kavandatud seitse siseväljakut valmivad
Tondi Tennisekeskuse juhi Merit Lõokese kinnitusel sellel aastal.
Tondi uuest tennisekeskusest kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik Jan Jõgis-Laats. Illustratsioonid: Tondi Tennisekeskus.
Tondi Tennisekeskus
 Aadress Tondi 55, Audentese ülikooli
taga
 Kokku seitse kõvakattega väljakut
 Püsibroneeringute tegemine ja info
info@tonditennis.ee
 Klubiga liitumine tasuta, kuutasu
2000 krooni

eesmärk on saada inimesi klubisse,”

on mänginud Audentese tennisehallis,

räägib Lõokene. “Nii tekib siin hea at-

sellele peaks uued Tondi väljakud tut-

mosfäär ja püsikliendi tunne.”

tavad olema.”

Mõne nädala jooksul, mil Tondi

Kõik väljakud tulevad täismõõtme-

keskus on hooajapakette müünud, on

tes ehk teisisõnu saab energiat kuluta-

Lõokese sõnul juba üsna mitmeid pa-

da nii üksikmängus kui ka mõnevõrra

kette müüdud ja broneeringuid pla-

sotsiaalsemat ajaviidet pakkuvas paa-

neeritud. “Lepinguga on meil praegu

rismängus. Sealjuures kolm väljakut

paarkümmend klienti, koos broneerin-

seitsmest on Lõokese sõnul ekstra suu-

gutega aga suurusjärgus 50,” kirjeldab

red, nii et neil saab pidada iga taseme

Lõokene seisu ajal, mil ehitustööd on

võistlusi.

veel täies hoos. “Üldse mahub meil
klubisse maksimaalselt 300 liiget, aga

E

hitustööd Tallinnas Tondil,

halli koos pesemis- ja riietusruumidega

jaspool tippaegu tund aega mängida.

Audentese ülikoolihoone taha

õigeks ajaks valmis.” Lõokese sõnul on

Tipptundidel, kui väljakute pärast käib

rajatud värskete liivaväljaku-

jätkuvalt jõus ka tenniseliidu presiden-

kõva rebimine, maksab mängutund 250

te kõrval algasid tänavu kevadel, juba

di ja väljakute rajaja Urmas Sõõrumaa

krooni.

enne kui pealinna uusimad välisvälja-

poolt kevadel lubatu, et Tondil saab

kud viimase lihvi said. Nüüd sügiseks

lisaks tennisele lõõgastuda ka väike-

on Tondi Tennisekeskuse ehitustööd

ses spaas, ujuda basseinis, teha üldke-

jõudnud sinnamaani, et novembri kes-

halist treeningut fitness-keskuses või

kel avatakse klubiliikmetele esime-

moodsas jõusaalis. “Juurde tulevad

sed neli valmivast seitsmest platsist.

veel mõned äripinnad, kuhu kolivad

Tennisekeskuse juht Merit Lõokene

näiteks tenniseliit, ajakiri Tennis ning

lisab, et kõik väljakud on avatud det-

võimalik, et ka sulgpalliliit.”

algul kindlasti vähem, kuna alustame
ju vaid neljal väljakul seitsmest.”

Sama plats mis
Audenteses

Kogu tennisekeskuse, kuhu kuuluvad seitse Eesti moodsaimat saviliivaväljakut ning seitsme platsiga sisehall,
maksumus on Lõokese sõnul jätkuvalt

Mänguvõimalus ka
klubiliikme külalistele

Kõiki tennisesõpru huvitab isikliku

eelarves ja oodatav ehitusmaksumus

varustuse kõrval, mille üle igaühel

on 10 miljonit eurot ehk suurusjärgus

meist on enesel täielik otsustusõigus,

150 miljonit krooni. “See on puhas ehi-

Ka nende ees, kes pole klubi liikmed,

kindlasti ka väljakukate ja selle oma-

tusmaksumus koos liivaväljakutega.

ei panda ust siiski kinni. Igal klubiga

dused – kas hakkan palli taga ajama

Lisanduda võivad veel väiksemas ma-

liitunul on vähemalt esimesel hooajal

pikki pallivahetusi soodustaval peh-

hus liitumistasud ning ümbruskonna

võimalik kaasa võtta ka külalisi, kes

memal või hoopis tugevale servijale

pargi korrastamise kulud,” lisab ta.

peavad külastustasu eest maksma 200

ja jõulistele lööjatele eeliseid andval

KMG Ehituse rajatava uue tennisehalli

krooni. Lõokene ei välista, et tulevikus

kõvakattel. Tondi keskuse väljakutele

avamispidu rihib tennisekeskuse juht

saavad ka mitteklubiliikmed Tondil

valisid rajajad sama kattematerjali mis

Lõokene järgmise aasta sisse. “Päris

“Ehitustööd kulgevad hästi, praegu

nisekeskus Merit Lõokese sõnul vaid

üksikuid külastuskordi osta, kuid enne

Audentese tennisekeskuses. “See kate

novembris me veel avamispidu ei tee,

on katus peal ja sisetöid juba tehakse,”

oma klubi liikmetele mõeldud mängu-

ootab tennisekeskus ära, kuidas püsi-

on jalgadele betoonist parem, kuna või-

kuna valmis saab alles osa kompleksist.

kirjeldab ta. “Oleme seega ehitustööde-

kohaks, kus kuine liikmemaks on 2000

broneeringute seadmisega läheb. “Aga

maldab väikest vetrumist jala all,” kir-

Usun, et ametlik avamine jääb uue aas-

ga kenasti graafikus ja saame tennise-

krooni. Selle summa eest saab väl-

hind tuleb siis ikkagi kõrge, sest meie

jeldab Lõokene valitud väljakuid. “Kes

ta algusesse,” prognoosib Lõokene.
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Kavandatav
rahvusvahelise
tasemega turniir

Maksumus
150 miljonit

Vähemalt alguses jääb Tondi Ten-

sembris.

 Klubiliikmel on väljaspool tippaegu
üks tund mänguaega kuutasu sees,
tippajal maksab väljaku kasutamine
250 krooni tund.

 Tondi sise- ja välisväljakute rajaja
Urmas Sõõrumaa tahab kevadel Tondile
tuua 50 000 – 100 000 dollari suuruse
auhinnafondiga ITF-I naisteturniiri.
 Asjaolude soodsal kokkulangemisel
ootavad kohalikud tennisejuhid
märtsisse planeeritud turniirist osa võtma
ka meie tippe, sealhulgas Kaia Kanepit,
kes saaks üle pika aja kodupubliku ees
maailma absoluutsesse tippu pürgivate
naistega mõõtu võtta.
Foto: Scnapix
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do the
shuffle

Suuri mõtteid tennisest
Istun arvuti taga ja kogudes mõtteid, saadan pilgu aknaraamide vahele.
Sajab. Sajab. Sajab. Lõputult. Vedelat jääd. Ja tunned, et nostalgia kivistub hinge
nagu fossiil paelademetesse.
Oma mõtted saatis toimetusele tenniseentusiast Sven Tamming. Foto: ajakiri Tennis.

T

aevaeit lahistab pangede viisi
nuttu, et jahutada arrogantsi,
mille suvi meile külge kleepis.
Olime muutunud justkui skulptuurideks,
mida mõni naivistlik kunstnik oma ideaaliotsingutes suve läbi voolis ja lõpuks
ellu äratada õnnestus. Ning oma jumalikku päritolu teeseldes õppisime Adoniste
ja Veenustena kiiresti unustama, et meie
maised kehad on lõppude lõpuks määratud mädanema kusagil Põhjamaa mullas ajahambast puretud roostes risti all.
Nüüd käimegi pead maas nagu vaimud
pärast kesköötundi mööda porihalle äärelinnatänavaid, mida kahelt poolt palistavad raagus puud. Vaatan neid ja äkki
meenutavad nad mulle transvestiite peojärgsel hommikul, kes on oma kirevad riidehilbud öösel kirehoos hooletult põrandale segamini visanud ja nüüd vaevlevad
seal varahommikuses ilveseahastuses.
Tuul on hundinaha seljast heitnud ning
ulub nüüd nagu hullumeelne. Igal juhul
tuleb otsad lahti teha.
Algatuseks raputaks veidi tuhka pähe
oma kolleegidele (ja seega ka iseendale).
Jutt käib nimelt viimasest Tennise numbrist. Väärtuslikku paberisse on tumeda
trükivärviga raiutud küll kohalike keigarite kroonika viimasest külasimmanist,
kus vahepeal mängiti igavuse peletamiseks ka veidi tennist ja mitte enam esimeses nooruses olevate pretensioonikate
Pealinna prouade pajatustest padjaklubis,
kuid mida ma ei leidnud, oli artikkel Kaia
Kanepi kangelastegudest Prantsusmaa
lahtistel meistrivõistlustel. Suurimaid
(kui mitte suurim) saavutusi Eesti tennise ajaloos. Ja seda ajakirjas Tennis. Mitte
Kolmas Silm või Eesti Loodus.

Shuffle on Sinu jaoks valmis segatud klassikaline kokteil, mis põhineb
kvaliteetsel Viru Valge Vodkal. Shuffle nautimiseks läheb vaja vaid jääd
ja kaunistamiseks värskeid vilju.

Kaia Kanepi vallandas
jälle oma treeneri
Uudis, et Kaia Kanepi lasi jälle oma
treeneri lahti, tuli seekord küll nagu
lõuahaak päise päeva ajal keset Raekoja
platsi. Ehkki mul on uuriva ajakirjanikuna äädikakärbse liitsilmad, hai haistmismeel ja hüäänivanaema intuitsioon,
nende kuluaaride tumedad seinad vaikivad siiani kangekaelselt. Siinkohal võin
ainult teatud piirides spekuleerida. Olles
lugenud, mis ringkondades Kaia liigub,
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on ehk otsus saadetud Kõigevägevamalt
isiklikult. Kuid eks temalgi ole mõnikord
rasked ajad ja kohtunikuamet pole ju
kunagi olnud kergete killast. Madal palk
ja pidev tööstress. Manager siis. Ehkki
pootsman Pant’il on enda laeva juhtimisega viimasel ajal raskusi, sest tormisel
merel löövad lained üle pea kokku, suu on
soolast vahtu täis ning vaikne kodusadam
hakkab järjest kaugenema, on ta seni tundunud tenniseküsimustes igati asjalik vana. Või siis tõesti Kaia ise. Nii, et on aega
võtnud, mis ta on, aga lõpuks on roosad
papud jalast ja mummuline pudipõll eest
ära võetud. Tüdruk on õppinud noa ja
kahvliga sööma ning teda võib julgelt ilma käetugedeta maja peale kõndima saata. Väga tahaks seda uskuda. Sest tahame
talle tegelikult vaid parimat. Ja tennises
on tähtsad vaid tulemused. Viimasel ajal
pole ta küll nurisemiseks põhjust andnud.
Nii et, anna aga tuld, Kaia!
Tundub, et majanduse rasked ajad ei
vähenda kuidagi inimeste tenniseisu.
Kuigi tennisehalle on Tallinna omajagu
juurde kerkinud (mitte küll nagu kuuseriisikaid peale vihma, aga siiski), ei
paista see olukorda kuidagi leevendavat.
Või lihtsalt vaigistatakse oma hingevalu,
sest vaatamata sellele, et laenuintressid
on lakke lennanud nagu pingpongi palle
riisikottide rahvusspordialal, on saalid
hommikust õhtuni triiki täis. Ja hinnad
on hullumeelsed.
Mujal maailmas doteerib riik või omavalitsus tennisehalle, kuid mulle näib, et
Eesti banaanivabariigis soositakse eelkõige prassimist ja pummeldamist. Nagu
nõukaajal, kus suleti tähtpäevadel spordisaale, et inimesed saaksid rahus viina
juua. Siin määrab olukorra turg. Seni,
kuni on nõudmist, tõusevad ka hinnad
stratosfääri ning sotsiaalse spektri alumine pool kogu oma kirevas värvigammas,
niigi hoides higiste kätega kramplikult
kinni redeli madalamatest pulkadest,
peavad keskmist sõrme lutsima, palvetama ja masturbeerima parema füüsilise
tegevuse puudumisel. Ning meie madal
iive tõmbubki kokku nagu nahk pärast
ujumist. Ärge tulge mulle ainult moraali
lugema. Seenel käimine ja hommikujooks

