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Järgmine number ilmub
2008. aasta oktoobris.

Tellimine:
ajakiri@tennis.ee

Esikaanel Margit Rüütel. Foto: ajakiri Tennis.

Meeldivat tennisesuve 
jätku, kõik ajakirja 

Tennis lugejad!

Nagu käesolevast numbrist näe-
te, pole ka ajakirja toimetus 
suvel päikese käes liialt pu-

hanud ega kogu oma väärtuslikku aega 
ainult tenniseplatsidel veetnud. Ühiste 
jõududega ja oma tublide kaastöölis-
te abiga oleme valmis saanud ajakirja 
senise ajaloo kõige mahukama Tennise 
numbri, mis sisaldab tervelt 116 lehekül-
ge põnevat materjali tennise kohta.

Oleme ajakirja lugejailt saanud eri-
nevates vormides tagasisidet ja nõuan-
deid, mida kindlasti arvestame ja oota-
me ka edaspidi.

Ajakirja juures on juulikuust ametis 
uus sekretär-toimetaja Laura Rahe, kel-
lele saate kõik oma head mõtted edas-
tada.

Viimased kuud Eesti tennises tõid mei-
le palju rõõmustavat. Kaia Kanepi män-
gis hästi Prantsusmaa lahtistel meist-
rivõistlustel, Eesti tänavused meistri-
võistlused Tondi uues keskuses möödu-
sid põnevate mängude ja ilusate ilmade 
tähe all, järjest rohkem tuleb juurde ka 

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

Mõistmaks, millised on tennisepäeva-
del osalenute emotsioonid, siis esimesi 
võite lugeda juba sellelt leheküljelt. Li-
saks vaadake aga kindlasti Nordea ja 
Silberauto töötajate kommentaare.

Ilus suvi kestab, kõik välja tennist män-
gima!

Ajakirja Tennis toimetuse kolleegium
Piret Ilves

Reet Hääl

Tiina Post

Karin Eek

Ain Suurthal

Erkki Torn

Kalle Muuli

Rene Busch

Toomas Kuum

Urmas Sõõrumaa

Villu Vares

Donatas Narmont

Kaasautorid:

Mõnusat tennisesuve!
Donatas Narmont

ajakirja Tennis väljaandjad

Kristiina Mitt

Koostöös Eesti Tennise Liiduga toimus meil mõned kuud tagasi tennist tutvustav üritus. Mõtlesin
ka, et lähen proovin ja vaatan, mis see spordiala endast kujutab. Reketit enne peaaegu käes ei
olnud hoidnud, kui välja arvata 15 aastat tagasi vastu koolimaja seina toksimine.

Esimest korda ma tegelikult kartsin küll, et ei saa pallile üldse pihta, kuid treenerid oskavad 
nii hästi suunata, et tunned – ohoo, polegi nii hull, mõni asi tuleb välja ka. Ja siis isu
muudkui kasvab ja kasvab. Minuga juhtuski nii, et hakkas meeldima ning me otsustasime
kolleegidega regulaarselt treeneri käe all tunde võtta.

Kui küsida, kas on raske, siis pean tõdema, et jah, iga asi on alguses raske – eriti servida ja 
tagantkätt vastu võtta. Vaatamata sellele on tennis hästi positiivne ja tore spordiala:)

Kristjan Viilmann

Kõrvaltvaatajana küllaltki lihtsana tunduv mäng on oma olemuselt tegelikult hoopis midagi
muud – ääretult tehniline, jõuline ning strateegiline – ühesõnaga täpselt selline nagu üks
spordiala peaks olema – nauditav.

Meeldivat tennisesuve 
jätku, kõik ajakirja 

Tennis lugejad!

Tennisepisikuga nakatunud Tele2 töötajad
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Head ajakirja Tennis lugejad!

Uus tenniseaasta on täie hooga 
käivitunud, juba aasta esime-
sed kuud on pakkunud meile 

suurepäraseid tenniseelamusi nii Eesti 
kui välismaa tenniseväljakutelt. Aasta 
algas kahe Tallinnas toimunud kõrge-
tasemelise naiste turniiriga Tallinki ja 
SEB toetusel, kus suurepäraseid mänge 
näitas meie noor lootus Anett Kontaveit. 
Anetti suurepärased esitused päädisid 
turniiri võiduga, ühtlasi pääses Anett 
WTA maailma edetabelisse ja on teeni-
tult ka meie seekordse Tennise kaane-
tüdruk. Hoiame pöialt, et tema hooaeg 
ka sama suurepäraselt jätkuks.

Eesti naiskond Kaia Kanepi juhtimisel 
heitles Federation Cup sarjas kodus vi-
salt tugeva Hispaania naiskonnaga ja 
kuigi lõpuks tuli alla vanduda, said kõik 
pealtvaatajad ja kaasaelajad suurepäras-
te tenniseelamuste osaliseks. Väärtusli-
kud kogemused maailma tippklassi kuu-
luvate hispaanlannadega heideldes tal-
letas oma pagasisse ka Anett Kontaveit. 
Ka Kaiat ootavad nüüd uued väljakutsed 
erinevatel turniiridel ja loodetavasti ei 
pea me tema edetabelikoha kirja pane-

miseks varsti enam kaht numbrit kasu-
tama. Ka Eesti naiskonnal on aprillikuus 
ees oluline kohtumine Valgevenega Fed 
Cup sarjas viimase koduväljakul.

Märtsikuu alguses ootame Tallinnas 
põnevat vastasseisu Davis Cup sarjas 
Eesti ja Leedu vahel, saame näha, kuidas 
saab viimasel ajal ülikiiret arengut näi-
danud meie esireket Jürgen Zopp vastu 
Leedu esinumbrile Richard Berankisele, 
kes tänavustel Austraalia lahtistel kol-
mandasse ringi jõudis ja aeg-ajalt ka 
Roger Federeri endaga koos treenib.

Ning ega kevad ja suvigi enam mägede 
taga pole. Eelmises Tennises novembri-
kuus ennustasin,et järgmise numbri il-
mumise ajaks on kohal nii euro kui suu-
red lumehanged. Ja mõlemad ennustused 
on täide läinud. Järgmine Tennis ilmub 
meil kevadel maikuus ja selleks ajaks 
peaks olema lumi sulanud ja euro endi-
selt käibel.

Elame-näeme, mõnusat talve jätku ja 
häid tenniseelamusi,

Donatas Narmont
Tennise väljaandja
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Eksklusiivne Vana Tallinn 

Heritage Edition on loodud 

tähistamaks Liviko liköörimeistrite 

kuulsusrikast ajalugu. Vana Tallinna 

rikkalikku maitset täiendab kerge 

tammenüanss, luues nii 

erakordse kooskõla.

Va na 
Ta llinn 

HeriTage
ediTion

Vana Tallinn Heritage Edition

Fo
to

: V
ik

to
r B

ur
ki

vs
ki

.

Ajakirja väljaandja koos nimekate külalistega - Tallinnas FedCupi matši võitnud Hispaania 
tennisistide Carla Suarez Navarro (vasakul) ja Jose Maria Martinez Sancheziga.

ajakirja lugejale
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Selles numbris

Selles numbris
6 JOOKSJA 2/2009

SISUKORD

9 Kaanestaar Gerli Ots
Aastaid oma lõbuks jooksnud noor naine räägib, kuidas ta valmistub

elu esimeseks maratoniks.

14 Joostes õpite iseennast tundma
Jooksuekspert Meelis Minn annab jooksukooli teises osas nõu,

mille üle peab treenima hakates kõigepealt mõtlema.

20 Löö kaasa järvejooksudel!
Järvejooksude korraldaja Stamina juht Urmo Raiend selgitab,

mida tuleks osalejate jaoks paremini teha.

22 Joostes jalutuks
Mitmekülgne harrastussportlane Priit Pullerits tunnistab, 

et vigastas end liialt ahnelt harjutades.

25 Rekordimees Pavel Loskutov jälle hoos
40-aastaseks saav üks Eesti paremaid pikamaajooksjaid tahab

veel noorematega võidu joosta.

26 Mudast, veest ja kõva mehe tiitlist
Mitmekülgne harrastussportlane Valdo Jahilo kirjeldab

adrenaliinitulva esilekutsunud kõvamehejooksu.

27 Maratonihundi come back Stockholmisk
62-aastane Enn Bachmann koges pärast pikka pausi taas maratoni

joostes võimsat emotsionaalset laengut.

28 Elu pärast põlveoperatsiooni
Tennist ja jooksu harrastav Kalle Muuli kirjutab, kuidas saab pärast

põlvelõikust taas harjutada.

30 Jooksjaid kutsutakse Pärnu ja Elvasse
Olümpiasangar Jüri Jaanson lubab pärast sõudjakarjääri lõppu

ka ise jooksudel kaasa teha.

32 Jooksuriiete valimine
Aastaid jooksuriideid müünud 1980. aastate tipptegija Rein Valdmaa

annab nõu, mida peaks treeningul selga panema.

34 Valik rahvaspordiüritusi
Jooksmine, jalgrattasõit, triatlon, ujumine, rulluisutamine, 

orienteerumine ja seiklussport.

37 Eksootikajanu viib eri maailmanurkadesse
Harrastusjooksja Villu Zirnask seab oma reisikavu nii, 

et võtab sihiks maratonijooksu senikäimata linnas.

Selles numbris
Jooksja suvenumbris jagavad asjatundjad nõu ja juhiseid eri vastupidavusalade treeninguks,

tutvustatakse nii Eesti paremaid tegijaid kui ka sitkemaid harrastusportlasi,
käsitletakse laste sportimist, avaldatakse tähtsamate rahvaspordiürituste kalender.  
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Ajakirja väljaandja Donatas 
Narmont võtab kokku aasta 
esimesed turniirid Eestis. 
Kuigi Federation Cupi matšis 
tuli Eestil Hispaaniale alla 
vanduda, said pealtvaatajad 
elamuse osaliseks.

Artiklis Eesti Tennise Liidu 
tegemistest on samuti juttu 
Federation Cupist, kuid põhiliselt 
selle ettevalmistusest. Saame 
teada, et Eesti on Rahvusvahelises 
Tenniseföderatsioonis heas 
kirjas ning seni saanud turniiride 
läbiviimise eest kiitvaid hinnanguid.

Ajakirja Tennis uus rubriik 
hakkab pikemalt tutvustama 
Eesti tuntud tenniseinimesi. Siin 
saate lugeda Rene Buschist, kes 
on olnud silmapaistev tegija nii 
mängija kui treenerina. Isegi Buschi 
lapsepõlve huvitavad meenutused 
on loos kirjas.

Robin Söderling on ainus 
maailma tippu alles jäänud 
rootslane. Üksik hunt pole 
kaasmängijate seas kuigi 
populaarne, ehkki paljud 
kirjeldavad teda kui sõbralikku 
inimest.
Samantha Stosur ei paistnud 
tüdrukuna millegagi silma, ent nüüd 
on temast saanud austraallaste 
suurim lootus. Draama ja 
läbielamised 2010. aasta French 
Openi finaalis on tal praegugi 
meeles. Lisaks suured postrid nii 
Söderlingist kui Stosurist.

Rene Busch, kes on ajakirja 
persoon, tutvustab põgusalt 
omanimelise kooli jõuluüritust.

Lugu on kaheosaline, millest 
esimeses saame kaasa elada 
vahetutele muljetele aasta esimeselt 
suurturniirilt, teises on aga ülevaade 
võistluse käigust ja tulemustest.

Sulgpallis peeti jaanuaris 
oluline turniir – Yonex Estonian 
International Open. Kirjutame 
sellest võistlusest kui ka 
seal osalenud kolmest Eesti 
naismängijast, kes pürivad Kati 
Tolmoffist maha jäetud esireketi 
kohale. Sulgpalli liidu president 
Robert Antropov on aga 
sportlasehingega juht, kes alale uut 
hingamist sisse puhub.
Eesti tipplauatennisist Rein 
Lindmäe võrdleb oma lemmikala 
tennisega, mis talle seeniorieas 
samasugust naudingut pakub.

Seltskond

Eksootiline turniir

80

83

Kolme reformierakondlase 
mõtteid paarismängust Urmas 
Sõõrumaaga ja tennisest üldse. 
Tuleb välja, et kõik tennisehuvilised 
poliitikud tahavad ka oma lapsi 
selle mängu tegijatena näha.
Samuti on seltskonnarubriik  
lk 23, kus fotod Federation Cupi 
peoõhtust ja lk 86, kus fotod ETL-i 
aastalõpupeost

Eesti harrastustennisistid ei pea 
turniire ainult kodumaal, ent 
Kambodža oli senistest kaugeim 
reisisiht, kus omavahelist jõuproovi 
peetud.

Siin on midagi naislugejaile! Kuid 
kindlasti ka meestele, sest kellele 
ei meeldiks vaadata kaunite 
naisetennisistide kauneid kleite! 
Moekunstnik Anu Lensment 
kommenteerib, kelle riietus 
Australian Openil oli säravaim.

Tutvustame Eesti Davis Cupi 
koondise vastast, Leedu esinumbrit 
Richard Berankist, kes kunagi sai 
preemiaks 11-päevase treeningu 
Roger Federeri endaga.  
Lk 34 tutvustame lõõgastus- ja 
treeningupaika City Spa ning loo 
juures on pildireportaaž, kuidas 
näitlejanna Merle Palmiste ja 
ettevõtja Raimo Kägu spaad 
külastasid. Kihlveokontor Triobeti 
uuest teenusest lk 56. Milline tuleb 
tänavune kingakevad, saate lugeda 
lk 62. Lk 84 pajatab Estraveli 
müügijuht Evelyn Karming, kuidas 
temast sai tennisehuviline. Lk 92 on 
juttu „Laari reketloniturniirist 2011“, 
kus Isamaaliidu juhtpoliitik  
Mart Laar ka ise kaasa mängis.