pole enam ammu populaarsed. Seda juletakse teha vaid pimedas või äärmisel
juhul taskulambivalgel. Kindlasti tahate
mulle nüüd vastu vaielda. Kõik need argumendid tunduvad siinkohal aga ilmetult igavad. Nagu preservatiiviga insest.
Martinal jäi Margitiga
mängimata
Martina Hingis oli juba teel Tallinna,
et mängida näidismatš Margit Rüütliga.
Ma ei teagi, kelle või mille poole oma
seisukohaga minna. Olen vana mees juba
ja võtan selle asemel hoopis istet. Ühelt
poolt mõistan EOK nulltolerantsi. Teisalt
jälle... jah. Tahtsime parimat, aga läks nii
nagu alati. Igal juhul jumal tänatud, et
ta ei pidanud mängima Kaia Kanepiga.
Siis oleks vist küll kogu Euroopa narkovastased eliitüksused platsis nagu vene
hurdad rebasejahil ning ETLi juhtkond
mõnuainete propageerimise pärast sundpuhkusele saadetud sellistesse populaarsetesse kuurortidesse nagu Rummu ja
Harku.
Selleks korraks siis kõik. Lähen kööki,
et enne uinumist libistada üks õlu. Kuid
tardun paigale. Pisut hirmunud ja segaduses. Külmkapi elutu keha hülgab kõik
elusa ja metallist uksest peegeldub läbi
akna öiste fooride plinkimise monotoonne, ängistav rütm, mille taustal pilluvad
arrogantsed valgusreklaamid neoonset
tuld pimedasse öösse. Õlu jääbki sel õhtul kappi.
Veidi nukrates toonides lõpetan. Kuid
käsi südamel luban, et järgmine number
tuleb optimistlikum. (Muuseas on mul
südame asemel lihapirukas).
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Vaimne
ettevalmistus
matšiks
Iga tennisematš algab kaua enne esimest servi.
See, kui hästi sa vaimselt oled ette valmistunud, on otseselt seotud keskendumise,
enesekindluse ja tasakaalukusega, mida väljakul tunned.

mõtlemiskiirust täiustada, harjutada

4. Järgmisena kujutle, et oled vaik-

uusi oskusi, parandada neid, mis juba

sel rannal või mugaval parvel rahulikul

omandatud, valmistuda konkreetse-

järveveel või mõnes muus meeldivas ja

teks punktideks ning parandada val-

rahulikus paigas.
5. Nüüd oled täielikult lõdvestunud.

näidanud, et positiivne kujutlemine

Sel hetkel hakka kujutlema mängusi-

vähendab soojenduseks kuluvat aega

tuatsioone, mis järgmisel päeval ette

ja ärevust ning suurendab enesekind-

tulla võivad. Mängi kõiki punkte täie-

 Ürita sõnade asemel piltides mõelda.

lust.

likult keskendununa ja enesekindlana,

 Vaata enne positiivse kujutlemisega
alustamist pilte või videoid.

Vaimne treening
Nii nagu iga teist oskust tuleb ka positiivset kujutlemist treenida.

Kui sa mõtled sellele, kui suur osa
lide löömisele võrreldes sellega, mida
kasutad oluliste vaimsete oskuste, nagu
positiivne kujutlemine omandamiseks,
võid avastada, et oled ignoreerinud väga olulist osa oma mänguoskusest.

Õ

Igavuse vältimiseks muuda mängitavad
punktid huvitavaks. Ole loominguline!

Kui tegeled positiivse
kujutlemisega kas või ainult
20 minutit matši eelõhtul,
arendad tähtsat vaimset
oskust, mis tõstab oluliselt
sinu mängutaset.
kas või ainult 20 minutit matši eelõhtul –
soovitavalt muidugi ka teistel õhtutel –

positiivse kujutlemise või teiste vaim-

arendad tähtsat vaimset oskust, mis

sete oskuste arendamisele?

tõstab oluliselt sinu mängutaset. Sinu
ettevalmistus on sellega parem kui
kunagi varem. Punktivahetused muu-

Ühest artiklist muidugi ei piisa sel-

tuvad loomulikumaks ja harjumuspä-

le mahuka teema käsitlemiseks, kuid

rasemaks ning sa suudad vastase tege-

alustame ühe positiivse kujutlemise

vusele kiiremini reageerida.

meetodiga, 20-minutilise seansiga, mis
aitab sind olulise matši eelõhtul:

 Ole segavate tegurite vältimiseks
vaikses ja rahulikus keskkonnas.

Peagi valdad mängu vaimset poolt
oluliselt paremini!

Üldisemad
nõuanded
Veel üldisemaid nõuandeid positiivse
kujutlemise seansside efektiivsemaks
muutmiseks:
 Muuda oma kujutlused nii
realistlikuks kui võimalik, kaasates
kõik oma meeled: näe värve ja
detaile sarnases emotsionaalses
kontekstis.
 Harjuta positiivset kujutlemist
regulaarselt, sest edu saavutamine
võib võtta kuid.
 Usu sellesse, et positiivne
kujutlemine töötab, sest sinu
suhtumine ja ootused mõjutavad
selle toimimist.
 Positiivse kujutlemisega tegeledes
ole keskendunud, kuid samas
lõdvestunud.
 Oma positiivsetes kujutlustes näe
ainult täiuslikkust. See suurendab
su enesekindlust ja süvendab häid
mänguharjumusi.

1. Leia vaikne tuba, kus sind vähemalt 20 minuti jooksul ei segata. Lülita
telefon välja, riietu vabalt, istu mugavale, ent mitte liiga pehmele toolile
ning aseta käed külgedele, lõdvestu
täielikult ning sule silmad.

positiivne kujutlemine on

mõnest teisest spordialast mängivad

2. Alusta sügava hingetõmbega, hin-

hea viis matši eelõhtul võist-

puhas füüsiline võimekus ning toores

vastama nii, nagu on programmeeritud,

gates 7–8 sekundi jooksul nina kaudu

luseks valmistumiseks. See aitab sul

jõud tennises vähem olulist rolli. Selle

kasutades selleks kõiki meeli, et luua

sisse ning veel aeglasemalt, 8–9 sekun-

saavutada sobiva seisundi, et väljakule

asemel on esmatähtis hoopiski mõtete

või taasluua mingi kogemus. See on üks

dit, suu kaudu välja. Keskendu ainult

jõudes kohe valmis olla.

ja tunnete õige kontrollimine, mida po-

peamisi vaimseid oskusi kogu sportli-

oma hingamisele – see peab olema

sitiivne kujutlemine võib hõlbustada.

kus võimekuses. Positiivse kujutlemi-

korrapärane ja rahulik. Jätka niimoodi

se tehnika aitab valmistuda järgmise

paari minutit.

Efektiivne
unistamine

päeva erutuseks ning harjutab meid

3. Hinga taas tavalisel, rahulikul vii-

dumist vastavalt mängitud punktidele

Positiivne kujutlemine tähendab

löögimustrite, keha liigutuste ja stra-

sil ning keskendu sisse- ja väljahinga-

ning rahulikku meelt ja kindlat kesken-

efektiivset unistamist. See on vaimne

teegiatega. See aitab lööke lihvida ning

misele.
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mõni geim või kogu sett, kuidas soovid.

pühendad isegi 1% oma treeningajast

tust programmeerida teatud olukorras

seid otsuseid pingesituatsioonis, kohan-

suse ja kannatlikkusega. Mängi vaid

Kui tegeled positiivse kujutlemisega

tehnika, mis võimaldab meil oma mõis-

mist enne matši algust, kiireid ja täp-

rukaid olukordi ning näe ennast neile

edust põhineb psühholoogial. Kas sa

dumist kogu mängu jooksul. Erinevalt

Tennis eeldab strateegia väljatööta-

6. Kujutle võimalikult erinevaid kee-

Tennisistid ütlevad tihti, et 60–99%

Üks meetod
proovimiseks

ige “vaimne treening” või

näe oma mängutehnikat täiuslikuna.

vastamas õige jalgade töö, agressiiv-

sinu treeningajast on pühendatud pal-

Muidugi on väga oluline ka keskendumine
mängu ajal. Kuidas leida selleks sobiv aeg ja
koht, see on omaette teema.
Mida täpsemalt teeb venelanna Vera
Zvonareva rätiku all, seda ei tea keegi.
Ilmselt on see tema meetod keskendumiseks
ja rätikuga pead kattes loob ta selleks "oma
ruumi".

poolest olukordi visuaalselt ette
kujutada. Mõningad näpunäited neile,
kel kujutluspiltide loomisega raskusi
esineb:

misolekut kogu matšiks. Uuringud on

Tennisistid ütlevad tihti,
et 60–99% edust põhineb
psühholoogial.

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Fotod: Scanpix.

Abiks
alustamisel
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Serena Williams kasutab kogenud sportlasena puhkepausi poolte vahetusel, et vaadata enne
mängu tehtud märkmeid. See meetod nõuab samuti korralikku eeltööd ja ettevalmistust.
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Hea sportliku
vormi alused
K

Massaažiseanss iga paari nädala
tagant või lihaste masseerimine massaažirulliga aitab sul kiiremini saavutada väljakule naasmiseks vajalikku
vormi.

Toitu teadlikult
Väide, et hästi energiaga varustatud

Nende kuue nipi kaasamine treeninguplaani parandab füüsilist vormi,
tervist ja aitab saada paremaks mängijaks

keha töötab paremini, ei peaks kellele-

Lugu on koostatud interneti tõlkematerjalide põhjal. Pildid: Scanpix.

toitumine tähendab mitme toitainerik-

gi üllatusena tulema. Tasakaalustatud
ka toiduaine tarbimist igal söögikor-

a parimatest servidest ja põrke-

ral. Ühel söögikorral tuleks tarbida

palli löömistest ei piisa mängu-

vähemalt kolme viiest peamisest toi-

võiduks, kui su üldine sportlik

durühmast – teravili, puuvili, köögi-

vorm pole piisavalt hea. Tennis ei saa

vili, piimatooted ja valgud. Näiteks

eksisteerida vaakumis ja mängu kvali-

oleks hommikusöök, mis koosneb vaid

teeti mõjutab kõik see, mida elus teed.

võiga kaetud röstsaiast, hea asendada

Siinkohal toome kuus soovitust, mille

maapähklivõiga määritud röstsaiaga

järgimine tagab sulle parema vormi ja

ning klaasi madala rasvasisaldusega

tervise.

piimaga. Lõunaks sobib hästi toorsalat
kanaga ning täisterakukkel. Soovituslik

Loo vajalikud
eeldused

on süüa võrdse suurusega eineid, mille
kalorsus jääb 500 kcal kanti, iga nelja

Igat eliitmängijat iseloomustab häm-

tunni tagant. Tund aega enne mängu on

mastav tugevus, liikumisulatus ja vas-

kasulik süüa kergestiseeditav snäkk,

tupidavus – ka harrastusmängijad peak-

näiteks banaan või müslibatoon. Snäki

sid selle poole püüdlema. Ühe matši

energiasisaldus peaks olema ligikau-

jooksul võib tennisist joosta kuni 3,2

du 200 kcal. Söö üks snäkk ka tunni

km, mis näitab, kui tähtis on füüsiline

jooksul pärast treeningut, sest siis on

vorm. Kui sinu turniirigraafik on suh-

lihased toitainetele kõige vastuvõtliku-

teliselt hõre või kui alustad mänguga

mad. Selleks on hea valida midagi, mis

pärast pikemat pausi, tegele 4–6 näda-

sisaldab nii valke kui ka süsivesikuid,

lat väikese koormusega aeroobse tree-

näiteks jogurt puuviljaga või kalkuni-

ninguga, seda 20–30 minutit korraga.

filee-võileib.

Võid näiteks kasutada jalgratas- või
elliptilist trenažööri – kolmel päeval

Treeningute vahel taastudes on söömine väga oluline. Kuid oluline on ka pikematel

nädalas, keskmise kuni kõrge inten-

mängudel ja turniiridel süüa teadlikult puhkepausidel, et vältida näljatunde tekkimist.

siivsusega; samal ajal jätka kogu keha

Banaan on sportlaste seas eelistatud. Fotol kasutab maailma esireket Rafael Nadal

treenivate jõuharjutustega.

Wimbledonis puhkepausi pooltevahetusel, et kinnitada keha just banaaniga.

Kasuta
risttreeningut
Kui õiged eeldused parema vormi
treeninguplaani tasakaaluharjutused
(näiteks kükid ühel jalal) ja plahvatuslikku jõudu arendavad harjutused, nagu plüomeetria (nt põrkepalli löömise
matkimine, kasutades reketi asemel
topispalli). Samuti tuleks aeroobsesse
treeningusse lisada rohkem kiireid in-

Vaimne ettevalmistus on sama oluline kui füüsiline. Meenuta oma parimaid mänge. Olid sa erutatud või

semat koormust ning koonda jõupingu-

und on miinimum, millest tuleks kinni

rahulik? Mõtle sellele, kuhu sa jõuda

tused võistluseks.

pidada.

soovid ning muuda oma suhtumist

Maga korralikult

saavutamiseks on loodud, lisa oma

Harjuta õiget
suhtumist

Väärtusta puhkust

vastavalt energilisemaks või rahulikumaks. Lähene igale treeningule kindla

See soovitus ei pruugi tunduda kõi-

Puhkusest ja taastumisest rääkides

ge põnevam, kuid kvaliteetne uni on

on oluline meeles pidada, et see, kui-

mängu parandamise seisukohast väga

das sa veedad oma treeninguvabad

oluline. Keha vajab taastumiseks aega,

päevad, mõjutab sinu tulemuslikkust

eriti kui oled end pingutanud, ning uni

hoolitse selle eest, et suhtuksid igasse

mängupäevil. Väikese koormusega ae-

on üks olulisemaid taastusviise.

matši võrdse tõsidusega. Profimängijad

eesmärgiga, näiteks sooviga saavutada hea pallivise enne servi; nii lõikad
treeningutest rohkem kasu. Lõpetuseks

roobne treening, nagu tempokas kõnd

ei valmistu valikuliselt ainult mõneks

Siiski ei saa piirduda äratuskella välja-

või rahulik jalgrattasõit või ujumine,

mänguks. Igaks matšiks valmistuvad

lülitamisega nädalavahetustel. Kui

vähendab lihaste jäikust ning aitab sul

nad üksikasjalikult, käies üle kõik olu-

loobu seda tüüpi treeningust. Luba en-

Slovakitar Daniela Hantuchova lõdvestaval treeningul veloergomeetril Pekingi

unevõlg on juba kogunema hakanud,

pärast rasket turniiri või treeningut pa-

lised punktid – nii on nende mäng alati

dale kaks või kolm nädalat pisut väik-

olümpiamängude ajal.

on seda raske tagasi teha. 6–8 tundi öö-

remini taastuda.

võimalikult hea.

tervalle. Tiheda turniirigraafiku ajal
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REKETITEmängud

TUDENGItennis

Reketlonistid kuuluvad maailma
omaealiste paremikku
Eesti reketlonistidele oli lõppenud võistlusterohke suvi ning sügise algus edukas,
sest erinevatelt maailma karikavõistluse etappidelt võideti mitmeid medaleid.
Loo koostas ajakirja Tennis sekretär-toimetaja Laura Rahe. Fotod: erakogu.

S

äravaimate tulemuste eest hoolitsesid vennad Toomjõed, kes täiendasid oma kodust auhinnalauda nii
mõnegi olulise medaliga. Vanem vend,
15-aastane Ken-Kristjan võitis esikohad
nii 18.–20. juulil Eindhovenis U21 juunioride üksikmängus kui ka 15.–17. augustil Londonis, kus tuli üksikmängu võitjaks U16 vanuseklassis. Lisaks kuldsetele
sai noormees ka pronksise autasu augusti lõpus Viinis ja septembris Zürichis.
Mõlemad tulemused saavutas ta U21
juunioride üksikmängus. Eesti Racketloni
Liidu asepresident ja koondise peatreener Priit Toomjõe ütles, et üllatusena tuli
just Eindhoveni esikoht. “Esimest korda
oli see maailmakarikasarja etapp teise
tärni võistlus. Tegemist oli väga kõrgetasemelise võistlusega, sest sakslastel oli
sõit võistlustele lühike ja ka hollandlased
ise on tugevad ja juba 15-aastase staažiga
reketloni valdkonnas.”
Kolmanda koha teenis Ken-Kristjan
ka paarismängus koos rootslase Johan
Porsborniga. See on saavutus omaette,
kuna tegemist oli Super World Touriga
Austrias, Viinis, millega ühtlasi kaasnes
rahaline auhind. Priit Toomjõe hinnangul on seda tulemust Eesti reketlonistidel
korrata juba väga keeruline, arvestades,
et mängijate tase on aastaga märgatavalt
tõusnud. “Loodan, et Ken-Kristjan ehk ise
kordab või isegi ületab seda tulemust.”

Eesti reketlonistide
edetabelikohad
maailma reitingus:
Mehed:
Ken-Kristjan Toomjõe 37., U16 2. koht, U21
1. koht, paarismängus 10. koht.
Toomas Vallikivi 55., paarismängus 46. koht.
Andre-Kristopher Toomjõe 87., U16 1. koht,
U21 4. koht, paarismängus 22. koht.
Rauno Tiesel 109., paarismängus 69. koht.
Taavi Himmist 162., U21 3. koht,
paarismängus 271. koht.
Matts-Erik Lindqvist 206, veteranid 45 + 19.
koht, paarismängus 271. koht.
Silver Karjus 252., paarismängus 202. koht.
Margus Kask 283., paarismängus 127. koht.
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Eesti reketlonihuvilised saavad lähiajal
kaasa elama minna Eesti karikavõistluste kolmandale etapile oktoobri lõpus ja
Eesti meistrivõistlustele 8.–9. novembril
Pärnus. Karikavõistluste etapp toimub
seekord esimest korda olümpiasüsteemis,
mis tähendab, et iga võistleja saab mängida vähemalt kolm mängu.
Andre-Kristopher ja Ken-Kristjan Toomjõe
Prantsusmaal Roland Garrosel Novac Djokoviciga.

Ken-Kristjani noorem vend, septembris
14-aastaseks saanud Andre-Kristopher ei
jää tulemuste poolest vanemale vennale
sugugi alla. Sellest räägib esikoht U16
vanuseklassi üksikmängus Viinis ning
teised kohad venna järel Eindhovenis ja
Londonis. “Nende omavaheline võitlus oli
väga põnev, kohati huvitavamgi kui meeste finaal,” märkis Priit Toomjõe ning lisas,
et Andre-Kristopheri tennisemäng on suvega teinud edasi suure arenguhüppe.
Märgatav on olnud ka vendade positsiooni parandused maailma reketloni reitingus. Noorte edetabelis on nad mõlemad
vaieldamatud esimesed – septembri seisuga juhib U21 edetabelit Ken-Kristjan
ning U16 edetabelit Andre-Kristopher.
Ka meeste edetabelis on pügalate võrra
ettepoole rühitud – enne suve oli KenKristjan 64. ning noorem vend 165. Nüüd
võib noored reketlonistid leida vastavalt 37. ja 87. kohtadelt. (Pärast ajakirja
Tennis ilmumist avaldatavas uues reitingus on nad veelgi tõusnud). Edetabelit,
kus punkte kogunud kokku 1259 mängijat,
juhib rootslane Magnus Eliasson, kellele
järgnevad kolm austerlast.
Nii Ken-Kristjani kui Andre-Kristopheri
edu taga on tugevad ja mitmekülgsed
treeningud ning kindlasti ka mitmed erinevad rahvusvahelised võistlused, kus
suve jooksul osaleti. Lisaks reketloni turniiridele konkureerisid noormehed kahel
squash’i maailma karikavõistluse etapil
ja erinevatel tenniseturniiridel Euroopas.
“Kuigi kõrgeid tulemusi ei tulnud, näitasid poisid tõsist vastuhakku oma ala parimatele,” rõõmustas Toomjõe.

Mitmed eestlased on minemas Reketloni
MM-ile 27.–30.11 Saksamaale, Fürthi.

Eestlaste tulemusi
rahvusvahelistelt
võistlustelt:
IV Andre-Kristopher Toomjõe, U21
juuniorid – üksikmäng, 13.–14.09, Zürich
V Andre-Kristopher Toomjõe – KenKristjan Toomjõe, paarismäng, 18.–20.07,
Eindhoven
IX Ken-Kristjan Toomjõe, üksikmäng,
13.–14.09, Zürich
15.–16. Ken-Kristjan Toomjõe, üksikmäng,
18.–20.07, Eindhoven
20. Andre-Kristopher Toomjõe, üksikmäng,
13.–14.09, Zürich
20. Ken-Kristjan Toomjõe, üksikmäng,
29.–31.08, Viin
21. Ken-Kristjan Toomjõe, üksikmäng,
15.–17.08, London
B-gr III Rauno Tiesel, üksikmäng, 15.–
17.08, London
B-gr V Andre-Kristopher Toomjõe,
üksikmäng, 18.–20.07, Eindhoven
B-gr 21 Andre-Kristopher Toomjõe,
üksikmäng, 15.–17.08, London
B-gr 23 Andre-Kristopher Toomjõe,
üksikmäng, 29.–31.08, Viin
C-gr III Margus Kask, üksikmäng, 15.–
17.08, London

Tudengid selgitasid parimad
29.–31. augustil toimusid Tallinnas Kalevi Tenniseklubi väljakutel Eesti üliõpilaste välimeistrivõistlused
tennises 2008. Võisteldi kõikides mänguliikides, millest üksikmängud toimusid kahes liigas.
Loo pani kirja ajakirja sekretär-toimetaja Laura Rahe. Foto: Karmo Karelson.

O

salejaid oli erinevatest ülikoolidest kokku 45. Naiste kõrgliigas
tegi puhta töö üliõpilaste meistrivõistlustel esimest korda osalenud Julia
Matojan Tallinna Ülikoolist. Turniiri ühe
korraldaja Kalmer Piiskopi sõnul ei kaotanud Julia kogu turniiri vältel geimigi.
Finaalivastaseks oli Matojanil sisemeistrivõistlustel neljandaks jäänud Õnnela
Urb Mainori Kõrgkoolist. Kolmanda koha sai nagu ka läinud talvel Helen Tälli
(Tallinna Ülikool). Naisharrastajate kategoorias parandas Keiu Kõvask TTÜ-st
oma 2006. aasta neljanda koha kolmandaks. Samuti paranes koha võrra Marili
Männiku (Estonian Business School) tulemus, kes jäi finaalis alla Laura Rahele
(Tallinna Ülikool) 7:5, 6:3.