Eesti neidude meister Dana 
Ihsanova kaalub, kui tõsiselt 
peaks ta tennisega jätkama – 
kas pühenduda juuraõpingutele 
Inglismaal või siiski mängida tennist 
mõnes USA ülikoolis. Priit Pihlil 
enam sellist valikut pole – tema on 
küll ühes isikus mängija ja treener, 
ent sisuliselt ikkagi viimati mainitud 
ameti esindaja.

Kirjutame Tere tennisekeskuse 
ümberehitusest ja RAM keskuse 
viimastest tegemistest.

Ülevaade detsembris peetud 
Mastersist, mille muutis 
põnevamaks käevigastusest 
paraneva Kaia Kanepi 
kaasamängimine. Et Eesti esireket 
mängis nii-öelda ühe käega, oli 
võistlus tasavägine. Lk 64 tuleb 
aga juttu juba uue aasta esimesest 
suuremast tennisevõistlusest 
Eestis – SEB Tallink Openi kahest 
järjestikusest turniirist. Rõõmus oli 
ta eelkõige põhjusel, et teise turniiri 
võitis Anett Kontaveit.

Kogu tõde Föderatsiooni 
karikavõistluste matšist – miks oli 
Hispaania Eestist tugevam ja milline 
näeb välja meie naiskonna tulevik.
Lk 26 on sama teema all põgus 
intervjuu Peeter Lambiga, kelle käe 
all asub märtsi algul võistlustulle 
Eesti Davis Cupi meeskond.

Kokkuvõte nende harrastusliigade 
tulemustest, mis eelmise aasta 
viimasest numbrist välja jäid, sest 
võistlus veel kestis.

SEB ja Tallinki toel moodustati 
noortest tennisistidest tiim, kelle 
hulgast on eesmärk kasvatada viis 
maailma esisaja mängijat.
Lk 40 ja Lk 42 saab lugeda veel 
kahest tulevikutegijast,  
14-aastasest Tatjana Vorobjovast 
ja 12-aastasest Kenneth Raismast. 
Mõlemal mängijal on üks ühine 
joon – kõrged eesmärgid. „Tahan 
ikka päris tippu jõuda, et kõik 
teaksid mind,“ ütleb Vorobjova. 
„Mu eesmärgiks on saada maailma 
parimaks,“ ütleb Raisma.

Kas Anett Kontaveit astub Kaia 
Kanepi jälgedes? Uus rubriik 
Analüüs võtab vaatluse alla teema, 
millest tennisesõbrad viimasel ajal 
palju räägivad. Ehkki kogenud 
treenerid tunnistavad, et võrdlus 
on veel pisut varajane, saab kahe 
mängija arengus paralleele tõmmata.

Tänapäeva tippspordi lahutamatuks 
osaks on saanud jalatallatoed, 
millest räägivad tennisist Anett 
Kontaveit ja ortopeed Kalev Toots.

14

16

19

Nagu alati, saate lahendada ristsõna 
ning ajakirja viimastelt lehekülgedelt 
lugeda ülevaadet Eesti tenniseväljakutest 
ja keskustest.

20

87

Klubitennis

Turniir ja traditsioon

Reval Ladies tenniseklubi 
Kuldkrooni uusaastaturniir ja XO 
klubi toetus sotsiaalkeskusele.

Essentiale Open peeti jaanuaris 
küll esmakordselt, kuid juba on 
teada, et seda turniiri kavatsetakse 
traditsiooniliseks teha. Tegemist 
oli seni suurima osavõtjate arvuga 
harrastustennisistide turniiriga 
Eestis.

90

86

suursisukordsuursisukord
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Teatavasti Eesti kaotas selle matši, 
ent nagu ka koosolekul tõdeti ja 
hiljem ka tegelikkus näitas, tuldi 

püstitatud ülesandega kenasti toime. 
Lõpliku hinnangu annab siiski järjekord-
ne ETL-i juhatuse koosolek ning ITF-i 
raport matši kohta. ITF-i raport on tava-
päraselt väga detailne, kus tuuakse ka 
näilised pisiasjad esile. Luubi alla võe-
takse reklaamibännerite vastavus milli-
meetri täpsusega, kuidas on kinni peetud 
rahvusvaheliste ja kohalike sponsorite 

Eesti on ITF-is  
heas kirjas

Eesti Tennise Liidu juhtkond käib  koos kaks korda kvartalis. Kahe ajakirja Tennis 
numbri ilmumise vahele mahtus (24. jaanuar) üks juhatuse koosolek, millel arutati 
teemasid seinast seina. Kosmeetiliste muudatuste viimise järel eelmise koosoleku 

protokolli, kuulati ära Föderatsiooni karikasarja maailmaliiga II grupi matši  
Eesti-Hispaania direktori Teet Kallasvee ettekanne.

Tekst: Toomas Kuum   Fotod: Viktor Burkivski

esitamise reeglitest, saali valgustus, 
transport, treeningutingimused, joone-
kohtunike töö, pallipoisid-tüdrukud, tse-
remooniate läbiviimine, teleülekanded, 
pressikonverentsid, külaliste majutus, 
võistkondade ja VIP-külaliste pidulik 
õhtusöök, üldine õhkkond  jpm.

Positiivsed raportid

Seni on ITF-i raportid olnud väga posi-
tiivsed ja loodetavasti kehtib see ka 
nimetatud võistluse kohta.  Huvi Eesti 

vastu on tõusnud ja kindlasti mängivad 
siin olulist rolli meie tennisistide edu-
kad etteasted viimastel aastatel – eel-
kõige muidugi Kaia Kanepi, ent ka nais-
kond tervikuna, samuti Jürgen Zoppi 
järjepidev areng ja toredad tulemused 
meie noormängijatelt. Vähetähtsaks ei 
saa pidada ka Eesti aktiivsust rahvus-
vaheliste turniiride läbiviimisel.

Eesti-Hispaania mängu tuli jälgima 
päris mitu ITF-i ametnikku, nende seas 
ka Tennis Europe president Jacques 

Tennis Europe 
president Jacgues 
Dupre (vasakul) ja 
Eesti Tennise Liidu 

president Urmas 
Sõõrumaa.
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Dupre, rääkimata mitmest muust tehni-
lisest sekretärist. Tundub, et Eesti on 
teatavas mõttes veel eksootiline paik, 
sest mitteametlikes vestlustes soovitak-
se siiralt Eesti naiskonnale edu ning et 
ta püsiks võimalikult pikalt maailma pa-
remikus, mis tähendab ühtlasi ju, et Ees-
tis peetakse ka edaspidi tennise tippüri-
tusi. Mis meil selle vastu olla saab? 

Vaatamata teleülekannetele olid tri-
büünid kuni paarismänguni pilgeni täis, 
mis näitab selgelt rahva huvi tennise 
vastu, tuleb ainult pakkuda kõrgetase-
melist elamust ja tippsporti selle sõna 
otseses mõttes. Eks selle eelduseks on 
ka tenniseharrastajate arvu kasv, mida 
võimaldavad üha lisanduvad tennise-
baasid. Viimane pääsuke on tulemas 
Ida-Virumaalt, kus ETL-i president käis 

kohalike omavalitsusjuhtidega allkir-

jastamas koostöölepingut, mille koha-

selt saab antud regioon lähiaastatel 

mitu tenniseväljakut katuse alla. Narva 

kahest siseväljakust ja moraalselt va-

nanenud Sillamäe spordihallist ei piisa 

selle piirkonna aktiivse tenniseelu kva-

liteetseks ülalhoidmiseks.  Arvestades 

potentsiaali on Virumaa tervikuna üli-

malt oluline tennisekants. Ainuüksi 

Rakverest on pärit sellised nimed nagu 

Andres Võsand ja Maret Ani.

Tõsta klubimaksude  

osakaalu eelarves

Jaanuari juhatuse koosolekul vaadati 

üle 2010. aasta eelarve täitmine ja aru-

tati taas kord läbi 2011. aasta eelarve, 

kuhu viidi sisse ka mõned muudatused. 

Eelarve koostamisel võeti arvesse eel-

datav tulude laekumine. Seejärel võeti 

eelarve vastu kogumahus 635 000 eurot 

(9,93 miljonit krooni). Tulude poolelt 

moodustab ETL-i liikmesklubidelt (53 

klubi) ja mängijate litsentsimaksudest 

(ca 900 mängijat) saadav tulu 6,5%, fi-

nantseerimine riigi- ja kohalikust oma-

valitsuse eelarvest 22%, finantseerimi-

ne kohalikest spordiorganisatsioonidest 

14%, finantseerimine rahvusvahelistelt 

spordiorganisatsioonidelt 10,5%, toetu-

sed sihtkapitalina (Kultuurkapital jm) 

9,5%, piletite tulu jms  2% ning sponsor- 

ja reklaamilepingud 35,5%. Kulude poo-

lel moodustavad lõviosa võistlused ja 

erinevad üritused – tervelt 29% (Davis 

Cup, Federation Cup, Eesti täiskasva-

nute, noorte ja seenioride MV, Masters, 

klubide KV, osaline ITF turniiri kulude 

katmine jm),  tippmängijate (sh osali-

selt ka noored) ja klubide toetused 28%, 

erinevad projektid (play&stay, treene-

rite koolitus, täiskasvanute ja noorte 

GP-sarja toetused jm) 15%, haldus- ja 

tööjõukulud 15,5%, noortekoondised 

7,5%, stipendiumid ja teenused  5%. 

Nagu näeme, sõltub Eesti tennise ve-

reringe seis ikka peamiselt sponsorite 

heldusest, mis ühest küljest näitab 

ETL-i head tööd võimalike toetajatega, 

ent teisest küljest Eesti liikmeskonna 

ebapiisavat kaasatust ala ülalhoidmi-

seks. Maailmapraktikas on suund vas-

tupidine, just liikmesklubid ja sportlas-
te liikmemaksud hoiavad alaliite  üleval. 
Eestis on see osakaal aga alla 10% (!). 
ETL-i presidendi Urmas Sõõrumaa ja 
juhatuse seisukoht tervikuna toetab sei-
sukohta, et see osakaal peab lähiaasta-
tel järsult kasvama (kahekordistuma) 
ning iga tenniseharrastaja tuleb kaasa-
ta Eesti tenniseellu.

ETL püüab jõuda nii kaugele, et võist-
lemine vabariiklikel turniiridel, sealhul-
gas ka ETL-i promotavatel turniiridel 
oleks välistatud ilma MIN-koodita (nn 
ETL-i aastane litsentsimaks). Ideaalis 
kuuluksid sellesse süsteemi ka suure-
mad klubiturniirid. Neile võimaldataks 
turniire korraldada ETL-i registreeri-
mise süsteemi kaudu (reklaam, regist-
reerimine jms), mis võimaldab ka tur-
niiritabelite loosimist ja integreeritust 
Eesti üldedetabelisse. ETL-i poolsed 
teatavad boonused süsteemiga liitumi-
sel on veel arutlusel, ent pall on veerema 
pandud ning muutused ei tohiks end 
kaua oodata lasta. Oluline on muidugi 
tenniseklubide arusaamine, et suurema-
te turniiride korraldamisel on osavõtja-
tel kohtustuslik ETL-i litsentsi omami-
ne. See on maailma praktika ning sel 
juhul saavad ka klubid õigustatult oma 
nõudmisi ETL-ile esitada. Vastasel juhul 
soovitakse ETL-i igakülgset abi, panus-
tamata ise piisaval ja loogilisel määral.

Viimase küsimusena käsitleti ETL-i 
juhatuse koosolekul võimalikku Tennis 
Europe 2013 aastakoosoleku korralda-
mist Eestis (lõviosa kuludest kataks 
ITF). Ideed toetati üksmeelselt.

Seoses ETL-i senise tehnilise sekre-
täri Karin Antropovi lahkumisega uu-
tele jahimaadele kinnitati konkursi 
kaudu uueks tehniliseks sekretäriks Ere 
Lusti, keda paljud tennisehuvilised tun-
nevad TC Avantage tegevuse kaudu. 
Seega on tegemist Eesti tennist ja selle 
spetsiifikat tundva inimesega. Soovime 
talle edu pingelises ametis.

Järgmine ETL-i juhatuse koosolek 
toimub veebruari teisel poolel. Rahvus-
vahelisel areenil on Eestile lähim välja-
kutse meeskonna Davis Cupi kohtumine 
märtsis Leeduga ning naiskonna Fede-
ration Cupi Maailmaliiga II grupi üle-
minekumäng aprillis Valgevenega.  

Föderatsiooni karikamatši direktor 
Teet Kallasvee sai ülesannetega taas 
hästi hakkama.

eestiTennise Liit
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Tekst: Ants Põldoja

Kui alustada lapsepõlvest, siis 
Busch oli kaua aega kahe isan-
da teener – mängis tennise kõr-

val ka jalgpalli. „Tegelikult algas sport 
veelgi varem – ema viis mind juba ka-
heaastaselt ujumiskursustele ning viie-
aastaselt judotrenni. Mu vanemad olid 
tublid sportlased, kes mind suunasid, 
aga kunagi ei sundinud. Suur tänu nei-
le!” meenutab Busch.

„Ema, ma tahan seda 

mängu mängida!”