6:1, 7:5. Kolmandale positsioonile mängis
end välja talvine harrastusmeister Jevgeni
Marenkov (TTÜ). Harrastajate seas sai oma
esimese meistritiitli Indrek Pällo (TTÜ),
kes võitis finaalis esimeseks ennustatud
University of Amsterdami esindajat Ingmar
Läätse 7:5, 6:4. Kolmandaks platseerus
Andres Zoober Audentese Ülikoolist.

Meesmängijate kõrgliigas üllatust ei
sündinud, sest oma kolmanda meistritiitli
üliõpilaste meistrivõistlustelt võttis Raul
Rander (TLÜ). Võitluslik finaalmäng lõppes
tema ülikoolikaaslase Aron Voola kahjuks

Kaheksa segapaari hulgas võitsid
meistritiitli Julia Matojan ja Pavel Glebov
(TTÜ), alistades finaalis Tiina Saadi
(TLÜ) ja Janno Paasi (TTÜ) tulemusega 7:5, 6:2. Koolide medalitabeli esiotsa

Meespaare tuli kokku kaheksa. Võitjaiks
ennustatud Raul Rander – Martin Lääts
(TTÜ) saidki esikoha, kui alistasid finaalis
6:2, 6:2 Johannes Rauni (TTÜ) ja Martin
Bachwerki (Rheinland-Westfälische
Technische Hochschule Aachen).
Naispaarismängu võitsid Julia Matojan
ja Maarja Värv (TÜ). Vaid kolm geimi loovutasid nad finaalis paarile Õnnela Urb
– Helen Tälli.

Esmakordselt Eesti üliõpilaste
meistrivõistluste ajaloos sai Tallinna Ülikoolis
õppiv Julia Matojan hakkama sellega, et
võitis kõigis kolmes mängustiilis esikohad.
jäi meistrivõistluste lõppedes Tallinna
Ülikool kuue kulla, kolme hõbeda ja ühe
pronksise autasuga.
Üliõpilaste meistrivõistlusi tennises 2008
toetasid A. Le Coq, Rademar, Moonwalk,
Postimees Online, Üliõpilasleht, Vanamo,
Head, Al Mare Bowling, Karell, Ecoprint,
Salinger, Saku Suurhall ja rahaline toetaja TrioBet.Com.

Eesti rotarid MM-i finaalis!

Fotol (teises reas vasakult): Tarmo Thomson (Türi), Vello Kuhi
(Haapsalu), Andres Valgerist, Rein Must ja Lembit Tomikas (kõik Tartu
Toome klubist) abikaasadega. Pildilt puudub Kalju Aigro (Haapsalu).

Riikide edetabel:

B

arcelonas peetud rotarite maailmameistrivõistlustel jõudsid Haapsalu mees Vello Kuhi ja Tarmo Thomson Türilt
meespaarismängus, vanuseklassis 100+ finaali. Poolfinaal,
mis oli samuti pingeline, viis neid finaali võistlema Horvaatia esindajate Mikac–Krizani vastu. Seal tuli küll vastu võtta kaotus (2:6
6:7, k.l. 4:7), aga suur kordaminek oli saavutatud. See on neljandat
korda toimuvatel tiitlivõistlustel eestlaste parim koht, mis siiani
riiki toodud. Eestlased osalesid rotarite MM-il teist korda.

1. Rootsi
2. Kanada
3. Šveits ...
... 14. EESTI

Äramärkimist väärivad veel üksikmängudes Tarmo Thomsoni
poolfinaali jõudmine klassis 50- (horvaat Petriciga 7:5 4:6 k.l. 5:10)
ja Rein Musta lohutusturniiri võit klassis 50+.
Rotarite MM-il oli esindatud 9 riiki üle 60 võistlejaga.
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SULGpall

Sulgpallurid alustasid
uut hooaega
Sulgpallurid alustasid uut hooaega koolialguse nädalal Tallinnas
toimunud võistlusega Restart 2008.
Artikli koostas Eesti Tennise Liidu tehniline assistent Karin Antropov. Fotod: Scanpix ja erakogu.

M

ängud peeti A-liigas, U-13,

üle, mille nimel on Eesti Sulgpalliliit,

U-15 ja U-17 vanuseklas-

klubid, treenerid ja mängijad aastaid

sis. Naiste arvestuses võitis

tööd teinud.

Eesti esisulgpallur Kati Tolmoff, kes on

Pikk tee on veel käia, kuid Kati Tol-

pärast esimest olümpiajärgset pettumust

moffi ning Raul Musta rahvusvaheline

otsustanud edasise jätkamise ning asu-

edu on noortele eeskujuks ning noorte-

nud uue hooga ette valmistuma Londoni

sarja tugev tase annab lootusi tipptase-

olümpiamängudeks. Oktoobris alustab ta

mel sulgpallurite juurdekasvuks.

oma käesoleva hooaja esimese maailma-

Nii algava hooaja kui ka tulevaste

karikasarja võistlusega Bulgaarias.

võistluste eesmärgiks on sulgpalli kui

Meeste arvestuses saavutas esimese

spordiala populaarsuse tõstmine ja kan-

koha Ants Mängel. Raul Must võistlustel

depinna laiendamine riigis ning Eesti

kaasa ei teinud, sest alustas samaaegselt

sulgpalli taseme tõstmine selliselt, et

uut hooaega osalemisega maailma karikasarja võistlusel Rootsis, kus saavutas
auväärse 2. koha. U-17 vanuseklassis saavutasid esikoha naisüksikmängus Anja
Kägo ning meesüksikmängus Kristjan
Kaljurand, U-15 vanuseklassis võitsid
Helen Kaarjärv ja Mihkel Talts, U-13
vanuseklassis Kristin Kuba ja Mihkel
Laanes. Eesti Sulgpalliliit autasustab

meie sportlased oleksid tõsiselt arvesU-17 vanuseklassis saavutasid esikoha
naisüksikmängus Anja Kägo ning
meesüksikmängus Kristjan Kaljurand.

A-liiga võitjaid reisipaketiga rahvusva-

Tagasiside võistluselt
Restart 2008
Nõo Sulgpalliklubi treeneri Mart

ja 17 iga vanusegrupi neljast parimast

Mäerand: “Tagasisõidul Nõkku tundus,

mees- ja naismängijast moodustatakse

et lastes oli nagu muutus toimunud, sest

Eesti meeskond septembri lõpus Leedus

neid oli äkki märgatud ja nende tree-

toimuvale Balti noorte GP-võistlusele,

ninguid tunnustatud. Minule isiklikult

poodiumile jõudnutele auhinnaks oli ka

oli see ka üks paremaid päevi seoses

uus reket.

sulgpalliga. Meie treeningugrupis on

dis üle Eesti Sulgpalliliidu president
Robert Antropov. Antropovi sõnul on tal
heameel Eesti sulgpalli praeguse taseme
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tiitlivõistluste auhinnakohtadele.

helise GP sarja võistlusele ning U-13, 15

Hooaja avavõistluse auhinnad an-

Naiste arvestuses võitis Eesti esisulgpallur
Kati Tolmoff, kes on pärast esimest
olümpiajärgset pettumust otsustanud
edasise jätkamise ning asunud uue
hooga ette valmistuma Londoni
olümpiamängudeks.

tatavad konkurendid rahvusvaheliste

vaid kahel mängijal tagavarareket ja
enamikul on klubi ostetud reketid. Teine
üllatus oli meile see, et sellel võistlusel
tõime 18 esikolmikukohast 9 Nõkku. Aga

Lastele andis osalemine võistlustel koos Eesti tippudega tohutu positiivse laengu – neid oli äkki
märgatud ja nende treeninguid tunnustatud.
Järgenb lk 76
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SULGpall
Algus lk 75

hooaja eel jõudsime ühiselt selleni, et on

neri Heiki Sorgega (12-kordne Eesti

aeg tõhusamalt treenima hakata.“

meister). Tunnen, et vajan spetsiaalset

Nõo Sulgpalliklubist on välja kasvanud

lähenemist vastupidavuse ja jõu arenda-

Piret Hamer ja Helen Reino, kes olid ka

misele. Esimesed treeningud väljakul ja

vahepeal paarismängus olümpiakandi-

väljaspool seda on läinud väga edukalt.

daadid.

Usun, et Heiki Sorge aitab mind paljude-

Võistlusterohke
hooaeg

le headele tulemustele ja viib mu mängu
uuele tasemele.“

Uuel hooajal on ootamas palju võistlu-

20.–21. septembril toimus Leedus selle

si, kuid meie tippsulgpalluritele Raul

hooaja esimene Balti GP etapp. Eestlaste

Mustale ning Kati Tolmoffile on Eesti

mänguoskus oli Leedu sulgpallurite

tase jäänud siiski nõrgaks.

omast tugevalt üle. Meie noortel õnnes-

Juba toimunud võistlusi ning Eesti
sulgpalli taset kommenteerib Raul Must:

tus võita kõikide vanusegruppide esikohad endale. Tase ei pakkunud küll palju

“6.–7 septembril saavutasin teise koha

pinget, kuid samas andis see võistlus

Täby Openil (Rootsi). Esimeses ja teises

selge pildi erinevustest Eesti ja Leedu

ringis alistasin vastaseid kindlalt kahe

sulgpallikultuuris.

geimiga. Veerandfinaal tõi veidike roh-

Võistluskohaks oli spordisaal, kus

kem põnevust, kus läks vaja kolme geimi.

oli 6 väljakut. Väljakute vahe oli kõige

Selleks vastaseks oli kohalik rootslane

rohkem 30–40 cm. Kõige müstilisem oli

(Frederik Högman). Poolfinaalis alista-

see, et spordisaalis oli ainult ÜKS pese-

sin kindlalt rootslase Petter Yngvessoni

misruum, kus oleks pidanud siis mehed

kahe geimiga. Finaalis tuli vastu võtta

ja naised nagu koos käima. Kuna kütet

samas kindel kaotus Daniel Eriksonilt.

ei olnud sisse lülitatud, siis olid maga-

13. septembril sõitsin Bundesliga män-

mistoad väga niisked ja külmad. Hallis

gule, mis peeti 14. septembril. Esindasin

mängus Helen Reino, kes saavutas teise

istusid punktikeerajad kinnastega.

koha ning segapaaris Karoliine Hõim ja

Gifhorni klubi. Mängisime I liigas, mis
on kõige kõrgem Bundesliga. Sellest liigast on osa võtnud tuntud mängijad nagu Wacha (maailma 25 reket), Zwiebler,
Lang, Navickas jne.

Kõige tähtsamaks eesootavatest turniiridest
peab Eesti koondise uus peatreener Heiki
Sorge 22. oktoobril algavat juunioride (U-19)
MM-i Indias. Sinna tuleb minna täie tõsiduse ja
tugeva ettevalmistusega.

Leedu treenerite kultuur on allapoo-

Mikko Vikman, kes jäid samuti teisele

le igasugust arvestust. Kui käib ülimalt

kohale. A-liigas tegid parima tulemuse

põnev mäng, seisavad nad karjas üm-

Gerda Teder, kes saavutas teise koha

ber väljaku, nii et kinganinad väljakul.

ning naispaarismängus Gerda Teder ja

Kisavad ja sõimavad üle saali oma õpila-

Kertu Margus, kes saavutasid esimese

Hetkeseis pole lihtne. Eestis pole vas-

si, valetavad oma õpilaste kasuks piire, et

koha.

taseid, kellega harjutada, välisvõistluste

nii mõnelgi pealtvaatajal tekkis küsimus,

kalender on aga tihe ja kallis. Alustasin

Turniiri kommenteeris ta heatase-

mis piiride järgi üldse mängitakse. Sõim

koostööd Eesti koondise uue peatree-

meliseks. Meie mängijad näitasid oma

ja karjumine segas nii meie mängijaid

mänguoskust ning võtsid turniiri täie

kui ka teisi. Väiksemad lapsed olid aga

tõsidusega. Kati Tolmoffile ning Raul

täiesti hirmunud. Leedu treenerid olid

Mustale jäi Sorge arvates mängutase pi-

välisjalanõudega väljakutel ja saalis.

sut nõrgaks.

Järgmine etapp toimub 21. veebruaril

Raul Must arvab, et hetkeseis Eesti sulgpallis
pole lihtne. Eestis pole vastaseid, kellega
harjutada, välisvõistluste kalender on aga tihe
ja kallis.
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Sellegipoolest leiab peatreener, et har-

Siguldas.

jutamist peab sama kõvasti jätkama, sest

Eesti koondise uus
peatreener Heiki Sorge

ees on ootamas mitmeid tugevama tase-

Septembri keskpaigas toimus Soomes

Soome sellistel turniiridel osalema just

mega võistlusi. Sorge arvates peaksid

GP-turniir nimega Eliitti-1, kuhu see-

need noored, kes tahavad koondisesse

kord läks Eesti koondise uue peatree-

pääseda ja ennast arendada, sest neile

nerina Heiki Sorge. Heiki Sorge on 13

oleks selline tase paras. Eriti suurt kon-

korral tulnud Eesti meistriks. Eesti män-

kurentsi pakuvad soomlased meile just

gijatest osalesid turniiril Helen Reino,

paarismängus.

Rainer Kaljumäe, Ketly Freirik, Kertu

Kõige tähtsamaks eesootavatest tur-

Margus, Gerda Teder ja Karoliine Hõim.

niiridest peab Heiki Sorge 22. oktoobril

Eliit liiga parima tulemuse saavutasid

algavat juunioride (U-19) MM-i Indias.

meesüksikmängus Rainer Kaljumäe,

Sinna tuleb minna täie tõsiduse ja tugeva

kes jäi jagama 3. ja 4. kohta, naisüksik-

ettevalmistusega.
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SQUASHIväljakul

Squash, see on haigus –

patsiente jätkub

1994. aastal Eestisse jõudnud squash oli vahepeal peaaegu et varjusurmas,
kuid ala viljelemine on uuesti hoo sisse saanud ning nüüdsest võib öelda,
et squash on jälle tõusuteel.
Squash'ist kirjutab Postimehe ajakirjanik Oliver Lomp. Fotod: Zoran Grojic ja Andres Pettai.

K

ui squash Eestisse jõudis, peeti seda elitaarseks alaks, mida mängisid ärimehed ning
muud prominentsemad isikud," rääkis
Eesti Squashiföderatsiooni peasekretär
Zoran Grojic. "Uudse ala populaarsuse
kasv tekitas paraku probleeme – nimelt
hakkas nõudlus ületama pakkumist, mis
tähendas, et squash’iklubid ei jõudnud
huviliste arvule järele. Kui klient helistab, kuid vabu aegu pole, võib isu ära
kaduda."
Nüüd on Grojicil hea meel tõdeda, et
Eesti squash’ikaart on laienenud – lisaks
Tallinnale ja Tartule on kõik võimalused
ala viljelemiseks Pärnus, Kuressaares,
Narvas, Kilingi-Nõmmel, Vinnis ja Tabasalus. Järgmisel suvel avatakse üks saal
Tääksis.
Grojici sõnul oli teiseks suureks probleemiks tipptreenerite puudumine, mis
seadis sportlaste võimalustele oma taset
tõsta tugevad piirid. Nii kujuneski siinsest arengust pigem paigalseis.
Tänaseks on olukord paranenud ja
Eestis on mitmeid arvestatavaid juhendajaid. Kvalifitseeritud treenereid on
kolm: viimase kolme aasta Eesti meister
Paul Piik, Andri Talts ja endine Soome
tippmängija Toni Wallin. See on areng.

Eesti tulevikulootused Dutch Junior Openil
Amsterdamis 2008. aasta juulis.

Noored on riigi ja ala tulevik ning
Eestisse on kujunenud ka noortegrupid,
kes käivad välismaal võisteldes kogemusi omandamas. Grojici sõnul reisib
järelkasv umbes korra kvartalis.
Kuidas siiski jõuab ühe noore juurde
squash, kui meedias räägitakse jalgpallist, korvpallist, tennisest ja kõigest
muust? "Squash peab leidma tee temani," tunnistas Grojic. "Eks see levib inimeselt inimesele eelkõige. Lisaks püüame käia koolides ala tutvustamas."
Ala populariseerimiseks on teisigi
vahendeid, kuid TV-ülekanded pole
lahendus. Nimelt on Grojici sõnul tehnika ülespanemine liiga kulukas ning
peaaegu mitte kusagil ei näidata koduseid meistrivõistlusi. Grojici sõnul

võiks Eestis ja kogu maailmas squash’i
tutvustamisele kaasa aidata see, kui ala
pääseks olümpiamängudele. 2009. aastal valitakse viie ala seast välja kaks,
mis võetakse 2016. aasta OM-ile. Lisaks
squash’ile konkureerivad näiteks karate
ja golf. Squash omas juba lootust pääseda Londoni olümpiamängude kavva, kuid
hääletati toona esimesena välja. «Ka
suurturniiri toomine Eestisse võiks ala
popimaks muuta,» nentis Grojic. "Paraku
ei tea, kui kaugesse tulevikku see jääb."
Täpset statistikat Eestis koostatud ei ole,
kuid Grojici hinnangul on meil ligikaudu
1300 harrastajat. Neid, kes võistlustel käivad, on 100–150. Eesti meistrivõistluste
kõrval toimub aastas neli kuni kuus karikaetappi, kus pannakse paika mängijate
asetus. Lisaks sellele korraldavad klubid
erinevaid auhinnavõistlusi. Eesti parimad
squash’imängijad käivad ka välisvõistlustel. 2007. aastal võideti koondisega meeskondlik Euroopa Rahvuste Karika turniir,
mis tähendab sisuliselt B-grupi Euroopa
meistrivõistlusi. Lisaks käiakse mängimas Soome liigas, kuna sealne squash on
Eestist tugevasti ees. «Soome on mitte
ühe, vaid isegi kaks sammu meist ees,»
tunnistas Grojic. «Meil käivad kogemuste
omandamiseks neli-viis meest seal külalistena mängimas.»
Eesti probleem ongi selles, et tippriikides tulevad noored ala juurde juba
maast madalast. Grojic loodab, et nüüd
on tegemist murdepunktiga.
Kuidas reklaamida squashi? "Squash
on haigus," naeris Grojic, kuid lisas tõsinedes, et ajakiri „Forbes“ ristis squashi maailma tervislikemaks spordialaks.
Nimelt pani elustiili ajakiri „Forbes“
tõepoolest kokku pingerea spordialadest,
mis kõige tervislikumad. Arvesse võeti
erinevaid tegureid nagu näiteks kalorite põletamine 30 minutiga, vastupidavuse arendamine ja vigastuste oht ning

Eesti koondis 2008. aasta aprillis Eesti – Läti maavõistlustel. (Vasakult) Andri Talts, Meelis Press,
Diana Leguss, Anu Volotkin, Paul Piik ja Paavo Piik.

TENNIS 4/2008

squash platseerus esimeseks, sõudmise
ees! Miks mitte siis proovima minna?

79

LAUAtennis

Laste toel tippu
Tatjana Tšistjakova on Eesti paremaid lauatennisiste. Vaatamata liidri seisusele,
otsustas neiu vahepeal reketi nurka visata ning kadus kaheks aastaks spordiareenilt.
Nüüd on ta taas tagasi ja tõestamas, et on parim.
Lauatennisest kirjutab vabakutseline ajakirjanik Olavi Helmaste. Foto: Eesti Lauatenniseliit.

T

sealgi riigis sage külaline. Kahjuks on
aga Rootsi klubide tase, eriti naiste lauatennises langenud, mistõttu ei näinud
Tatjana sealses klubis jätkamisel mõtet.
“Kutsutud on hiljem ka, aga ma olen eelistanud Eestis mängida,“ sõnab ta.

atjana siirdus pärast keskkooli
Tartu Ülikooli õppima Eesti filoloogiat. Muidugi oleks ka ülikoolilinnast leidnud treenimispaiga, kuid
neiul oli tolleks hetkeks tekkinud alast
tüdimus. “Kogu aeg ühed ja samad vastased, pinge, hasarti enam ei olnud, huvi ala vastu oli kadunud," püüab Tatjana
tema sees keenud tunnete kompoti kaant
kergitada. “Pidevalt pidid ennast sundima ja mõtlesid, et peab mängima, peab
treenima. Teised ootasid kogu aeg võite."
Nii kees Tatjana üle ja järgneval aastal ei võtnud ta kordagi reketit isegi
mitte kätte. Seejärel palus üks tütarlaps teda endale sparringupartneriks ja
nõuandjaks. Tatjana hakkas vähehaaval
uuesti plastikust palli reketiga toksima,
kuid võistlustele keeldus ta järjekindlalt
minemast.

Iga päev armastatud
ala keskel
Ülikoolis õppiminegi kaotas mingil
hetkel oma võlu, lõpuks jäi kool lausa
pooleli. Pääsetee tuli kodukandist Aserist, kust pakuti Tatjanale võimalust
kodukoha lapsi lauatennisepisikuga nakatada. Neiu haaras võimalusest kinni
ning ütleb nüüd hääles ühteaegu uhkus
ja rahulolu: “Ma saan iga päev tegeleda
armastatud alaga."
Ei tea nüüd, kes keda nakatas – igal
juhul haaras Tatjana reketi taas kätte.
“Alguses proovisin niisama, kas ikka
oskan," muigab ta. Kuid pikapeale hakkas ta uuesti võistlema ning on jõudnud
esialgu taas Eesti tippu.
Oma treenitavatest rääkides läheb
aga neiu tõeliselt elevile. “Mul on 7–8
suuremat last ja 6 last käivad veel lasteaias,“ sõnab ta. “Aseris on küll vähe
lapsi, aga ikka käiakse trennis,“ lisab
Tatjana, kelle arvates praegused potentsiaalsemad noored treenivad hoopis
Narvas. “Narva ja Aseri on kaks kohta,
kus lauad on kogu aeg püsti,“ sõnab ta
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Lauatennisistid
säilivad kaua
Oma seniseks parimaks saavutuseks peab neiu noorte Euroopa meistrivõistlustel saavutatud kahte pronksmedalit. Ühe neist sai ta segapaaris ja teise
naispaaris mängides. Individuaalselt on
Euroopas üsna keeruline läbi lüüa, sest
väga paljud riigid on muretsenud endale hiinlannadest esireketid. Tatjana seda
õigeks ei pea. “Kas tõesti on nii väga tulemust vaja?“ küsib ta.
Põhja-Euroopa MV paarismängu
autasustamine. Tatjana Tšistjakova
(poodiumil paremal) kullavõidu partner Inga
Kardauskaite/Leedu.

uhkusega. “Tallinnas on lastel valikuvõimalus suurem, seetõttu on seal alaga
tegelejaid suhteliselt vähe.“
Tatjana ise alustas samuti lauatennisega suhteliselt noorelt. “Ema käis mängimas ja võttis mind ka kaasa, 6-aastaselt hakkasin trennis käima,“ meenutab
Tatjana. “Aseri on väike koht, ega seal
muud erilist teha olnud.“
Tatjana sõnab naerdes, et sport hoidis
teda pahandustest eemal. “Režiim oli ju
kõva. Nädalavahetustel olid võistlused,
pidi vara ärkama, mistõttu pidudele eriti
sageli ei jõudnud.“
Sport on oluliselt avardanud Tatjana
maailmapilti. “Ma olen väga rahul, et
hakkasin lauatennist mängima, tänu
spordile olen palju reisinud ja maailma
näinud,“ lausub neiu. Eksootilisemate
paikadena toob Tatjana välja Malaisia,
Jaapani ja Hiina, viimast on ta külastanud lausa kaks korda. “Island oli ka
väga ilus,“ lisab ta.
Peale selle esindas Tatjana kolm
aastat ühte Rootsi klubi, mistõttu oli ta