Kuidas ta tennisesse jõudis, mäletab 
Busch üksikasjalikult, ehkki oli alles 
7-aastane. „Kuu enne kooliminekut käi-

minu tipphetked on veel ees!
Rene Busch paistab Eesti tennises silma esmajoones kahe saavutuse poolest: 
mängijana on ta seitsmekordne üksikmängumeister, treenerina viis naiskonna 

Föderatsiooni karikasarja Maailmaliigasse. 39-aastaselt läheb ta treenerina  
uuele ringile ja loodab, et tipphetked on veel ees.

Rene Busch:

sime Kadriorus Mererajooni väljakutel. 

Ema läks riidesse panema õde Birgitit, 

kes tuli võimlemistrennist. Mina jäin väl-

ja ning vaatasin, mis palli seal mängitak-

se. Ei teadnud tennisest tollal midagi, aga 

iga pallimäng huvitas. Klammerdusin aia 

külge ega märganudki, kui ema tuli ta-

sakesi selja taha ja ütles: lähme nüüd 

tiigi juurde luiki toitma. Ma isegi ei vaa-

danud üle õla ja ütlesin: „Ema, ma tahan 

seda mängu mängida! ””

Ema, hariduselt pedagoog, mõistis 

kohe, et Rene ütles tõsiselt. Ja ootas 

trenni lõpuni, et minna treener Tõnu 

Sventeriga rääkima. „Au Sventerile, kes 

ei öelnud, et tulge kuu aja pärast tagasi, 

vaid andis kohe palliga harjutusi proo-

vida. Mulle tundusid need lihtsad, kuid 

tema järeldas, et poissi tasub trenni võt-

ta. Ja nii tee algas,” tunnistab Busch.

Jalgpall lisandus esimeses klassis. 

Koolis moodustati meeskond Tuuslarid, 

kelle hulgast Roman Ubakivi valis 

Buschi ainsana kuulsate Lõvide tiimi. 

Nii tegi ta mõlemat ala, kuni järsku saa-

bus selgus.

Busch: „Mäletan täpselt, kuidas  

12-aastaselt sõitsin trolliga Komsomoli 

staadionile jalgpallitrenni. Seisan ja 

mõtlen. Pidin maha minema Estonias, 

aga astusin üks peatus varem välja, kõn-

disin üle tee ja sõitsin koju tagasi.”

Buschi sõnul toimus otsus tema enda 

sees, treenerid ega vanemad ei rääki-

nud, et tuleks üks ala valida. „Instink-

tiivselt tundsin, et nüüd pean otsustama. 

Klikk käis peast läbi ja koju tagasi sõites 

mõistsin, et tegin õigesti. Tänan taas 

vanemaid, kes ei teinud sellest numbrit. 

Ema alles hiljem ütles, et Ubakivi oli 

käinud kodus ja küsinud minu kohta,” 

selgitab Busch.

NSV Liidu noorte  

esireket

Tennis tundus Buschile sobivam, sest 

individuaalal sõltus rohkem endast. 

Kaks aastat pärast jalgpallist loobumist 

oli Busch juba NSV Liidu omavanuste 

esireket. „Korra tekkis kahetsus, kui 

nägin lehes pilte, kuidas Lõvid tulid 

Ameerika tuurilt. Kuid aasta hiljem pää-

sesin juba ise tennisistina Itaaliasse.”

Mille arvel kerkis Busch NSV Liidu 

parimaks? „Töökuse, kannatlikkuse, 

vastupidavuse ja võidutahtega. Ei and-

nud kunagi alla, olin motiveeritud isegi 

kaotusringi kohtumistes – tollal mängi-

ti turniiridel kõik kohad välja,” vastab 

Busch. „Kuigi Bogomolovi juures Liidu 

koondise laagrite  koormustega jäid pea-

gi põlved haigeks, ma siiski tänasin teda, 

et andsite mulle selgroo ja töökuse.”

Busch omandas harjumuse, et peab 

iseseisvalt jooksutrenni tegema. „Jook-

sin ja ise mõtlesin: mina lippan, teised 

praegu puhkavad. Kui lähen väljakule, 

suudan teised üle joosta.”

Siiski ei püsinud Busch suurriigi esi-

reketina kaua. Noormeeste klassis pol-

nud pelgalt võidutahte ja visadusega 

enam võimalik võita. „Võimalik, et 

Sventer pidanuks nägema, et kui poiss 

12-aastaselt selle taktikaga võidab, siis 

hiljem võib tulla tagasilöök. Ometi olen 

esimesele treenerile tänulik lapsepõlve 

kasvatuse eest. Ta oli noor treener ja 

olnuks tal rohkem kogemusi, siis ... Kuid 

tähtsam on võtta maksimum sealt, kus 

oled. Sain noorteklassis palju kogemusi 

ja tahtejõudu – iseloomu kasvatamise 

poolest oli see hea, aga mängu poolest 

võib-olla mitte,” arvab Busch.

Buschile on öeldud, et nüüd, ise juba 

treenerina, mängib ta elu parimat ten-

nist. Enam ei oota vastase viga, vaid 
üritab kohe rünnata. „Lapsi õpetades 
tuleb ka enda mängu kaasajastada,” 
muigab Busch.

Otsingud segastel  

aegadel

17-aastaselt oli Busch sunnitud minema 
mõlema põlve lõikusele. „Kuigi mind 
kutsuti Liidu koondisse ja öeldi, et kui 
ei tule, siis saab sinu koha teine poiss. 
Kuid põlvedes olid juba killud lahti. 
Olin veel samas palatis Martin Reimiga, 
kellega Lõvides koos mängisin,” mee-
nutab Busch.

Pärast Sventerit treenis Buschi viis 
aastat Jaak Parmas, kellele Rene on väga 
tänulik. Kuid segastel aegadel, mil Eesti 
hakkas iseseisvuma ja lokkas inflatsioon, 
lahkus juhendaja Tamperesse. „Kõik jäi 
Evald Kree õlule, tal polnud aega män-
gijatega individuaalselt tegelda. Polnud 
ka partnereid – Rätsep ja Peterson läksid 
samuti välismaale, Võsand oli niikuinii 
kogu aeg ära,” pajatab Busch.

1991. aastal sõitis Busch USA-sse loo-
tustega, et ehk saab sealtkaudu kõrge-

male pürgida.  „Harjutasin Princetoni 
Ülikooli juures, otsisin ise partnereid, 
ostsin ennast isegi 20 dollari eest USA 
Tenniseliidu liikmeks. Kuid siis lõppes 
viisa ning ma ei saanud enam jätkata,” 
räägib Busch.

Järgmine võimalus leidus Saksamaa 
klubi eest mängides. „Esimesed kaks 
kuud mängisin seal ilma rahata, elasin 
ühe treeneri juures köögis madratsi peal,” 
muigab Busch. „Siis aga jõudsin kõrge-
masse liigasse ning teenisin juba 1100 
marka (umbes 560 eurot – toim) mängu 
eest. Nende rahade ning lisaks autode 
müümise eest käisin hiljem turniiridel.”

Langes pettuse ohvriks

Kui Busch siirdus ATP turniiridele ees-
märgiga jõuda edetabeli 300 parema 
sekka, kirjutati Eesti ajalehtedes, et esi-
tennisist läheb sponsori toel maailma 
vallutama. 

Nüüd möönab Busch, et tegelikult pol-
nud tal mingit sponsorit. „See kõik oli 
pokazuhha. Võib otse öelda, et mind pe-
teti. Lehtedes ilmusid ilusad pildid, kus 
mul Peugeot’ müts peas, ent abistaja, 
kelle nime ma ei ütle, polnud lepingut 
sõlminudki. Võistlesin oma raha eest, 
hiljem lubati tasuda. Kandsin veel Mosk-
vast ette, et sain ATP punkte, aga nende 
arvesse minemiseks tuleb Sotšis Master-
sil osaleda. Vastust ei tulnud. Naasin 
Tallinna, esitasin tšekid, aga raha arve-
le ei laekunud,” nukrutseb Busch.

„Ainus, kes mind reaalselt rahaga 
toetas, oli Tiina Mõis,” jätkab Busch. 
„Olin siis juba 27-aastane, ta harjutas 
minu juures. Esimest korda elus sain 
konkreetse rahasumma sõitudeks kätte 
ja siis see juhtus. Sõitsin paariks päe-
vaks Muhu saarele puhkama ja lõikasin 
muruniidukiga jalga.”

Busch jõudis katkise jalaga veel Ees-
ti meistrivõistlustel veerandfinaali, kuid 
doktor Kaidu Meitern ütles: ei saa ris-
kida, pead lõpetama. „Kuu aega istusin 
tegevuseta, habe kasvas. Siis võtsin õe 
Birgiti kampa ja andsin välja teate, et 
seitsmekordne Eesti meister kutsub 
lapsi Tallinna spordihalli tennisekur-
sustele. Jagasime omavahel koolid, kus 
kursusi reklaamida. 1998. aasta sep-
tembris tulid esimesed 44 last ning mu 
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oma parimatel 
aegadel, kui 
ta oli Eestis 
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treenerikarjäär algas,” meenutab 
Busch. Õppemaksudest alustas Busch 
ka Muhus tennisebaasi rajamist, täna-
seks on sealt 11 aasta jooksul läbi käi-
nud 1200 last.

Treeneritöö kõrvalt mängis Busch ten-
nist edasi: „Mängisin veel Davis Cupil 
elu parima mängu, kui võitsin Poola esi-
numbrit, kes oli maailma 272. reket.”

Maailma kolmesaja sekka Busch ei 
kerkinud, tema laeks jäi 724. koht. „Ar-
van, et parima stsenaariumi – õige tree-
ning, õiged partnerid, õige rahastamine 
– korral olnuks 300 sisse pääseda või-
malik. Kui panna mind samasse aega 
nagu Zopp praegu. Temal on kogu aeg 
süsteem ja toetus taga. Zopp saadetakse 
Tšehhi treenima, mina magan samas 
vanuses Saksamaal laua all. Kuid ma 
pole seda tüüpi inimene, et oletada. Võt-
sin maksimumi sellest, mis oli ega ka-
hetse midagi. Mul on hea meel, et Jür-
genil läheb nüüd hästi.”

„I am just warming up!”

Kõigi nende rahvusvaheliste pürgimis-
te ajal polnud aga Buschile Eestis vas-
tast. Tõsi, väikeste mööndustega – Võ-
sand ei teinud kaasa ning Buschi üle-
kaal ilmnes põhiliselt liivaväljakutel. 
Tema kuus meistritiitlit järjest (1992–
1997) on Eesti kõigi aegade rekord.

„Vist viis aastat olin kodus liivavälja-
kuil võitmatu,“ teab Busch. „Esimene 
kaotus üle pika aja sain Alti Vahkalilt 

Tallinna meistrivõistlustel, kuid pärast 
seda alistasin ta Eesti tšempionaadil.”

Busch on varem öelnud, et võidud 
tulid rutiinselt. „Üldiselt on see õige. 
Uskusin oma võimetesse ja teadsin, et 
treenin vastastest rohkem. Üht punkti 
mäletan nagu eilset päeva – mängisime 
Vahkaliga palava ilmaga ja neljandas 
setis võitsin pika pallivahetuse. Jooksin 
võrgu juurde ja hüüdsin: „I am just 
warming up!” Enesekindlus tuli sellest, 
et jaksasin rohkem ja teadsin vastaste 
nõrku kohti.”

Buschi sõnul ei teinud kodused vas-
tased liivaväljakutel midagi, et ta ei 
tunneks end mugavalt. „Kui vastu tuli 
mõni välismaa tugev tagajoonemängija, 
siis tema ei lasknud mul omas elemen-
dis tunda,” selgitab Busch.

Seitsme tiitli saavutamise ajal tuli 
Buschil pidada vaid kaks rasket mängu. 
1990. aasta finaalis esimest korda kul-
lale tulles oli ta Andrei Luzgini vastu 
settidega 1:2 ja neljandas 1:4 taga, kuid 
päästis mängu. Teine oli 1997. aasta 
veerandfinaal 15-aastase Mait Künnapi 
vastu. „Tookord ma isegi ei teadnud, kes 
on Künnap. Öeldi, et üks Pärnu poiss 
tuleb vastu. Aga ta peedistas mind stop-
pidega nii osavalt!” meenutab Busch, 
kes lõpuks võitis kolmes setis.

Aasta hiljem murdis just Künnap vee-
randfinaalis Buschi hegemoonia, ent 
siis mängis ta jalavigastusega – sama 
muruniiduki juhtum. „Olnuks ma terve, 

tulnuks kihvt mäng. Ma ei ütle, et olek-
sin võitnud, kuigi kogemused rääkisid 
minu kasuks.”

Tennisekooli rajamine

Treenerina jõudis Busch lõpuks nii kau-
gele, et aeg oli küps omanimelise ten-
nisekooli rajamiseks. Selle aluseks oli 
aga oma tennisehall ja väljakud. Tallin-
na üks tuntumaid tennisekeskusi, mis 
praegu kannab RAM keskuse nime, on 
sündinud Buschi ideest.

„Mäletan seda nagu eilset päeva,” 
ütleb Busch nüüd. „Ise koputasin ukse-
le, et andke maad ja esitasin projekti. 
Panin sellesse kogu oma raha, mis era-
tundidega kahe aasta jooksul kogutud 
ehk 300 000 krooni. Tundsin, et mängi-
jana on mu aeg läbi, kuid treenerina ei 
tohiks olla piiranguid. Vahepeal tegin 
lastega trenni viies erinevas kohas.”