Tatjana tunnistab, et kunagi unistas temagi olümpiavõitjaks saamisest, nüüdne
unistus on aga hoopis omakasupüüdmatu. “Ma soovin, et mu lapsed saavutaksid
seda, mida mina ei suutnud,“ sõnab neiu
elukogenult. Kuigi eluaastaid on Tatjanal
alles 25 ning lauatenniski on ealiselt üsna paindlik spordiala, ei usu Tatjana, et
temal enam maailma tippu asja oleks.
“Hea spordiala on see küll, kuna vanus
ei ole nii tähtis, aga et maailmas läbi
lüüa, oleks pidanud juba ammu Eestist
edasi liikuma, näiteks Saksamaale,“ on
Tatjana veendunud, et puhtalt Eestis
treenides on väga keeruline tippu jõuda.
“Aga kui iga päev reketit käes hoiad, siis
säilid kaua,“ lausub ta kavalalt.
Praegu on Tatjana Eesti lauatennise
eluga rahul. Koos Karin Lindmäega on
nad vestmann-piibelehelikult Eesti parimad naistennisistid. Samas on peale
kasvamas nooremaidki mängijaid. “Meil
Kariniga oleneb päevast, viimasest kahest korrast, mil me teineteise vastu
mänginud oleme, võitsin esimesel korral
mina 3 : 1, teisel Karin sama tulemusega,“ räägib Tatjana. Nooremad veel temalt skalpi võtnud pole. “Nende vastu
aitavad veel kogemused,“ lausub neiu.
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>18 AASTAkeelatud

Võidutöö!
Minu treener –
Kristjan Pakk

Leia 5
erinevust!
Fotod: Scanpix

>18 AASTAkeelatud

Ühel ilusal päeval, kui läksin jälle posti tooma, märkasin
tohutu paberimajanduse vahel ajakirja Tennis. Otsekohe
lappasin lahti rubriigi „Üle 18 keelatud“ ja mida ma nägin
– seekordseks kirjavõistluse teemaks oli „Minu treener“.
„Ideaalne,“ mõtlesin, ning siinkohal meenus mulle see üks
ja ainus nimi – Kristjan Pakk.
Olen Kristjani käe all õppinud nüüdseks kuus aastat ja julgen öelda, et Kristjan on väikest viisi koomik. Ütleksin isegi,
et tal on peale väga heade treeneriomaduste arenenud ka
omamoodi huumorimeel. Ei möödu ainsatki trenni, kus ma
lõpuks ei tilguks higist tänu füüsilisele tegevusele, kuid ei
naeraks pisarateni tulenevalt Kristjani naljasoonest. Ta märkab alati, milline on kellegi tuju või mida uut ja ilusat keegi
seljas-jalas kannab.

Hea sõber!
T

aas on aeg kolida välisväljakutelt sisehallidesse,
pesta puhtaks oma punased sokid ja alustada
uut sisehooaega. Loodetavasti kujuneb see teile
põnevaks ja edukaks.
Ajakirja toimetus tänab taas kõiki, kes osalesid meie
jutuvõistlusel. Eelmises numbris kuulutasime välja konkursi teemal ”Minu treener”.

Treenerid, kellest meile kirjutati, on küll uskumatult toredad. Ei tea, kuidas küll tennis spordialana on koondanud sellised suurepärased inimesed. Muidugi võib
olla ka põhjus selles, et meile kirjutati ainult neist treeneritest, keda tõesti armastatakse. Halbadest treeneritest
ei olegi ju mõtet kirjutada.
Nagu traditsiooniks on saanud, avaldame ka selles
numbris võiduloo. Seekordse võidutöö auhind läheb 16aastasele Kellyle Tallinnast. Loodame, et tema treener
juhtub Kelly kirjatükki lugema. Kui ei, siis Kelly, vii see
ajakiri temale. Nii positiivne vastukaja õpilaselt peaks
andma küll treenerile palju jõudu. Temale kuulub seekordne peaauhind, mille panid välja Kia Motors ja ETL.

Uuele jutuvõistlusele on oodatud kirjutised teemal ”Sees
või väljas?”. Kirjuta meile, kus sulle rohkem meeldib tennist mängida: kas sisehallis või välisväljakutel. Ja muidugi
ära unusta põhjendamast, miks. Kui sul isegi selgeid eelistusi ei ole, siis kirjuta, mis teeb toredaks sees mängimise
ja mis on väljas mängu eeliseks. Järgmises numbris leiad
kindlasti jälle võiduloo, mille autor saab Sportlandi 1000kroonise kinkekaardi ning kõigi osalejate vahel loosime välja Sportlandi 500-kroonise kinkekaardi.
Saada oma lugu, mis võiks ära mahtuda kuni kahele leheküljele hiljemalt 10. novembriks 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 elektronposti
aadress, sest muidu ei saa me loosivõidu korral auhinda
üle anda.

Teiste konkursile laekunud tööde vahel loosisime taas
välja samuti toreda auhinna, mille võitis 12-aastane
Roland. Palju õnne, võtame võitjatega ühendust!

Hiljuti, kui olime parajasti vaatamas Eesti noorte meistrivõistlusi, kus Kristjan oma hoolealuste võistlemist jälgis,
ütles sõbranna nagu muuseas: „Tead, Kristjan on ikka päris
tore. Olenemata oma kolmekümnendatest eluaastatest viskab ta veel päris häid „lamekaid“.
Mäletan siiani hästi, justkui oleks see olnud alles eile, kui
esimest korda tennisetrenni läksin. Süda peksis nõnda,
et tekkis tunne, nagu hüppaks see iga hetk rinnust välja.
Trenni jõudes, kui kohtasin lõbusat ja abivalmis treenerit,
kadus hirm peaaegu silmapilkselt ning sellest ajast peale
ongi minu treener Kristjan Pakk. Ta teab täpselt, kuidas viia
trenni läbi nii, et seal valitseks kord. Võin täiesti kindlameelselt öelda, et ohjad on tema käes. Samas on Kristjan vägagi huvitatud meie igakülgsest arengust. Näiteks teeme me
trennides erinevaid harjutusi tennisepallidega, et olla mängu ajal suutelised reageerima pallile võimalikult kiiresti ning
jõuda vajadusel õigeaegselt ka väljaku kõige kaugemasse
nurka. Me harjutame servi ja mängime omavahel punktide
peale, et olla paremini valmistunud erinevateks võistlusteks. Kristjan julgustab meid ning samuti pöörab suurt
tähelepanu meie üldisele füüsilisele vormile. Vahetevahel,
kui olen jõudnud tennisekooli varem kohale ja näen, kuidas
ta tegeleb pisemate tennisehuvilistega, saan aru, kuidas ta
hoolib neist. Ta läheb alati laste juurde ning näitab täpselt,
kuidas hoida reketit või lüüa servi ja nii vähemalt sada korda, kuni ka kõige pisemal tennisistil on löögid selged.
Kokkuvõtteks võin öelda, et minu treener on tõeline tennisefanatt, kuid samas ei jää mitte üks raas varjatuks ka tema
humoorikas pool. Kristjan on treener, keda julgeksin soovitada ka teistele tennisehuvilistele, tema käe all võib jõuda
vägagi kaugele.
Kelly

Jutuvõistluse auhinnad panid välja ETL ja:
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Minule ja trennikaaslastelegi on ta esitanud selliseid küsimusi: „Sa oled viimased trennid kuidagi vaikne, kas oled
armunud?“, „Hmm, kas sa mulle ka seda head kokanduse
tunnis tehtud šokolaadikooki tõid? Kõht läheb ju pika päeva
peale tühjaks.“, „Noo, kuidas poistega lood on?“, „Kuhu
siis täna Šarapova sinine kleit jäi? Kas sa ikka võtsid selle
laagrisse kaasa?“.
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Vastused: alumisel pildil on puudu kleidi nööp õlal, kiri särgil logomärgi
all, kett kaelast, mütsi logo ja punane teibiriba reketil.

Kui sul on vanust rohkem kui 18 aastat,
siis ära vaata, need leheküljed ei ole sinule!
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“Kuuma”
päikese all

Pikema mänguformaadi puhul või-

naalis kindlalt 8:4 parem. Poolfinaalides

Turniiri käigus arutati ka XO klubi

nuks tulemused muidugi teistsuguseks

alistus Ervinile Toomas Kuum (8:3) ja

tulevikuperspektiive, põhiliste küsi-

kujuneda, ent arvestada tuli ka mitme

Mansbergile Igor Alexandrovich (8:4).

mustena olid esiplaanil järgmise aas-

mängija suure koormusega. Viimasel
päeval kogunes nii mõnelegi koguni
viis mängu.
Üksikmängu vanusegrupis 35+ jäi

Vanusegrupis 45+ moodustasid esikolmiku Maldar Mäesalu, Tarmo Sumberg (finaal 5:8) ja Urmas Sõõrumaa.

ja klubi seos Tallinnas kerkiva Tondi
Tennisekeskusega.
Võimalik, et järgmine aasta peetakse tur-

Tenniseklubi XO traditsiooniline turniir Offshore Cup peeti septembri viimasel
nädalal Hispaania lõunarannikul, Calahonda tenniseklubis Club de Sol.

Sven Mansbergil mullune tiitel kaits-

Härrade grupis (55+) tuli esikoha-

niir Don Carlose hotelli tenniseklubis, mis

mata ja nii saavutas Gunnar Ervin oma

le Enn Kunila Mart Liigandi ja Enn

hoiaks kohalesõitnuid rohkem üheskoos.

Ülevaate turniirist pani kirja klubi liige Toomas Kuum. Pildid: klubi arhiiv.

viienda turniirivõidu järjepanu, olles fi-

Rohula ees.

Seni on elatud üpris laialipillatult.

E

rinevalt varasemast oli üksik-

kattega väljakutel. Saatuse irooniana

vis XO klubi president Tiit Raukas koos

mängus seekord kolm võistlus-

paistis samal ajal Eestis valdavalt päi-

valgevenelase Igor Alexandrovichiga.

klassi, paarismängus aga osaleti

ke. Võistluspausi kasutasid paljud ära

Finaalis alistati sitke paar Sven Mans-

üheskoos sõltumata vanusest. Kui selles

Gibraltari, purjelauduritele meelepä-

berg – Tarmo Sumberg tulemusega

regioonis paistab päike enamasti aasta

rase Tarifa väikelinna või kõrgel mä-

8:6. Poolfinaalis olid nimetatud paarid

ringi ja õhutemperatuur naljalt alla 15

gedes paikneva Ronda külastamisega.

alistanud vastavalt Andres Peetsi –

soojakraadi ei lange, siis nüüd kim-

Päev enne ärasõitu korraldajatele õnn

Gunnar Ervini 8:6 ja Raivo Sündema –

butas kohalesõitnuid kapriisne ilma-

siiski naeratas ning turniir sai lühen-

Enn Tulli 8:2.

taat.

datud versioonis ära peetud – mängu

Enne turniiri poleks keegi ennus-

pikkus piirdus nn profisetiga (män-

tanud paarile Raukas – Alexandrovich

gitakse 8 geimivõiduni).

esikohta, ent tasakaalukas ja taktikali-

Kolmel päeval suudeti ära pidada
vaid üks mäng, sest sisehallide puudumisel tegi tihe vihmasadu puhta töö,

Suurim ja vahest meeldivaim üllatus

võimaldamata mängimist isegi kõva-

sündis paarismängus, kus esikoha päl-

Üksikmängu vanusegrupis 35+ jäi Sven
Mansbergil mullune tiitel kaitsmata ja
nii saavutas Gunnar Ervin oma viienda
turniirivõidu järjepanu.

selt küps mäng ajas konkurendid sageli
segadusse.

Enn Rohula jäi härrade grupis (55+)
küll kolmandale kohale, kuid tema
tuju oli sellegi poolest suurepärane.
Fotol on ta oma embusesse haaranud
keskuse perenaise.

Vanusegrupis 45+ moodustasid
esikolmiku Maldar Mäesalu,
Tarmo Sumberg (finaal 5:8) ja
Urmas Sõõrumaa.

Suurim ja vahest meeldivaim üllatus sündis
paarismängus, kus esikoha pälvis XO klubi
president Tiit Raukas koos valgevenelase Igor
Alexandrovichiga. Finaalis alistati sitke paar
Sven Mansberg – Tarmo Sumberg
tulemusega 8:6.

Õhtust meeleolu aitasid üleval hoida kohalikud
pillimehed.

Härrade grupis (55+) tuli esikohale Enn Kunila
Mart Liigandi ja Enn Rohula ees.

Hispaania kuuma päikese alla on kogunenud XO traditsioonilisest turniirist Offshore Cup 2008 osavõtjad.
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ta Offshore Cup, üldine töökorraldus
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Reval Ladies TC traditsiooniline väljasõiduturniir

Calahonda Cup 2008

K

kell kolm nn pronksimäng, mille võitis

ülesastumine, mis publiku kuumaks

Oh, lõpuks ometi ka mänguvaba päev –

Kaire Helina vastu. Finaal algas kell 17.

küttis. Ansambli kunstiline juht ja hing

pühapäev! Kes läks mõõtmatu Hispaania-

Selleks ajaks oli päike õnneks pilve taha

Lee Murrand pani oma kõlava häälega

ga tutvuma, kes golfi mängima, kes liht-

pugenud ja ilm mängimiseks lausa ide-

laulma nii teised ansambli liikmed –

salt randa või turule. Mina (autor) isikli-

aalne. Kuid loo autoril ei jätkunud Inga-

Mari Liigand, Marina, Helina ja Kaire –

kult nautisin juuksuris käimist (Katrin

Kai vastu ei ussi- ega püssirohtu, mäng

kui ka kogu publiku. Külmaks ei jäänud

Kruusmaa käe all) ja õhtupoole suure-

lõppes 6/2 võiduga Inga-Kaile.

Oodatud puhkepäev

TC Reval Ladies traditsiooniline sügisene väljasõiduturniir Hispaaniasse
sai teoks 17.–24. septembril Calahondas.
Tegemist on väikese rannikuäärse linnaga, kus meid südamlikult vastu võeti.

pärast massaaži. See puhkepäev möödus

Parim osa oli õhtul veel ees – lõpupidu

Materjalid ajakirjale koostas klubi juhatuse liige Marina Hundt. Fotod: Lee Murrand.

väga kiiresti, kuid taastumine oli häda-

sealsamas kohalikus tenniseklubis, soo-

vajalik.

jas suveöös. Just Hispaanias nn värske

turniiril. Väikese pausi järel jätkusid
üksikmängude kohamängud kuni finaalini välja. Minul isiklikult (autor) olid
kõik mahlad ja veed välja pigistatud
pärast poolfinaali Helina Tuvikesega,
mis lõppes 7/5 seisuga minu kasuks.

ohale jõudsime kolmapäeva õhtul, ilm oli suviselt soe ja meeleolu kõigil hea. Neljapäeva

hommikul kogunesime kogu seltskonnaga juba kell 10.00 kohalikku tenniseklubisse, et üritusele pidulik avalöök anda.
Kokku osales turniiril 19 üksikmängijat
ning 24 naistennisisti mängis parima
paarismängija turniiril kaasa. Meile
juba tuttav klubipidaja soovis jaksu ja
jõudu ning turniir võis alata.

Pingelised
turniiripäevad

Pärast tennisemängu kostitas kohalik klubi meid nn tervitusnapsiga
– Hispaania veini ja õllega. Järgmisel

Alustasime üksikmängudega olümpia-

päeval päike enam meile ei halastanud,

süsteemis, kus mängisime ühte setti.

kuumus oli kohati talumatu, turgutasi-

Ilm oli tennisemänguks ideaalne – pil-

me end veega ja igal võimalikul hetkel

ves ja tuuletu, aga soe. Üksikmängud

otsisime varju. Hommikul mängisime

kestsid kella neljani, vahepeal pakkus

parima paarismängija eelringe, kust

Päikeseranniku taevas meile tiba vih-

igast grupist pääses edasi kaks pare-

magi, aga mänge see ei katkestanud.

mat, ülejäänud jäid võitlema lohutus-

Ka teine poolfinaal Inga-Kai Polonski
ja Kaire Roose vahel oli pingeline, aga
selle võrra oli neil kergem, et hommikul paari eelringi polnud. Aga väsimus
ununes pärast basseinis turgutamist ja
õhtust jalutuskäiku Vahemere ääres.

ka hispaanlased, eriti viimase loo Hasta
Maniana ajal, mida laulsime hispaania
keeles. Pidu kestis varajaste hommikutundideni, vahelduseks diskorütmidele
laulis Freddy, aga tantsu lõid kõik.

Esmaspäeval saatis jällegi meid lõõ-

Reval Ladies klubi presidendina auraha

mav päike, alustasime parima paaris-

rinda saanud Triin autasustas parimaid

Teisipäev sadas vihma ja jäi võimalus

mängija kohamängudega. Esikoha võit-

toredate hispaaniapäraste taldrikutega

ka šoppamiseks ning kolmapäeva hom-

les välja Aili Kägu, teine oli Triin Mägi

ja kõiki korraldajaid kaunite õlasalli-

mikul võis alata kojusõit.

ja kolmas Inga-Kai Polonski. Järgnesid

dega, üks värvilisem kui teine. Järgnes

viimased üksikmängude kohamängud ja

üllatusesineja, ansambli La President

Suur tänu kõikidele korraldajatele,
eriti Tiinale, Ailile, Triinule ja Leele!

Võluvad TC Reval Ladies
mängijad võistlusväljakute taustal

Laupäeva hommikul tervitas meid taas
lõõmav päike ja parima paarismängija
põhiring võis alata. Pärast seda mängiti
veel üksikmängude lohutusringe ja kohti
5.–8-ndani. Õhtuks kogunesime ühisele
õhtusöögile Capo Pina randa, kus meri
oli restoranist vaid mõne meetri kaugusel. Nautisime kohalikke kalaroogi ja
head Hispaania veini.

Pildile on kogunenud turniiri
medalistid ja korraldajad.

Turniiri lõpupeo üllatusesineja, ansambli La President ülesastumine küttis kired kuumaks.
Ansambli kunstiline juht ja hing Lee Murrand (keskel) pani oma kõlava häälega laulma nii teised
ansambli liikmed – (vasakult) Marina Hundti, Mari Liigandi, Kaire Roose ja Helina Tuvikese –
kui ka kogu publiku.

Reval Ladies TC traditsioonilisel väljasõidu turniiril Calahonda Cup osalejad meeleolukal ühispildil.
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Turniiri peakorraldaja Tiina Mõis tänamas sooja
vastuvõtu eest kohaliku klubi esindajat
Jose de Orbanejat.
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PÕNEVteada

LiVal Tennis Open
Tallinna linnaametnike esimene tenniseturniir
7. septembril toimus esimene tenniseturniir sarjast
LiVal Tennis Open 2008.

L

Ülevaate turniirist panid kirja Evelyn Tohvri, LiVali tennisesektsiooni juhataja ja
Tiia Viisalu Tallinna Linnakantselei siseauditi osakonna siseauditi peaspetsialist

innaametnikud kogunesid 7. septembri hommikul Tondiraba tennisekeskusesse, et võtta üksteiselt
mõõtu tennises. Selgitati välja meeste ja
naiste üksikmängu parimad.

Tenniseturniiri korraldas spordiklubi
LiVal Sport, mis ühendab Tallinna linnaametnikke, kes peavad lugu sportimisest, heast konkurentsist ja saavutustest.
LiVal Sport tegutseb juba üle kümne aasta. Erinevate spordialade harrastajad on
koondunud vastavatesse sektsioonidesse. Tennisesektsioon on teiste seas kõige
noorem – koos on trennis käidud paari
aasta jagu. Osa liikmetest on omal käel
treeninud ka varem.
Põnevad ja
tasavägised mängud
Turniir oli eelkõige vajalik selleks, et
anda harrastajatele võimalus võrrelda
enda ja kolleegide tugevust, stiili ja taset.
Samuti andis üritus tõuke alustada tennisetreeningutega nii mõnelegi ammu
tennisemängust unistanud kolleegile.
Võistlejad mängisid ühe seti, mis meeste alagrupis koosnes kuuest ja naiste
alagrupis viiest geimist. Meeste alagrupis selgitati esikoht välja kahesetilises
mängus. Võrdse tulemuse korral oleks
võitja selgunud kiires lõppmängus. Kuigi
korraldajad kartsid esialgu, et registreerunute tase on väga ebaühtlane, kujunes
turniir äärmiselt põnevaks ning tasa-

vägiseks. Oli kergemaid ja raskemaid
mänge. Kõige pingelisemad olid esimese
ringi mängud ning meeste finaalmäng.
Meeste finaalis alistas Rainer Vakra pärast rasket võitlust Martin Vunderi tulemusega 6 : 3, 6 : 1. Kolmandale kohale
platseerus Oleg Harlamov. Julge algaja
tiitel anti Aleksander Korolkovile ning
peakohtunik Alti Vahkal valis parimaks
servijaks Egon Tintse.
Motivatsioon harjutamiseks
Naiste alagrupi võitis ülekaalukalt
Marita Kukk. Tasavägises võistluses
saavutas teise koha Evelyn Tohvri, kolmanda Tiia Viisalu ja neljanda Marit
Meeksa. Naiste alagrupi julgeks algajaks tituleeriti Liina Oja, kes mängis
tennist teist korda, kuid saavutas nii mõnegi geimivõidu.
Võitjad said teada, et nad mängivad
hästi. Harjutamiseks said motivatsiooni
aga kõik – kes sooviks suurema eduga
esikohta võita, kes sooviks võitjatele
kandadele astuda, kes sooviks ennast
esiviisikusse suruda. Turniiril osalenud
astuvad õhinal sügishooajale vastu ning
ootavad uusi proovilepanekuid harrastajatele mõeldud turniiride näol.
Võistluse korraldajad tänavad turniiri lahkeid sponsoreid Alo Ojassalu ja
Tondiraba tennisekeskust ning A. Le
Coq´i. Samuti suur tänu peakohtuniku
rollis olnud Alti Vahkalile, kellest oli palju abi võistluse sujuval läbiviimisel.