Busch kutsus appi tollal Hansapangas 
töötanud ekstennisisti Priit Põldoja, kes 
äriliste teadmistega aitas teda asjaaja-
mises. „Koos otsisime investori – Kalle 
Schults ja tema ehitusfirma GMP In-
vestments. Samal ajal mängisin tennist 
Tõnis Paltsiga, kes oli siis linnapea. Te-
ma soovitas maa-ametisse minna ja 
halli jaoks maa ära märgistada. Mäle-
tan, kuidas tulin koju Mustamäele ja 
näitasin emale linna plaani, et näe, mul-
le anti vaba voli ise valida koht, kus 
unistust täita.”

Kuue kuuga ehitati hall valmis: „Abi-
kaasa ootas samal ajal meie esimest 
poega. 28. veebruaril 2003 pidasime 
Javier Sancheziga avamismängu, poeg 
sündis kuu aega hiljem.” Nüüd astub 
Rene-juunior isa jälgedes ning tegeleb 
üheaegselt tennise ja jalgpalliga.

Ei hakka siin majandusteemadel pea-
tuma, kuid hiljem tennisekeskuse oman-
disuhted muutusid. Buschi tennisekool 
sellest midagi olulist ei kaotanud. „Nii 
palju muutus, et halli tekkis teine kool 
juurde. Ideaalis peaks olema ühes kesku-
ses üks kool. Mind aga niisugused asjad 
eriti ei häiri, sest olen igasugusteks muu-
tusteks alati valmis,” selgitab Busch.

Kuna tennisekooli palgati juba koge-
nud treenereid, otsustas Busch, et kool 
on nüüd heades kätes ning tal tasub 
minna järgmisele etapile – parimate 

kasvandikega mööda maailma noorte-

turniiridele. Need olid viis mängijat, 

kellest praegu on ehk tuntumad Anett 

Schutting ja Daniil Proskura.

„Minu väärtushinnangute kohaselt 

peab treener olema lojaalne mängijale. 

Ei taha otsida kergemat teed, et võtta 

jälle parem tennisist ja eelmisest loobu-

da. Anettiga oli tekkinud hea klapp, kui-

das ma seda mängijat jätan? Ta oli ikka-

gi noorteklassis Eesti parim omavanus-

te seas ning pääses ka ausalt FedCupi 

naiskonda – oligi tol hetkel Eesti neljas 

number,” kiidab Busch üht oma paremat 

hoolealust. „Nüüd, kui ta jõudis Sten 

Sumbergi asjaajamise abil Ameerikas 

Berkeley ülikooli, tunnen enda missioo-

ni olevat täidetud. Treeneri töö väärtus 

pole ainult edetabelikoht. Anettile mak-

sab ülikool praegu aastas 51 000 dollarit 

stipendiumi. Suutsin ühe mängija väär-

tuse tõsta üle poole miljoni krooni ning 

anda talle võimaluse tennisega jätkata 

ja korralik haridus saada.”

Koostöö Margit Rüütliga

Busch on koostööd teinud ka Eesti kaua-

aegse kolmanda numbri Margit Rüütli-

ga. See algas juba siis, kui Buschist sai 

FedCupi naiskonna kapten. Nende koos-

töö algust vahendas Eesti Tenniseliidu 

tollane peasekretär Ilona Poljakova: 

„Kui jõudsime pärast minu esimest 

FedCupi turniiri Tallinna, oli Rüütel 

Poljakovalt küsinud, kas Rene ei võiks 

saada tema treeneriks. Mina omakorda 

mainisin Poljakovale, et oleksin valmis 

ka mõnd täiskasvanud mängijat juhen-
dama. Ja nii ta meid kokku viiski.”

French Openile sõitis Busch Rüütliga 
kaasa lihtsalt aitama, mingit kokkulepet 
veel polnud. „Õhtul läksime sööma ja 
leppisime kokku, et teeme koostööd 15 
kuud. Lubaduse ka täitsin. Et Margit ei 
tunneks ebamugavust, leppisime kokku 
mulle 25% auhinnarahast.”

Busch aga lisas, et tema töötasuks ku-
junes 3000 krooni kuus, lisaks aitas 
Rüütli sponsor elamise ja lennupiletite-
ga. „Kuid minu motivatsioon polnudki 
raha, vaid kogemused tulevaseks tree-
neritööks,” selgitab ta. Rüütliga käis 
Busch kokku 36 võistlusel, neist kuus 
suure slämmi turniiri ning aitas ta kar-
jääri kõrgeimale, 158. edetabelikohale.

Neli kuud juhendas Busch ka Vene-
maa noormängijat Tanja Gavrilovat, 
kellega koos ta USA turneel käis. Kuid 
pakkumisele hakata Gavrilova isikli-
kuks treeneriks vastas Busch eitavalt. 
„Võõrastega ma liiga kaugele ei lähe, 
koolile tuleb olla lojaalne,” lisab ta. 
Praegu on Gavrilova maailma parim 
naisjuunior.

„Mul oli au olla teie  

kapten.”

Ka pakkumise hakata Föderatsiooni ka-
rikasarja naiskonna kapteniks tegi Busc-
hile Poljakova. „Olin oma õpilastega 
turneel Bulgaarias, kui samas mängiti 
FedCupi turniiri. Elasin tribüünil eest-
lannadele häälekalt kaasa ja siis Ilona 
viskas repliigi: „Mis sa arvad, kas sa ei 

tahaks FedCupi kapten olla?” Tundsin, 
et olen valmis – õige aeg on alustada 
täiskasvanute juhendamisega.”

Lõpuks kaasnes Buschile naiskonna 
treenerina ka kuulsus – tema käe all 
jõudis ju naiskond Maailmaliigasse.  
„Olen Ilonale pakkumise eest tänulik.“ 
lisab ta.

Kui suur roll on kaptenil, kelle käe 
alla tulevad väljakujunenud mängijad, 
kel kõigil oma treener? „Moraalne toe-
tus ja häälestus on peamine,” vastab 
Busch. „Nipet-näpet võib ka sättida. 
Näiteks ühe turniiri eel kurtis Kaia, et 
serv ei lenda. Viie päeva pärast lõi ta 
elu kiireima servi 196 kilomeetrit tun-
nis. Muutma ei hakanud midagi, ainult 
teatud nüansid.”

Mõnikord aitab kaptenit ka vastaste 
mängu uurimine. „Oli kasulik, et sain 
samal ajal Margitiga tuuril käia. Näi-
teks Gold Coastis nägin, kuidas Peer sai 
jagu Azarenkast. Tänu sellele tulid Kaia 
võidud Azarenka ja Peeri üle Tallinnas,” 
arvab Busch.

Kaks päeva enne tänavust FedCupi 
matši Hispaaniaga tuli Busch kokkulep-
pel uue kapteni Andrei Luzginiga nais-
konna treeningule ja kinkis endistele 
hoolealustele kaks fotot. „Need olid teh-
tud Belgia-Eesti matši ajal. Kirjutasin 
piltidele taha: „Mul oli au olla teie kap-
ten.” Ütlesin, et aitäh teile, need olid mu 
karjääri tipphetked,” sõnab Busch.

Ametist taandamise kohta Busch enam 
suurt midagi ei lisa. „Kuna taandamine 
jäi üldsusele ja tenniserahvale segaseks, 
siis nüüd tunnevad otsustajad ise eba-
mugavust. Mul on hea meel, et initsiatiiv 
ei tulnud mängijailt. On küsitud, et mis 
sa nüüd teed või tunned. Ei ole mingit 
kibestumist! Minu tennis jätkub ikka ja 
saavutusi ei võta keegi ära.”

Ja nii saab isikuloo lõpetada positiivsel 
noodil. Busch: “Olen ülimalt õnnelik 
treener, et püramiid on olnud ideaalilä-
hedane. Alustad nullist, läbid kõik vanu-
seklassid, õnnestub üks noor aidata jär-
jele, siis juba naismängija ja koondis. 
Nüüd lähen teisele ringile, aga palju suu-
remate teadmiste ja kogemustega. Siit 
ka sõnum treeneritele: omage kannatust 
läbida kõik astmed! Siiralt usun, et teisel 
ringil tuleb veel paremaid hetki!”

Rene Busch
Sündinud: 19. juuli 1971
Alustas tennisega: 7-aastaselt
Treenerid: Tõnu Sventer, Jaak Parmas, Evald Kree
NSV Liidu noorte esireket U14 vanuseklassis
7-kordne Eesti meister üksikmängus (1990, 1992-1997)
Eesti noortemeister (U18) 1987 ja 1988
Davis Cupi meeskonna liige (1993-2002)
Mänginud Saksamaa klubides (1992-1999)
Kõrgeim koht maailma edetabelis: 724.
Eesti parim seenior (2009)
Rajas omanimelise tennisekooli ja 
praeguse RAM tennisekeskuse (2003)
Eesti aasta parim treener (2002 ja 2009), Eesti parim noortetreener (2007)
ITF-i kolmanda kategooria treener. Föderatsiooni karikavõistluste naiskonna 
kapten (2007-2010). Juhtis naiskonna FedCupi Maailmaliigasse (2009)
Tuntumaid õpilasi (erinevatel aegadel ja vanustes): Jürgen Zopp, Margit Rüütel, 
Anett Schutting, Daniil Proskura, Kadi Liis Saar, Karl Kiur Saar

Rene Busch Federation 
Cupi paarismängu ajal 
nõu andmas.
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Tekst: Gerli Ramler    Fotod: Viktor Burkivski

„Tegemist ei ole pelgalt toetus-
projektiga, vaid Tallinki ja 
SEB koostöös sündinud init-

siatiiviga,” toonitab AS-i Tallink Grupp 
müügi- ja turundusdirektor Peter Roo-
se. „Soovisime Eesti tennise arengule 
kaasa aidata püsiva ja jätkusuutliku al-
gatuse loomisega, mille aluseks on pi-
kaajaline koostöö. Kui rahalises mõttes 
jõuab initsiatiivi elluviimine kindlasti 
spordi suurprojektide hulka, on kaasa-
aitamise töö- ja ajamahud kahtlemata 

eesti tennisenoored maailma tippu!
AS SEB Pank ja AS Tallink Grupp panid 31. detsembril 2010 aluse tennise 

noortetiimile MTÜ SEB Tallink Tennis Team, et rajada professionaalne 
ettevalmistussüsteem noortele andekatele tennisistidele ning tagada nende  

jõudmine maailma tippu. Toetajate hinnangul on plaan reaalne, sest meie  
noorte tase on tõesti hea.

Auahne projekt: 

ühed suuremad, mida sarnaste projek-
tide osas üldse on rakendatud.”

Roose sõnul on projekti toetajad Eesti 
noortennisistide tasemest ja tulevikuväl-
javaadetest väga heal arvamusel ning see 
motiveeris veelgi kõnealusele algatusele 
hoogu juurde andma. „Tallink toetab väga 
paljusid spordialaliite ja mitmeid indivi-
duaalsportlasi, nii ürituste korraldamist 
kui ka sportlaste transporti,” lisab ta. 

Ka SEB juhatuse liige Allan Parik 
kinnitab, et noortetiim on loodud soovi-

ga laiendada selle kauni spordiala kas-
vupinda Eestis. „Meil on üksjagu lapsi, 
kes oma eelduste poolest võiks täiskas-
vanuna lüüa läbi tipptennises. Samas 
eeldab see mängukogemuse saamist 
turniiridel, milleks on aga vaja olulisel 
määral rahalist ressurssi. Siin leidsime 
koos Tallink Grupiga võimaluse õla alla 
panna, et aidata perspektiivikatel noor-
tel osaleda rahvusvahelistel turniiridel 
ja treenida parimate treenerite käe all,” 
selgitab ta.

„Et tegemist on pikaajalise projekti-

ga, näitab ka see, et leping aastamahu-

ga 1,5 miljonit krooni sõlmiti kolmeks 

aastaks. Äriplaani – või miks mitte ka 

tennisekarjääri – edu peitub tihtilugu 

detailides. Suurem võimalus õnnestu-

da on neil, kellel on seljataga tugev 

meeskond. Õnnitlen noori tenniseta-

lente, kes on kvalifitseerunud SEB 

Tallink Tennis Teami liikmeks – loo-

dan, et kasutate avanenud võimalused 

ära ning saavutate oma koha maailma 

tennise eliidis,” ütleb Parik.

Projekt aitab Eestis 

korraldada ka  

rahvusvahelisi turniire

Lisaks sponseerib SEB suurimaid rah-

vaspordiüritusi Eestis – SEB Tartu ne-

liküritust, SEB Tallinna maratoni, SEB 

Maijooksu, SEB Kõrvemaa neliküritust 

ja Tartu Akadeemilise Spordiklubi kau-

du ka korvpalliklubi Tartu Rock. 

Pikaajalise ettevõtmisena mõeldud 

SEB Tallink Tennis Teami strateegiline 

eesmärk on arendada noori tennisiste, 

kes saavutaksid edu rahvusvahelisel 

areenil. Meeskonda kuuluvatel noortel 

on võimalus harjutada tunnustatud 

treenerite käe all ja osaleda rahvusva-

helistel turniiridel.

SEB Tallink Tennis Teami peatreener 

on Andrei Luzgin ja mänedžer Riho Kal-

lus. „SEB Tallink Tennis Teami eesmärk 

on ambitsioonikas – viie aasta pärast 

loodame täiskasvanute klassis maailma 

saja parima tennisisti hulka viia vähe-

malt kaks koondises treenivat tüdrukut 

ja kaks poissi,” märkis Andrei Luzgin.

Mänedžer Riho Kalluse sõnul toetab 

MTÜ SEB Tallink Tennis Team ka rah-

vusvaheliste turniiride korraldamist 

Eestis. „SEB ja Tallinki egiidi all on 

toimumas kaks rahvusvahelist 10 000-

dollarilise auhinnafondiga ITF naiste 

tenniseturniiri. Samuti paneme õla al-

la SEB Tallink liigatennise tegemiste-

le eesmärgiga tuua tennise juurde 

rohkem harrastajaid.”

Tema sõnul on suurepärane, et nii 

initsiatiiv kui ka projekti idee sündisid 

koostöös toetajate Tallink ja SEB-ga, 

sest nõnda olid tiimi loomise algataja-

teks juba sellised osalised, kes olid val-
mis plaani teostumist töö ja vahendite-
ga toetama. 

„Väga oluline roll meie noorte tennise 
arengul on treeneritel ja inimestel, kes 
on südamega asja juures ja tahavad en-
dast anda kõik, et noormängijaid edasi 
viia,” nendib Kallus. „Selliseid inimesi 
napib ja nad tuleb alati hoida professio-
naalse tennise juures. Meil on hetkel 
palju tublisid ja andekaid noori ja loo-
dame, et suudame anda oma panuse 
sellesse, et nad jätkaksid tennisemän-
gimist täiskasvanute klassis. Näen Ees-
ti noorte tennisistide seas palju ande-
kaid sportlasi, kes piisava ja sobiva et-

tevalmistuse puhul on kahtlemata või-
melised maailma tippu murdma.”

Loomulikult eeldab see kõik palju 
tööd ja vaeva, kuid SEB Tallink Tennis 
Team püüab selleks luua kõik eeldused 
ja vajaliku tugisüsteemi, et juba viie 
aasta pärast saaksime kaasa elada järg-
mistele Eestist pärit tõusvatele tenni-
setähtedele. Ambitsioonid on Kalluse 
hinnangul kahtlemata võimsad, kuid 
kindlasti mitte ebareaalsed ning konk-
reetsem eesmärgipüstitus on abiks ka 
motivatsioonile.

Koondise liikmeks saab 

pidevalt kandideerida

Noortennisistide meeskonda arvamine 
toimub kindlate kriteeriumite alusel. Igas 
vanusegrupis on paika pandud kriteeriu-
mid, millisele edetabeli kohale mängija 
peab vastama, et kuuluda siis vastavalt 
kas A- või B-koondisesse. Toetussummad 
on A-koondislastel suuremad. Kuid vas-
tavus kriteeriumitele ei ole ainus nõue 
koondise liikmetele. Peatreener Andrei 
Luzgin jälgib pidevalt, et koondises olev 
mängija suhtuks igati professionaalselt 
treeninguprotsessi ja osaleks piisaval 
arvul rahvusvahelistel võistlustel. 

„Kindlasti ei ole selle tiimi koosseis 
lõplik ja muutumatu, liikmeks saami-
seks on võimalik kandideerida jooks-
valt. Koondise koosseis vaadatakse üle 
kaks korda aastas,” lisab Kallus. 

Tiimi liikmed on:
Tüdrukud:
1. Eva Paalma (tüdrukud 16)
2. Tatjana Vorobjova (tüdrukud 16)
3. Erika Hendsel (tüdrukud 14)
4. Valeria Gorlats (tüdrukud 14)
5. Jaana Kuzovkova (tüdrukud 14)

Poisid:
1. Kristjan Tamm (poisid 14)
2. Mattias Siimar (poisid 14)
3. Kristofer Siimar (poisid 14)
4. Martin Valdo Randpere (poisid 14)
5. Christopher Robin Klettenberg 
(poisid 14)
6. Markus Kerner (poisid 16)

Kogu info SEB Tallin Tennis Teami 
kohta leiab kodulehelt:  
www.sebtallinktennis.com

Siin ongi 
noortetiim, 
kelle seast 
loodetakse 
kasvatada 
maailma 
esisaja 
mängijaid.

Noortetiimi juhid ja toetajad: vasakult peatreener Andrei Luzgin, SEB juhatuse liige Allan 
Parik, AS Tallink Grupp müügi- ja turundusdirektor Peter Roose, mänedžer Riho Kallus.

tulevikutegijad tulevikutegijad

14 TENNIS 1/2011 TENNIS 1/2011 15



Puhtalt saavutusi võrreldes – Ka-
nepi valiti 1999. aastal kuni  
14-aastaste tüdrukute seas Eu-

roopa parimaks mängijaks, võitis 2000. 
aastal 15-aastasena kuni 16-aastaste 
tüdrukute seas Euroopa meistritiili 
ning jõudis mainekal Orange Bowlil 
poolfinaali ja võitis oma 16. sünnipäe-
val Prantsusmaa lahtiste meistrivõist-
luste noorteturniiri – oli Kanepi noore-
na edukam kui mullu jõululaupäeval 
15-aastaseks saanud Kontaveit.

„Tennis on kümne aastaga nii palju 
edasi arenenud, seetõttu on kõik suhte-
line,” arutles nii Kanepit kui ka Konta-
veiti treeninud Luzgin. „Ma ei tea, kas 
kümme aastat tagasi noored mängisid 
samasugust tennist, nagu praegused 
noorteklassi tipud.”

Sellega nõustus ka Busch. „Mäng on 
nüüd palju füüsilisem,” märkis ta. „Sta-
biilsus on endiselt aluseks, aga nüüd on 
see agressiivne stabiilsus. Selles mõttes 
võib ehk öelda, et Anett on Kaiaga võr-
reldes eelisseisus, et arenenud on ka 
võimalused füüsise treenimiseks.”

Kanepi ei kasutanud 

nooruses jõulisi lööke

Meenutuseks – millised olid 15-aastaselt 
Kanepi tugevused? „Kaia mängu üldpilt 
on mulle meelde jäänud kui kindla ja 
mitmekülgse löögivaliku ning turvalise 
tempoga. Ma ei mäleta, et ta oleks  
14-15-aastaselt kasutanud väga jõulisi 
lööke,” sõnas tol ajal Kanepi koduseid 
konkurente Maret Ani ja Margit Rüütlit 
juhendanud Põldma. „Tundus, et ta 
mängis võistlustel alati väga kindla tak-
tikalise plaani järgi. Imetlesin Kaia tah-
tejõudu ja meelekindlust mängida kõik 

Kas Kontaveitist saab 
Kanepi mantlipärija?
Sellest ajast alates, kui Anett Kontaveit 13-aastaselt läbi aegade noorimana 

täiskasvanute arvestuses Eesti meistriks tuli, on teda võrreldud Eesti edukaima 
tennisisti Kaia Kanepiga. Kas Kontaveit astub Kanepi jälgedes? Sellele küsimusele 
aitasid Tennisel vastust leida treenerid Andrei Luzgin, Rene Busch ja Aita Põldma.

Tekst: Maarja Värv, Postimees

punktid taktikaliselt läbimõelduna – ta 

teadis täpselt, kust väljaku tsoonist kuhu 

lüüa, millal tempot vahetada.”

„Selleks oli tal ka kindel relv, mille 

võttis käiku, kui mänguplaani oli vaja 

muutust tuua,” jätkas Põldma. „Need 

olid kõrged topsiga löögid tagajoonele, 

mida ta ainsana tüdrukutest nii suure-

päraselt valdas. Nende kõrgete pallikaa-

rtega murdis ta kõigepealt vastase när-

vikava ja võitlusvaimu ning seejärel ka 

tehnika ja mängu.”

„Kaia võitis stabiilsusega,” lisas 

Busch. „Ma ei mäleta mingit laksu, mis 

mul oleks silma jäänud, nägin vaikset 

Eesti tüdrukut. Stabiilsus ja kannatus, 

fookuses olemine, külm närv.”

Aga mida võib pidada Kontaveiti 

trumpideks? „Mulle tundub, et Anett on 

selles vanuses mitmekülgsem, kui Kaia 

oli. Talle meeldib stoppi lasta ja ta os-

kab lendpalli mängida. Pakun, et ka 

näiteks serv on Anetil parem,” avaldas 

Luzgin. „Ta rabeleb iga palli järgi joos-

tes oma seelikust välja. Tema suurim 

pluss on tahe võita. Isegi trennis – kui 

andsin talle ülesande, mida ta pidi te-

gema ja ütlesin, et pole vahet, kas või-

dad või kaotad, siis tema jaoks seda ei 
eksisteeri, ta tahab ikka võita.”

Mitmekülgsem ja  

emotsionaalsem  

Kontaveit

Ka Evald Kree Spordimaailmas va-
nemtreenerina tegutsev Põldma peab 
Kontaveiti mitmekülgsemaks. „Anetti 
mäng on üldpildis kiire, tugev ja terav. 
Ta on tehniliselt väga mitmekülgne ja 
võib oma rünnakud lõpetada väljaku 
erinevatesse punktidesse. Mulle meel-
dib tema julgus ka ise väljakul otsu-
seid teha,” arutles Põldma. „Jaanuaris 
toimunud SEB Tallink Openi turniiri-
del näitas Anett, et suudab ka tähtsatel 
punktidel otsustavalt ja targalt tegut-
seda. Eesti meistrivõistlustel nägin 
teda suurepäraselt toime tulevat lõi-
gete ja tempovahetustega. Ka võrgus 

mängides tunneb ta ennast hästi, mil-
le tõestuseks edukad esinemised noor-
te ITF turniiridel erinevate partneri-
tega. Mulle tundub, et selline hoogne 
mängutempo ja ise omale punktide 
tegemine sobib kokku ka tema iseloo-
mu ja olekuga.”

Just iseloom on see, mille poolest 
Kanepi ja Kontaveit kõige rohkem eri-
nevad. „Anett on emotsionaalne ja 
hüperaktiivne, Kaia rohkem kinni-
sem,” tõdes Luzgin.  

„Kaia ei peagi end väga fokuseerima, 
sest see ongi tema, samas kui Anett on 
hästi temperamentne ja peab ennast foo-
kusesse viima,” nõustus Busch. „Selles 
mõttes on nad täiesti erinevad mängijad. 
Kuna nad on erineva temperamendiga, 
siis mängustiil, tehnika ja taktika tuleb-
ki vastavalt sellele üles ehitada.”

Tennisefänne paelub aga küsimus 
– kas Kontaveit suudab jõuda Kanepi 
tasemele ja tennisemaailma tippe val-
lutada. „Tuleb teha tööd, veel kord 
tööd ja veel kord tööd, lisaks on vaja 
õnne. Siis on kõik võimalik,” sõnas 
Luzgin kavalalt naeratades. „Kindlas-
ti saab ta vanemaks ja targemaks, 
füüsiline vastupidavus kasvab ja tänu 
sellele kestab ta rohkem, jõuab nur-
kadest palli mitte lihtsalt ära tuua, 
vaid mängus püsida. Praegu on kind-
lasti palle, mida ta puhtalt oma füüsi-
lise pärast kätte ei saa, üle oma või-
mete ei saa hüpata.”

Buschi hinnangul on vale Kontavei-
tile juba praegu lisapingeid tekitada, 
spekuleerides, et ta võib saada sama 
heaks mängijaks või isegi paremaks 
kui Kanepi. „Noorteklassi edu ei ga-
ranteeri täiskasvanute seas tippu jõud-
mist. Ma ei julge spekuleerida, kui 
kaugele Anett jõuda võib, aga fakt on 
see, et potentsiaali on,” tunnistas 
Busch. „Kaiaga võrrelda saaks teda 
näiteks siis, kui ta 16–17-aastaselt 
jõuab suure slämmi noorteturniiril 
poolfinaali või võidab selle ära, siis 
saab öelda, et tegemist on Kaia tase-
mega mängija. Enne seda on vara pa-
ralleele tõmmata.”

„Heaks tennisistiks arenemiseks on 
tal kõik eeldused olemas,” lisas Busch. 
„Nüüd sõltub palju temast endast.” 

Kontaveit alustas 
koostööd Tamlaga
Viimase kahe aasta Eesti tennisemeister 
Anett Kontaveit lõpetas jaanuari alguses 
kaks ja pool aastat kestnud koostöö 
Andrei Luzginiga. Veebruarist hakkas 
teda juhendama Märten Tamla.
„Ilma treenerita oli küllaltki keeruline,” 
tunnistas jõululaupäeval 15. sünnipäeva 
tähistanud Kontaveit. „Võistlustel on 
ikka hea, kui on keegi, kellele otsa 
vaadata.”
29-aastane Tamla on saanud 
erialase hariduse ja ettevalmistuse 
USA-s Memphise ülikoolis, viimastel 
aastatel on ta peamiselt tegutsenud 
lastetreenerina. „Kui mulle pakkumine 
tehti, siis võtsin mõtlemiseks ikka päris 
palju aega,” tunnistas Tamla, kes jõudis 
selgusele kahe nädalaga. „Otsustasin 
selle töö vastu võtta, kuna see on minu 
jaoks väljakutse.”
Kontaveit selgitas, et teadis Tamlat juba 
ammu ning pärast erinevate variantide 
kaalumist tundus just tema olevat parim 
valik. „Vaatasime veidi ringi ja Märten 
paistis silma. Ta on hästi energiline 
noor treener, loodan, et meil läheb väga 
hästi,” lausus tennisemänguga oma 
ema Ülle Milgi juhendamisel algust 
teinud Kontaveit.
Tamla sõnul on selle hooaja peamine 
eesmärk jõuda noorte suure slämmi 
turniiridele ja seal head mängu näidata. 
„Mina ootan, et areneksin samamoodi 
edasi nagu enne ja et tulemused 
oleksid head ning edetabelikoht 
tõuseks,” lisas Kontaveit.
Kontaveiti üldkehalise ettevalmistusega 
tegelemiseks kaasati tiimi Tarmo 
Tiits, jätkab ka Sven Andresoo. 
Spetsiifilisemate treeningute puhul 
treenitakse ka muude oma valdkonna 
spetsialistide abil, Kontaveitile on 
toeks ka füsioterapeut Priit Teniste. 
Lisaks jätkub rahvusvaheline koostöö 
Justine Henini ja Carlos Rodrigueze 
tenniseakadeemiaga.