Võitjate
kommentaarid
Marita Kukk
Olen tennist mänginud regulaarsemalt
viimased 2 aastat s.t et olen püüdnud
vähemalt korra nädalas mängimas käija.
Sellest sügisest hakkab(s) jooksma
minu kolmas aasta tennisega.
Sellised turniirid on algajatele väga
vajalikud, kas või selleks, et tekiks
natukenegi võistluskogemust, sest
punktidele mängimine on ikka midagi
muud kui niisama „toksimine”. Kahjuks
algajad sageli ei julge sellistest
väikestest mõõduvõtmistest osa võtta.
Miks see nii on, mina öelda ei oska.
Võistlustel kogetu annab kindlasti
juurde motivatsiooni treenimiseks,
lisaks on võimalik leida mängust võimas
emotsionaalne laeng, kui oskad mängu
nautida. Minu jaoks ongi nii võistluse
kui trenni juures kõige tähtsam see, et
ma suudaks eelkõige ennast ületada ja
positiivselt üllatada.
Olen saanud mängida päris paljude
erinevate vastastega ning arvan, et just
seetõttu ei tulnud mulle see turniirivõit
kuigi raskelt, sest ettekujutus vastastest
oli olemas, kerge närv oli küll enne igat
mängu sees, aga pärast esimest geimi
läks ka see üle ja edasi juba mäng sujus
...
Loodan, et võistlus toimub ka järgmine
aasta ning ehk on selleks ajaks juba
julgeid võistlejad kaks korda rohkem!

Rainer Vakra
Tennisetreeninguid alustasin esimeses
klassis Eesti tenniselegendi Evald Kree
käe all. Põhikooli lõpus otsustasin
tennise asemel tõsisemalt tegelema
hakata hoopis kergejõustikuga.
Tennisereketi võtsin uuesti kätte pärast
kümneaastast vaheaega, alles eelmisel
aastal, ning nüüdseks olen taas leidnud
tee vana armastuse juurde.

Esimesest turniirist osavõtjad
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Kahjuks on küll tänane ajagraafik niivõrd
tihe, et vaatamata soovidele üle ühe
korra nädalas väljakule ei jõua.

TENNIS 4/2008

TURNIIR&traditsioon

Viru Cup 2008
Juba kolmandat aastat järjest peeti Virumaal tenniseklubi XO turniiri
nimega Viru Cup 2008. Kui eelnevatel aastatel sai mängitud vaid Võsu
tenniseväljakul, siis sellel aastal toimusid mängud ka
Rakveres Rahvaaias asuvatel tenniseplatsidel.
Tekst Karin Antropov. Foto: erakogu.

V

õisteldi nais- ja meespaaris-

gu liige Üllar Vaserik, Virumaa muu-

Lõõgastuti saunas, maitsti vardasse

mängudes igamehepaarismän-

seumide juhataja Ants Leemets, ehi-

aetud metssealiha ja tantsiti kohalikus

gu süsteemis. Seekord pakkusid

tusettevõtja Ivo Vainola ning jahimees

lokaalis O-Kõrts ning legendaarses öö-

Ülo Ülesoo.

klubis Seitsmes Taevas.

oma kohalolekuga seltskonda ka Reval
Ladies tenniseklubi liikmed. Finaalid

Viru Cupi idee

Meeleolukad õhtud

mängiti Võsu tenniseväljakul. 14 mees-

Nagu õigetele tenniseturniiridele ko-

Turniiri korraldav Wiru Weri liiku-

paarist tulid võitjateks Enn Tull ja

hane, peeti pärast väsitavaid võistlus-

mise asutaja Robert Antropov ütles, et

Sulev Vare. Naispaare moodustati kok-

päevi ka mängijate pidu. Esimese

kuna ta ise on Rakverest pärit, siis peab

ku 5 ning võitjateks tulid Marina Hundt

võistluspäeva õhtul suunduti ajaloolis-

ta tähtsaks, et XO-turniiri just Virumaal

ja Piret Viskus.

se Rakvere linnusesse. Meeleolu teki-

peetakse. “Siin on ka väga palju ini-

Traditsioon jääb püsima ka järgmis-

tamiseks tõmmati peokülalistele selga

mesi, kes Rakverest pärit või muul

tel aastatel. Tenniseturniir äratas huvi

rüütlirüüd. Meelelahutust oli erinevat,

moel Lääne-Virumaaga seotud,” ütles

ka Vihula valla ja Lääne-Virumaa juh-

sai teha vana kahuriga pauku, proovida

Antropov, kelle korraldatud turniiri

tides, kelle abil algatati Võsul tennise-

mõõgavõitlust, lasta vibu ning tutvuda

kreedo kõlas “Wiru Weri ei Wärise”.

keskuse rajamiseks detailplaneering.

müstiliste linnusevaremetega. Õhtu

“Kui poliitikud, ametnikud või äri-

Kohalikud
spordisõbrad

lõpuks suunduti keskaegse söögilaua

mehed natukenegi mõtlevad selle pea-

taha kosutavat einet nautima. Jagati

le, kus nad on sündinud ja mida nad

Turniir oli kohale meelitanud ka
mitmeid Lääne-Virumaa tennisehar-

muljeid turniirist ning esitati ohtralt

oma sünnikoha heaks teha saavad, viib

uusi ideid tulevikuvaates.

see elu ka väljaspool Tallinna edasi,”

rastajaid. Kohalikest olid konkurentsi

Laupäevane koosviibimine peeti

lisas ta.

tulnud pakkuma näiteks maavanem

traditsiooniliselt Võsul ”Wirukaru”

Viru Cupi korraldajad tänavad kõiki

Urmas Tamm, Rakvere linnavolikogu

alias kohaliku tenniseharrastaja ning

toetajaid ja mängijaid turniiri väga hea

esimees Mihkel Juhkami, linnavoliko-

jahimehe Ülo Ülesoo koduhoovis.

õnnestumise eest.
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Samsung Euronics
Cup 2008
Viies aastapäevaturniir Samsung Euronics Cup toimus viimasel
sumedal augustikuu nädalavahetusel Pärnus.
Ülevaate turniirist koostas tenniseentusiast Tiina Post. Fotod: Kati Vaas.

K

ohal olid kõik, kes pidid olema ja

mängijaid, ootavad meid ees toredad ja

põhjuseta puudujad saavad vigu

läbi elu kestvad tenniseturniirid.

parandada järgmisel aastal.

Võistlus toimus kahes kategoorias.

Raskekahurvägi võistles Champions
liigas ja muidu toredad tennisistid
Euroliigas.
Kolme võistluspäeva jooksul oli õhk
tiine kirgedest, frustratsioonist ja võidujoovastusest.

See on selline elu palgapäev, mis
maksab.
2008. aastal said oma vanad telekad
välja vahetada uute, 40” vastu
Euroliigas Inga Kai Polonski – Urmas
Pilter ning Champions liigas Mait
Künnap – Ago Altjõe.

Tore on näha inimesi, kellele läheb

Monitorid said Euroliigas finalis-

korda võistlemine, kes rõõmustavad ja

tid Raido Rätsep – Teet Kallasvee

kurvastavad oma saavutuste üle.

ja Champions liigas Märten Tamla

On õilis tunne luua traditsioon, mis
on avatud kõigile ja mida oodatakse.
Kuigi enamikust meist ei saa ATP
ega WTA esimese saja hulka kuuluvaid

– Taavi Kerner.

Lohutusturniiri võitsid Alger Oja
– Gunnar Kaup ning lohutusturniiri
lohutusturniiri Kalev Pruul – Urmas
Lagle.
Champions liiga poolfinalistid olid
Mikk Irdoja – Margus Vanaselja ja
Jaanus Sprenk – Madis Sprenk.
Lohutusturniiri võitjad Piret Pichen
– Ene Tuul.
Kokku oli aastapäevaturniiril võistlejaid 77 paari.
Kohtumiseni traditsioonilisel Samsung Euronics Cupil augusti viimasel
nädalavahetusel Pärnus, 2009. aastal.

Euroliiga poolfinalistid olid Mati
Tänav – Veiko Tishler ja Andre Sõrm

Seniks kõike head,

– Hendrek Kelder.

korraldustoimkond

Ooteasendis Mikk Irdoja – se(i)gaduse külvaja.

Kaamerasilma fookuses on Allar Hint!
Kas tõesti Eesti meistrivõistlused?

Taavi Kerner ja
Märten Tamla:
"See oli kindlalt
sees!".
Karismaatiline võistluste patroon
Jaan Koppel.

"Taistelupari" –
Teet Kallasvee ja
Raido Rätsep:
"Yes, vasak, parem ..."
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Pidu, pidu ....

"Tõelised meesterõõmud"
Urmas Arula ja Hannes
Raschinski esituses.

Sepo Seeman näitab
Jaan Koppelile kätte peo
kuumimad kohad.
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SUURsündmus

REVAL HOTELSristsõna

Eestile 2009 Fed Cup
Euroopa-Aafrika
tsooni I grupi turniiri
korraldusõigus!

O

ktoobrikuu esimesed päevad tõid Eesti Tennise Liidule oodatud
sõnumi, mille kohaselt Eesti sai 2009. aasta Föderatsiooni Karika
Euroopa-Aafrika tsooni I grupi võistluste korraldusõiguse.

Võistlused toimuvad Tallinnas Coral Clubis 2009. aasta veebruarikuu

2
t

alguses.
Mäletatavasti mängis Eesti naiskond oma parimas koosseisus tänavu
aasta alguses peetud mainekal karikasarja Euro-Aafrika tsooni esiliiga
turniiril. Siis ei kaotatud ühtegi mängu ja Eesti taastas pärast aastast pausi
koha esiliigas.
Nüüd tuleb aeg, et kaitsta oma kohta ja miks mitte ka edasi liikuda.
Arvestades meie naiskonna head taset ei tohiks isegi see liiga "roosa
unelm" olla. Ometi eeldab edasiliikumise mõte taas meie parimate osavõttu, mis omakorda sõltub kindlasti meie esitennisistide võistluskalendrist
ja mänguplaanidest.



Lahenda ristsõna ja võida Reval Hotelsi nädalalõpureis Riiga!
Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral roosadesse mummudesse)
Siia kirjuta oma nimi

Siia kirjuta oma kontakttelefon

Täidetud kupong saada toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Haabersti 5, Coral Club, Tallinn 13516. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 10. november 2008. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi luksuslik nädalalõpureis Riiga, mille on välja pannud Reval Hotels. Võtame võitjaga ühendust!
Eelmise numbri ristsõna õige lahendus: Patty Schnyder, Gael Monfils. Reval Hotelsi nädalalõpureisi võitis Niina Kandre. Palju õnne!

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

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 Tennis
Haabersti 5, Tallinn
üldtelefon: 660 0540
E – R 6.30–23.00, L – P 8.00–22.00
7 kõvakattega siseväljakut
4 kunsmuru väljakut kilehallis
4 kõvakattega väljakut kilehallis
broneerimine@coraltennis.ee
www.coraltennis.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

WEID
ER’S
JOE

®

I
LL
TE

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.

Muscle&Fitness on aktiivse eluviisi maailm!
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Väljakud ja keskused

SINU TÄIUSLIK TOITUMISE JA TREENINGU ALLIKAS

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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Ajakirjas on

OMA KOHT
LIIKUMISEL,
TREENINGUTEL,

TOITUMISEL ja BODYBUILDINGUL

Loomulikult ei puudu
ka huvitav, lõbus
ning kvaliteetne
ajaviide.

Ajakiri sisaldab
PARIMAID ASJAKOHASEID
materjale tegusale
inimesele, kes aktiivselt
elust osa võtab
ning seda naudib.

TELLI Muscle & Fitness

NÜÜD JA SAAD
AASTATELLIMUSE
ainult

500 krooniga

*

* aastatellimus sisaldab kümmet numbrit, millest detsember-jaanuar ning juuni-juuli on topeltnumbrid. 10 numbri letihind on 799 krooni.

VÄLJAKUD&keskused
Pärnu Tennisehall
Tammsaare pst 39
Pärnu
telefon: 442 7246
E – R 9.00–22.00, L – P 10.00 –22.00
4 siseväljakut, 8 välisväljakut
Pärnu 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-liiva- ja 1 kunstmuruväljak
(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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