Anett Kontaveit võitis äsja esimese ITF-i 
täiskasvanute turniiri.
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Samas vanuses oli hulga karikaid juba 
võitnud ka Kaia Kanepi.
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Märten 
Tamla

analüüs analüüs
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Tekst: Lauri Birkan     Foto: Viktor Burkivski

Spetsiaalselt sportlase jalatalla 
järgi valmistatud sisetallad mit-
te ainult ei toeta jalgu, vaid ka 

korrigeerivad neid, aidates üle saada 
jalgade väsimusest ja hoides ära jalala-
bade võimalikud traumad. Kõige selle-
ga luuakse suurem eeldus paremateks 
sportlikeks tulemusteks.

Eesti tennise tulevikulootus Anett 
Kontaveit hakkas tallatugesid kasutama 
juba 2,5 aastat tagasi spordiarsti soovi-
tusel. Spordijalanõudes ainult tallatu-
gesid kasutava Kontaveidi suust kuuleb 
abivahendite aadressil vaid kiidusõnu. 

Miks Djokovic  

sisetaldadeta tossud 

publikusse viskas?

„Kuna jalatoed olid nii hästi tehtud, et 
mingit ebamugavust ei tundnud, siis ei 
võtnudki mul nendega harjumine aega. 
Nüüd on juba harjumatu ilma nendeta!” 

ilma jalatugedeta oleks  
nüüd juba harjumatu mängida

Tänapäeva tippspordi lahutamatuks osaks saanud individuaalseid  
jalatallatugesid kasutab sõltumata spordialast juba enamik superstaare.

Anett Kontaveit: 

tunnistas piiga. Tema ema Ülle Milk soo-

vitab kõigil lastevanematel pöörata suu-

remat tähelepanu oma laste jalgadele ja 

vajadusel konsulteerida erialaarstidega.

Viimased viis aastat Eestis tallatuge-

sid valmistanud Eesti Ortoosikeskust 

juhatava ortopeedi Kalev Tootsi kinni-

tusel algab enamik põlve-, puusa- ja 

seljavaevusi jalalabadest, mis ajapikku 

deformeeruvad. Protsess saab alguse 

luudevahelistest sidemetest, mis välja 

venivad. Kuivõrd iseenesest nad oma 

esialgsesse asendisse tagasi ei lähe, tu-

lebki jalga toestada, andmaks sidemetel 

võimaluse taastuda. Selleks asendatak-

se spordijalatsi tavaline sisetald sama 

paksu, kuid spetsiaalselt igaühe jaoks 

valmistatud toestatud sisetallaga.

Tootsi arvates vajavad enamiku ini-

meste jalad lisatoestust. „Olen täiesti 

veendunud, et suurem jagu maailma ten-

niseässadest kannavad spetssisetaldu, 

sest ükski teip ei hoia jalga nii tugevasti 

kinni, kui õigesti ära toestatud tallatugi,” 

rääkis ortopeed. Ta tõi näiteks serblase 

Novak Djokovici, kes viskas pärast oma 

viimast võidukat mängu tossud publiku 

hulka, kuid alles pärast seda, kui oli sise-

tallad sealt eelnevalt välja tõmmanud.

Kõrgem pöiavõlv  

deformeerub kergemini

„Tennisisti jalgadel on mängu ajal se-

davõrd tugev pinge, et kui jalg väljaku-

kattel libiseb, peab see olema täiesti 

toestatud,” selgitas Toots. „Ehkki jala-

nõud fikseerivad jala ära, annab sellele 

asendi ikkagi tallatugi. Paljud spordija-

latsite tootjad väidavad küll vastupidist, 

kuid tegelikult ei suuda isegi parimad 

tossud jalgu korrigeerida.” Just seetõt-

tu tuleks alustada tallatugedest ja alles 

siis osta endale sobivad tossud.

Mida kõrgem on pöiavõlv, seda kiire-
mini tekib seal deformatsioon, sest tänu 
oma kõrgusele on pöiavõlv hüppeliige-
se kohapealt väga ebastabiilne.

„Need jalad tuleks kindlasti väga kii-
resti toestada. Kui näiteks vanemad 
inimesed kurdavad, et jalanumber üht-
äkki kohutava kiirusega suurenema 
hakkab, on see märk sellest, et jalavõlv 
on hakanud alla vajuma,” ütles Toots.

Miks aga paljajalu ringi jooksvatel 
Aafrika looduslastel selliseid problee-
me eriti pole? 

„Kui sa liigud paljajalu pehmel pin-
nasel, leiab su jalg 100% toe. Kodus 
paljajalu põrandal käies seda tuge aga 
pole. Paljud ei tule selle pealegi, et 
need on kaks täiesti erinevat asja,” põh-
jendas Toots.

Kui kaua keegi tallatugesid kandma 
peaks, sõltub paljuski inimesest. Näi-
teks kaasasündinud probleemi korral 
tuleb deformatsioon ilma tallatugedeta 
liikudes peagi tagasi.

Tallatoed viie minutiga
Kõik toestatud tallad on valmistatud 
süsinikkiust ning kaetud pehme hingava 
materjaliga. Kui varem arvutati nende 
mõõtmed välja skänneriga jalgadest 
tehtud pildi põhjal, siis nüüd pannakse 
jalg pehme geeliga täidetud padja sisse, 
otsitakse ideaalne ja mugav asend ning 
seejärel imetakse padi vaakumisse. 
Tekkinud jalajälge asetatakse sile toorik. 
Inimene astub sinna peale ja saabki 
endale ideaalse toestusega sisetalla. Viie 
minutiga jahtub varem ülessoojendatud 
sisetald ning tõmbub kõvaks ja sellega võib 
kohe jooksma minna. Kuivõrd tallapiltidelt 
saab teada vaid probleemi põhjused, 
tehakse  Ortoosikeskuses ka lisauuringuid: 
mõõdetakse, kas puusad on ühekõrgusel 
ja jalad ühepikkused. Vajaduse korral 
võetakse appi ka 6000 sensoriga 
liikumisrada, otsimaks põlve- puusa- ja 
seljavalude põhjusi, kui magnetuuring neid 
pole avastada suutnud. 
Tallatoed koos eelneva uuringuga 
maksavad 63-75 eurot.

Anett 
Kontaveit on 
jalatugedest 

saanud 
palju abi.

Tallatoed KOHE kätte!

tervedmõtted
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Murdepunkt Eesti – Hispaania 
matšis oli teise päeva esime-
ses üksikmängus Kaia Kane-

pi ja Hispaania esireketi Maria Jose 
Martinez Sanchezi vahel. Kanepil oli 
otsustavas setis seisul 3:3 vastase servil 
kolm murdepalli.

„Kahel neist polnud mul mingit või-
malust, kolmas oli servitõrje, millel ek-
sisin,” tunnistas Kanepi ilmselt pettu-
must. Alates 2000. aastast FedCupi nais-
konnas mängiv Kanepi kaotas koduplat-
sil esimese üksikmängu. Kaotas ka esi-
mese üksikmängu kõva kattega väljakul. 
Hispaania läks selle võiduga pärast vii-
gilist avapäeva 2:1 ega andud kahes järg-
misel mängus Eestile enam settigi. 

Seega 4:1 võit vanale ja tugevale ten-
niseriigile Hispaaniale. Kas nüüd on 
meie tüdrukud reeturid ja renegaadid, 
et nad Eesti edulootused täis tegid?

Jätkem nõiajaht!

Kes nii arvab, on paadunud lollpea, kes 
soovid ja tegelikkuse rängalt segi ajab. 

Hispaania on viiekordne Föderatsioo-
ni karikavõitja. Mis sest, et seda tehti 
90-ndail ja teiste mängijate käe läbi. 
Eesti mängis tänavu teist korda Maail-
maliiga teises grupis, muidu on debüü-
dist 1992. aastal pendeldatud oma tsoo-
ni esimese ja teise grupi vahel.

Ei saa pahandada naiskonna liikmete 
ja kapteni-treeneriga, kes matši eel säi-
litasid püüdliku optimismi. Keegi ei lä-
he ju ometi kaotama! Edulootusi õhutas 
peamiselt meedia, teiste seas siinkirju-
taja, kes pani eelloole Päevalehes peal-

Kaotus suurele 
tenniseriigile

Tekst: Jaan Jürine     Fotod: Viktor Burkivski

Eesti naiskond kaotas Föderatsiooni karikasarjas kodus Hispaaniale 1:4 ning  
peab aprillis võitlema püsimajäämise eest Maailmaliigasse.

Tele2 on Eesti naiskonna sponsor Tele2 on Eesti naiskonna sponsor

kirjaks „Hispaania eksamineerib Eestit. 

Või vastupidi?” Pealkirja teise poole või-

nuks südamerahuga ära jätta. 

„Eesti edulootused” – kasutan meele-

ga hanejalgu – võisid teoks saada vaid 

juhul, kui maailma 17. reket Kanepi 

võidab mõlemad üksikmängud ja lahen-

duse toob otsustav paarismäng. Hispaa-

nia duett (vastastel oli välja panna kolm 

naist WTA paarismänguedetabeli 25 

edukama seast) oli ka seal loomulikult 

soosik meie neidude vastu, kellele paa-

rismäng on vaid juhuslik vahepala. Ma-

ret Ani on küll Australian Openi paaris-

mängu poolfinalist (2004), kuid sellel 

tasemel ta enam ei mängi.

Kuidas asi  

tegelikult läks?

Matši esimeses mängus oli Eesti debü-

tant 15-aastane Anett Kontaveit vasta-

misi maailma 28. reketi Martinez Sanc-

heziga. Võib vaid aimata, kuidas põksus 

Anetti süda nii olulise mängu eel!

Küsimuses polnud ju üksnes senise 

karjääri kõige olulisem mäng, vaid ka 

see, et vastane on oma mängult üsna 

erandlik kuju WTA tüdrukute seltskon-

nas. Martinez Sanchez armastab sageli 

võrgus käia, kus näitab imeteldavat osa-

vust. Kogenud hispaanlanna varieerib 

oma mängu (tulevärk stopp- ja küünal-

pallidest, küll kahe- ja ühe käega löödud 

tagantkäelöökidest), lisaks vasakukäe-

lisus, tundlik käsi, suurepärane liiku-

mine ja mängu briljantne lugemine. Ja 

veel hiilgav paarismängija. Tänapäeva 

naiste tennise rutiinse tagajoonemängu 

kõrval on Martinez Sanchezi mäng tõe-

poolest värskendav tuuleiil!

Nüüd WTA edetabelisse kuuluv Anett 

juhtis 2:1, ent sai siis kinnise muna: 2:6, 

0:6. „Olin mängu edenedes üsna nõutu. 

Tegin enda arust kõik, mis võimalik, kuid 

punkte ei tulnud,” naeris Kontaveit. 

„Usun küll, et niisugustest mängudest on 

kasu. Näen, missugune on tipptase. Saan 

indu, et ise kunagi nii kaugele jõuda. Ja 

niisuguse „kujuga” mängimine on oma-

ette väärtus. Ma pole kunagi kohtunud 
sellise mängijaga,” kiitis Kontaveit.

Eestlaste treener ja kapten – samuti 
debütant selles ametis – küttis enne 
matši põnevust. Ta nimetas Eesti teise 
üksikmängija alles viimasel lubatud 
hetkel, reedel loosimisel. „Õieti andis 
Luus otsese vihje eelmisel õhtul. Närvi 
läksin alles mängupäeva hommikul,” 
selgitas Anett.

„Anetti poolel oli liiga palju plusse ja 
ma arvan küll, et ta õigustas ennast. 
Loodetavasti sai Anett neist kahest 
mängust väga palju kasulikku,” arvas 
Luzgin pärast matši, kui Anett oli kao-
tanud hispaanlannade teisele numbrile 
Carla Suarez Navarrole (WTA 66. koht) 
2:6, 2:6. „Kontaveit on veel väga noor ja 
võib loota ilusale tulevikule. Kuid ta 
peab olema väga töökas,” pakkus Na-
varro, kelle hinnang Eesti naiskonna 
pesamunale ühtib pea sõna-sõnalt meie 
kogenuima Maret Ani arvamusega. Ani 
leidis, et Anettis on sisu, kuid see tuleb 
kõva tööga nähtavale tuua.

Kanepi pole vigastuse tõttu saanud 
viimastel kuudel kaugeltki täismahus 
harjutada. Õigupoolest sai ta kahe käe-
ga tagantkätt lõõma hakata alles det-
sembris Tai laagris. See avaldus uue 
aasta esimestel turniiridel Sydneys ja  
Australian Openil. Avaldus kindlasti ka 
FedCupi mängudel Tallinnas.

Kanepi polnud veel tippvormis. Hä-
davaevu oma keskmisel tasemel män-
gust piisas Navarro alistamiseks, kuid 
Martinez Sanchezi vastu ei jaksanud 
Kanepi enamat esimese seti võidust. 
Sanchez sai teises setis oma servi kor-
rigeeritud, võrgurünnakud tõid edu. „Ta 
noolis üha enam võrgus punkte. Nagu 
mul tõrje pehmeks või ebatäpseks jäi, 

Hispaaniale polegi häbiasi

Eesti ja Hispaania matši avas Anett 
Kontaveiti (vasakul) kohtumine kogenud 
Maria Jose Martinez Sancheziga.

Võistlust turvanud 
K-Grupi juhatuse esimees 
Margus Laasi koos Eesti 
naiskonna ja kapteniga.

Kaia 
Kanepi 
kaotas 
esma- 

kordselt 
kodus 

Federation 
Cupi 

mängu 
ning 

sellega 
langes 

ka kogu 
naiskond.

päevakorral päevakorral
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oli ta võrgus ja naksas 
ära,” analüüsis Kanepi, tunnistades, et 
Martinez Sanchezi tüüpi tennisistiga oli 
ebamugav mängida.

„Kaia mänguklass oli mulle tuttav. 
Pole kerge, kui vastase servid raksavad 
190-kilomeetrise tunnikiirusega. Tead-
sin, et kui oma ei suuda ära kasutada 
kõiki avanevaid võimalusi, saan tappa,” 
kommenteeris hispaanlanna. „Eesti 
jaoks oli see kohtumine otsustav, meie 
võisime loota veel ka paarismängule. 
Aga Maria Jose võit oli kindlasti päeva 
hetk! Ta tõestas taas, et on mitmekülg-
ne ja väga eriline mängija," hindas his-
paanlaste kapten Miguel Margets.

Näis, et Kanepi silmis puudus selles 
mängus sära. Näis, et Kanepi ei suuda 
täiel määral keskenduda, mida näitas 
suur lihtvigade arv teises ja kolmandas 
setis. „Ega mu silmadest midagi välja 
loegi. Ma ei taha kaotada treeningulgi, 
loomulikult olen lüüasaamisest pettu-
nud. Võtan tõeks, et tabasin palju palle 
ebapuhtalt, raami äärega. Sellest roh-
kesti vigu,” väitis Kanepi.

Paarismängul enam kaalu polnud, 
ära see siiski peeti. Mõlemal pool said 

platsile mängijad, kes 
üksikmänge kõrvalt 
vaatasid.

Mida arvata? „Lõpp-
seis 1:4 pole siiski pet-
tumus. „Oleksin taht-
nud seisult 2:2 paaris-
mängu, ent olen rahul 
ka praegusega, kuna 
mängijad andsid endast 
kõik ja ma ei saa kelle-
legi midagi pahasti öel-
da,” leidis Luzgin, kes ei 
tahtnud nimetada His-
paaniat liiga tugevaks. 
„Hispaania oli mängitav. 
Kui seisult 2:2 ei oleks 
paarismängus mingit va-
rianti olnud, siis oleksin 
öelnud, et Hispaania oli 
liiga tugev.”

Eesti naiskonnal tuleb 
taas väljakule tulla  16. ja 

17. aprillil. Koha säilitamise eest 
Maailmaliigas mängitakse Valgeve-
nega võõrsil.

Kust king pigistab?

Praeguses seisus on üsna ükskõik, kes 
mängib Eesti naiskonnas teist reketit. 
Omad puudused on nii Kontaveidil, Anil 
kui ka Margit Rüütlil. Maailmaliiga män-
gudes on ükskõik kellelt neist üksikmän-
gus punkti nõudmine tarbetu. Luzgin 
ütles kenasti: „Anetti võit olnuks ime!”

Kontaveitil läheb kindlasti paar-kolm 
aastat, enne kui ta naiste tennisega ko-
haneb. Et see eriti füüsiliselt aluspõhjal 
noorte tennisest erineb, seda koges 
Anett Tallinnas ja tunnistas seda isegi.

Teha 15-aastaselt debüüt FedCupis on 
ilus. Siiski pole Anett veel rekordimees. 
14-aastaselt kutsuti naiskonda Liina 
Suurvarik 1995. ja Kanepi 2000. aastal. 
Viimase kahe neiu karjääri võrdlus üt-
leb kujukalt, et vanus üksi on vähetäh-
tis. Esialgu rõõmustame, et Eesti naiste 
tennis pakub uut annet.

Seda enam, et Ani ja Rüütli karjäär 
paistab allamäge minevat. Margitil tuli 
seljahäda tõttu sisse ligi aastane paus. 
Kuid selg teeb talle ikka muret. Ani pol-
nud enne Tallinna-mänge pidanud su-
vest saadik ühtki tõsist üksikmängu. Ta 
ravis kätt, hiljem jalga, kuid ei kavatse 
veel 29-aastasena otsi kokku tõmmata. 
Kui Maretil ja Margitil õnnestuks endi-
ne vorm taastada, oleks nende koge-
mustest – aga seda just FedCup tahabki 
– palju kasu.

Seni on Eesti tüüpiline ühe mängija 
naiskond. Nagu ka näiteks Kanada, Iis-
rael või Taani. Kui Kaia töö laitmatult 
ära teeb, oleme kõvad. Sellised naiskon-
nad on mainekas sarjas varemgi edu 
saavutanud, ent suurem heade mängi-
jate valik oleks parem. Nagu Hispaania, 
FedCupi viies naiskond, seda tõestas. 
Eesti oli enne matši selles pingereas  
13. kohal. Mis ju väike ime.

Föderatsiooni karikasari
Maailmaliiga II grupi avaring

Eesti – Hispaania 1:4
Anett Kontaveit – Maria Jose Martinez Sanchez 2:6, 0:6
Kaia Kanepi – Carla Suarez Navarro 6:3, 6:2
Kanepi – Martinez Sanchez 6:3, 4:6, 3:6
Kontaveit – Suarez Navarro 2:6, 2:6
Maret Ani/Margit Rüütel – Nuria Llagostera Vives/Anabel Medina Garrigues 
1:6, 6:7 (7:5).

Muud mängud Maailmaliigas: 
I grupp: Itaalia – Austraalia 4:1, Venemaa – Prantsusmaa 3:2, 
Tšehhimaa – Slovakkia 3:2, Belgia – USA 4:1.
II grupp: Saksamaa – Sloveenia 4:1, Serbia – Kanada 3:2, Ukraina – Rootsi 3:2.

Carla Suarez 
Navarro poseerib 
ajakirjaga Tennis, 
mille kaanepildil 
on Rafael Nadal. 
Väidetavalt toetas 
Nadal oma riigi 
naiskonda 200 000 
euroga!

Peoõhtu enne matši
Enne Föderatsiooni karikavõistluste matši Eesti-Hispaania pidasid  

võistkondade liikmed, asjamehed ja külalised maha meeleoluka  
õhtusöögi, mille fotosid näetegi käesoleval küljel.

Fotod: Viktor Burkivski

Kahjuks pole 
teada, mida 
või keda Maret 
Ani (keskel) 
pildistab, 
igal juhul on 
lõbus ka Anett 
Kontaveidil 
(vasakul) ja 
Margit Rüütlil.

Hispaania koondislased Nuria 
Llagostera Vives (vasakul) ja 
Maria Jose Martinez Sanchez 
Eesti rahvuslike kingitustega.

Tennisiste ja 
teisi külalisi 
lõbustas 
telesaate 
"Eesti Talent 
2010" võitja, 
lehepillipuhuja 
Erki-Andres 
Nuut.

Kaia Kanepi (paremal) ulatab 
hispaanlannadele meeneid.

Alaliitude presidendid omavahel - Urmas Sõõrumaa 
(paremal) võttis hispaanlastelt vastu teeneteplaadi.

Vanad sõbrad: Kaia Kanepi 
treener Silver Karjus (paremal) 
mängis umbes 15 aastat Eesti 
harrastusliigades, mille eestvedaja 
on Toomas Kuum (vasakul).

seltskondpäevakorral
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Tekst: Kristjan Leppik    Fotod: Scanpix

Esmamulje põhjal näeb Berankis 

välja nagu igati tavaline 20-aas-

tane, kõigest 175 cm pikkune 

tagasihoidlik noormees ei paista just 

tennisetalendi moodi olevat. Vaadates 

teda aga tenniseväljakul, saad aru, miks 

temast räägitakse kui tulevikumehest. 

Endine juunioride maailma esireket 

murdis end täiskasvanute seas läbi 

2010. aastal, tõustes ATP edetabelis ligi 

200 kohta. 

Leedu tennis on läbi aegade olnud 

sedavõrd nõrk, et juba praegu on Be-

rankis ATP edetabeli järgi kõigi aegade 

edukaim Leedu meestennisist, ehkki ta 

on alles karjääri alguses. Äsja lõppenud 

Australian Openil jõudis leedulane oma 

tennisetalent 
korvpallimaalt

Kes on märtsis Eestisse meie Davis Cupi meeskonda ahistama tulev ning  
lätlase Ernests Gulbisega lähiaastatel Balti riikide esireketi auväärse tiitli  

pärast võitlev Leedu tennise tulevikutäht?

richard „rycka” Berankis – 

seni parima tulemuseni suure slämmi 
turniiridel – kolmandasse ringi, alista-
des sealjuures teises ringis David Nal-
bandiani. Kolmanda ringi kohtumiseks 
David Ferreriga Berankisel enam jõudu 
ei jätkunud.

Omapärane on fakt, et leedu keelest 
tõlgituna tähendab „berankis” kätetut, 
kas pole mitte irooniline? Aitavad ju 
käed (aga muidugi ka jalad ja pea) Be-
rankisel suuri auhinnarahasid teenida.

Algus, noorteturniirid ja 

Dubai seiklus

Tennise juurde jõudis Rycka (Berankise 
hüüdnimi – toim) väidetavalt juba kahe-
aastaselt, järgides õe Lina eeskuju, kuid 

temast erinevalt vennast mängijat ei 

saanud, nüüdseks on Lina tennisetree-

ner. Alates üheksandast eluaastast algas 

Berankise tänase päevani kestev koos-

töö treener Remigijus Balžekasega. Esi-

mene edu tuli 14-aastaselt, kui tal õn-

nestus võita tunnustatud rahvusvaheli-

ne noorteturniir Bradentonis, seal ta 

paistis silma lihvitud tehnika, sihikind-

luse ning teravate ja täpsete löökidega.

Berankise jaoks muutus kõik, kui 

värske 2007. aasta Wimbledoni noorte-

turniiri poolfinalist sai kutse koos Jesse 

Levine’iga olla Roger Federeri treenin-

gupartner 11 päeva kestnud Dubai laag-

ris. US Openiks valmistuvalt Federerilt 

said noored hindamatu kogemuse. Kol-

me-neljatunniste maratontreeningute 

efekt Berankisele oli fenomenaalne – ta 

võitis pärast Dubai laagrit järjest 12 

matši. Berankis ise hindas kogemust 

järgmiselt: „Paar esimest päeva oli ikka 

väga raske mängida. Füüsiliselt, vaim-

selt ja tehniliselt on Federer maailma 

number üks, kuid siis jõudsin arusaa-

misele, et tegu on ikkagi inimesega ja 

kui sa veel võidad paar geimi maailma 

parima vastu, annab see tohutult ene-

sekindlust juurde”. 

Pärast Dubai seiklust võitis Berankis 

Canadian Open noorteturniiri ja kohe 

järgmisel nädalal US Open noortetur-

niiri, kaotamata kuues mängus settigi.

Edu US Openil tõi kaasa ka lepingu 

Bollettieri Tenniseakadeemiaga, mida 

võib liialdamata kutsuda tennisetähtede 

tehaseks – on ju selle kasvandikud sel-

lised nimed nagu Andre Agassi, Boris 

Becker, Serena Williams, Pete Sampras 

ja paljud teised. Akadeemia juht ja kuu-

lus treener Nick Bollettieri, kes on tun-

tud oma julgete ennustuste poolest, 

usub kindlalt, et Berankisest saab tipp-

mängija. „Temast tuleb kuradi hea män-

gija. Esiteks võrreldamatu on tema 

töömoraal, mis annab talle fantastilise 

eelise ja teiseks on ta väga kindel kõi-

kides mängu aspektides, tal ei ole sil-

mapaistvaid nõrkusi. Ainult tema kasvu 

tõttu võib olla raske võita pidevalt män-

ge tagajoonelt.”

Enda jaoks fantastilise 2007. aasta 

lõpetas leedulane võites veel detsemb-

ris ühe tähtsaima noorteturniiri maail-

mas – Orange Bowli. Aasta lõpuks asus 

Berankis noormeeste maailma edeta-

beli esikohal.

Berankis murrab läbi 

maailma tippu?

Siirdumine noorteklassist täiskasvanu-

te maailma ei möödunud leedukal va-

lutult. 2008. aasta tõi vaid ebaõnnestu-

misi ning ta ei jõudnud ka US Openi 

põhiturniirile, esimesed katsetused 

ATP turniiridel Varssavis ja Umagis 

lõppesid esimese ringi kaotusega. Sama 

kordus ka 2009. aastal – oodatud läbi-

murret ei toimunud, kahtlejad hakkasid 

juba Berankist maha kandma, et nii lü-

hike mängumees tippu ei jõuagi. Beran-
kis ise jäi rahulikuks: „Paljud inimesed 
küsivad mu kasvu kohta. Ma ei saa seda 
muuta, enam pikemaks ei kasva.” Kuid 
Berankis ei karda tungida võrku, män-
gida ründavat tennist, mis sobib hästi 
ta heale liikumisele ja intelligentsile.

2010 tõi lõpuks oodatud edasimineku, 
Berankis jõudis nii Wimbledonis kui ka 
US Openil teise ringi, erilised mälestu-
sed on tal oma esimesest suure slämmi 
turniirist Wimbledonis „See oli suure-
pärane tunne! Kui sa oled väike poiss, 
unistad mängimisest slämmiturniiril ja 
kui sa pärast paari ebaõnnestumist sin-
na lõpuks jõuad, on see tõesti eriline”.

Kokkuvõtteks ütleb Berankis ülemi-
nekust noorteklassist täiskasvanute 
hulka nii: „See on olnud äärmiselt ras-
ke. Mängu kiirus, füüsilisus ja kesken-
dumine on hoopis midagi muud kui 
noorteturniiridel. Servigeimid on pin-
gelisemad ja pead ära kasutama iga 

väiksemagi võimaluse, mis vastane sul-
le annab, sest see otsustab tihti kogu 
mängu saatuse.”

Eesti – Leedu 5:0

Võib vabalt öelda, et Leedu Davis Cupi 
koondis elab või sureb koos Berankise-
ga, sest Leedu teine reket Laurynas 
Grigelis on ATP edetabelis alles 404. 
kohal ja kolmas reket Dovydas Sakinis 
lausa 1084. kohal. 4.–6. märtsini Tallin-
nas Rocca al Mare tennisekeskuses toi-
muva Eesti–Leedu matši tulemus sõltub 
suuresti Berankise mängust. Ajalugu 
on kindlalt Eesti poolel – juhime oma-
vahelistes kohtumistes 5:0, kuid siiani 
ei ole Leedul olnud Berankise-sugust 
talenti. Berankise, kes Davis Cupi de-
büüdi tegi juba 17-aastaselt, üksikmän-
gu tulemused on siiani olnud 9 võitu ja 
5 kaotust ning paarismängus 2 võitu ja 
2 kaotust. Väga huvitav tõotab tulla 
duell Eesti esireketi Jürgen Zoppi ja 
Berankise vahel. Kuna Zopp on tundu-
valt võimsam (190 cm, 82 kg), peab ta 
proovima ära kasutada pikkuse eelist.

Sahinad Bollettieri Tenniseakadeemiast 
annavad teada, et Berankist on tihti näh-
tud teadmisi omandamas endise tennisis-
ti Brad Gilberti kirjutatud raamatust 
„Winning Ugly” (eesti keeles „Võita ine-
tult” – toim), mis jagab ohtralt vihjeid, 
kuidas võita vastaseid neist eelkõige 
vaimselt ja kavaluselt üle olles. Eks ten-
nises ja ka muidu spordis on võit see, mis 
loeb, pole tähtis, kas see on ilus või kole.

Lõpetades Berankise sõnadega: „Ma 
lihtsalt tahan olla parim, mis ma suudan 
olla, ma tahan mängida kõrgeimal tase-
mel, milleks ma võimeline olen ja ma 
tahan võita mänge.”

Richard Berankis
Sündinud:  
21. juunil 1990 Vilniuses
Pikkus ja kaal: 175 cm, 73 kilo
Elukoht: Vilnius, Bradenton
Pere: isa Genadijus,  
ema Jelena, õde Lina
Treener: Remigijus Balzekas
Parim koht maailma edetabelis: 
73. (veebruar 2011)
Parim saavutus suure slämmi 
turniiril: pääs 3. ringi  
(Australian Open 2011)
Karjääri auhinnaraha:  
247 838 USA dollarit
Reket ja varustus: Yonex 
Eeskujud tennises:  
Roger Federer
Hobid: piljard, kalastus, filmide 
vaatamine ja muusika kuulamine

Selline ta ongi – 20-aastane Richard Berankis, 
kes tuleb märtsis Eesti tennisiste kimbutama.
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üllatas 

Richard 
Berankis 
(vasakul) 

tugeva 
argentiinlase 

David 
Nalbandiani 

alistamisega.
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Tekst: Ants Põldoja       Foto: Viktor Burkivski

Davis Cup: 
Eesti tennisemeeskonna kapten-treener Peeter Lamp usub, et kuigi Eesti jääb 

märtsi algul peetaval Davise karikamatšil edetabelikohtade põhjal Leedule alla, on 
koduseinte toel võit vägagi reaalne. Alljärgnevalt intervjuu Peeter Lambiga.

Leedu kasuks räägivad vaid edetabelikohad

Kuidas hinnata loosiõnne, et meie 
vastaseks sattus Leedu?
„II liiga kohta oli loos pigem raske. Neil on 
ikkagi Richard Berankis maailma esisaja 
mängija ja teine poiss (Laurynas Grigelis 
– toim) ka neljasaja seas ning mängis 
Itaalias Challengeri põhiturniiril. Mõlemad 
on üksikmängus päris kõvad ja oskavad 
ka paari mängida. Eelmisel aastal kaotasid 
nad tugevale paarile viies setis.”

Leedu on siis soosik?
„Noh, punktide ja edetabelikohtade põhjal 
küll. Meil on probleem ka selles, et Jaak 
Põldma saab kohale tulla vaid üks päev 
varem. Loota on, et Jürgen Zopp võidab 
kaks mängu, aga ühe punkti peame veel 
kuskilt saama.”

Praegu on seega planeeritud, et 
üksikmängus esindavad Eestit Zopp ja 
Põldma?
„Jah, esialgu on plaanis Põldma teise 
numbrina välja panna, kuid piisavalt 
harjutada ta ei jõua. Teine probleem on 
paarismänguga. Eelmisel aastal oli Künnap 
kindel paarismängija, kuid tänavu veel ei 
tea. Võimalik, et Põldma mängib ise paari.”

Kuid Künnap on ikka plaanis meeskonda 
kaasata? Ta vist enam nii sagedasti ei 
harjuta nagu Davis Cupi võistkonna liige 
peaks harjutama?
„Olen arvestanud Künnapiga. Ta on sel 
ajal Tallinnas ja andis mõista, et kui vaja, 
siis aitab. Tõsi on, et ta enam tipptasemel 
ei treeni, kuid meil pole ka paremat 
paarismängijat kuskilt võtta. Võiks ehk olla 
Daniil Proskura, ent temagi on Ameerikas 
ja pole meeste hulgas veel paari mänginud. 
Väheusutav, et ta Berankise vastu suudaks 
kindlalt tegutseda.”

Kas võib siis nii öelda, et Eestil jääb 
meeskonna sügavusest Davis Cupi II 
liiga tasemel pisut puudu?
„Noored peavad veel kasvama. Anton 
Pavlov võib-olla mõne aasta pärast, Jaan 
Kononov ka. Aga nad kõik lähevad jälle 
USA-sse õppima. Tuleb oodata.”

Eestis on pidevalt kirjutatud, et nüüd tuleb 
kohe ka meeste seas talent, kes suudab 
maailma paremikku murda. Aga lootused 
on enamasti kustunud. Zopp lõpuks 
jõudis, ent temagi mitte kuigi kiiresti.
„Üks põhjus on kindlasti selles, et 
maailmas on tennis väga populaarne. 
Kümne viimase aastaga on konkurents 
tunduvalt kasvanud. Ei saa öelda, et meil 
silmapiiril kedagi pole. Pavlov, Markus 
Kerner, ka Kert Kilumets on huvitav poiss, 
tuli Saaremaalt nüüd Tallinna harjutama. 
Ja lõpuks muidugi Kenneth Raisma, kuid 
temaga läheb kindlasti veel kaua aega.”

Kuidas hinnata Zoppi ja Berankise 
jõudude vahekorda. Milles peituvad 
Eesti esinumbri šansid?
„Ma ei arva, et Zopp on viletsam. Mina 
annaksin isegi protsentides 60–40 Zoppi 
kasuks. Mängime Corali väljakutel, seal ta 
naljalt ei kaota. See peab ikka väga kõva 
mängumees olema, kes Zoppi Coralis 
võidab.”

Olete ise viimasel ajal Berankise mängu 
näinud?
„Soomes Challengeri turniiril detsembris 
nägin. Ta võitis esimeses ringis Gabašvilit, 
kes on ka kõva mängumees. Berankis on 
ainult 173 sentimeetrit pikk, aga selle kasvu 
juures lööb servi väga võimsalt ja täpselt. 
Gabašvilil polnud Berankise 
vastu üldse šansse. Leedulane 
mängis joone lähedal, surus 
vastase kaitsesse ja võitis 
kindlalt kahes setis. Berankis 
pole võrkujooksja, kuid kasvu 
puudujäägile vaatamata on ta 
tagajoonelt terav, hoiab kõrget 
tempot. Kui ta Austraalias ikka 
Nalbandiani võitis nii, et andis 
kolme seti peale kolm geimi, 
siis peab olema kõva tegija. Ta 
on hea mängumees, aga Zopp 
pole viletsam. Tema tegelik 
tase on ka esisaja piiril.”

Nii et esmajoones on Eesti 
lootus ikkagi Zoppi võitudel?

„Kui Põldma oleks vähemalt nädal aega 
enne matši siin, siis oleksin kindel, et ta 
Leedu teist numbrit võidaks. Nüüd on 
šansid umbes 50-50.”

Koduväljaku eelis oleks ehk mõne teise 
vastase vastu rohkem aidanud. Leedu 
tuleb siia üsna lähedalt.
„Berankis hakkab kindlasti 
Ameerikas mängima ja jõuab 
ehk nädal varem siia. Nii et mingi 
aklimatiseerumisprobleem ikka tekib. 
Kuid olen kindel, et ta mängib. Lätil ei 
pruugi Gulbis alati kohale tulla, aga 
Berankise suhtumine on teistsugune. 
Viimati sõitis Leedust Iirimaale 
paarsada fänni ja nende toetust tuleb 
mängijail ka hinnata. Kindlasti on ka 
Tallinnas külalistel häälekas toetuskoor 
kohal.”

Nii suur toetajaskond on päris 
omapärane fenomen. Leedul pole 
õieti tennisetraditsioonegi. Kas 
nüüd on olukord seal nii kiiresti 
muutunud?
„Berankis polegi otseselt Leedu tennise 
produkt, ta on pikka aega USA-s 
harjutanud. Ja nende teine number 
Grigelys elab ka põhiliselt Itaalias. 
Leedu tennise laiast kandepinnast ja 
populaarsusest ei saa veel rääkida.”

Davis Cupi 
koondise 
kapten 
Peeter Lamp 
(esiplaanil) 
hoolealustega.

päevakorral
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Dana Ihsanova 

Foto: Viktor Burkivski

Audentese spordikooli 12. klassis 
õppiv Dana treenib Ain Suurt-
hali käe all. Nii nagu teisedki 

Audentese noored tennisistid on neiul 
trennid kuus päeva nädalas – tööpäe-
viti kaks korda päevas, sellele lisandub 
võistluste puudumisel üks trenn ka 
ühel nädalavahetuse päeval. Kuid 
praegu on kolm aastat Suurthali näpu-
näidete järgi treeniv Ihsanova – mul-
lusuvine Eesti meister kuni 18-aastas-
te tüdrukute seas – kahevahel. Kas 
minna edasi õppima mõnda Ameerika 
ülikooli, kus spordistipendiumiga ten-
nis oleks A&O, või valida tugevamat 
haridust pakkuv Inglismaa, kus tennis 
jääks mõnevõrra kõrvale. 

Treener Suurthali jutust võib ridade 
vahelt välja lugeda, et tema sooviks vii-
mase kolme aastaga tublisti arenenud 
tüdruku jätkamist tennises. „Kui ta minu 
juurde tuli, oli ta mängustiil tagajoonelt 
võimalikult kõvasti lüüa. Aga mängu 
ülesehitamine jäi nõrgemaks,” kirjeldab 
Suurthal. Üsna tavapärane muster olnud 
selline – üks-kaks lööki ning kui sellest 
tuli punkt, oli hästi. Kui aga mitte, siis 
pikema pallivahetusega kaldus mäng 
vastase kasuks. Raskem oli ka hakkama 
saada kõvemate „pommitajatega”. 
„Nüüd on ta muutunud küpsemaks. Sel-
le tunnistuseks on kas või mullune meist-
ritiitel, olgugi et Anett Kontaveit selles 
vanuseklassis ei osalenud.”

Suurthal iseloomustab Danat Eesti 
naiste praegusel tasemel kuskil viienda 
kuni kaheksanda koha kanti. Federation 
Cupi tiimi uksele koputada on veel pisut 
vara. Kuid oma parimatel päevadel on 
neiu vastastele väga ohtlik, lootust kõr-
gemale tõusta justkui oleks, kostab tree-
neri suust. „Ta on väikest kasvu mängi-
ja, mistõttu võimsusest ja väljaku kat-

 – tüdrukute eesti meister teelahkmel
Mullu suvel kuni 18-aastaste vanuseklassis Eesti meistriks kroonitud  

Dana Ihsanova on gümnaasiumi lõpetamise eel kahevahel, kas jätkata 
sajaprotsendiliselt tennisega või rõhuda kõrgharidusele.

Tekst: Jan-Jõgis Laats

Dana Ihsanova

mise võimest jääb veel natuke puudu. 
Tema stiil eeldaks mängu ehitamist,” 
loetleb Suurthal arengusuundi. „Samas 
on tal löögitugevus hea ja eeskäsi tugev 
relv. Eesti meistrivõistlustel kasutas ta 
oma lööke hästi.” 

Viieaastasena tennisemänguga alusta-
nud Dana ise räägib, et mullune „eesti-
kate” võit andis kõvasti enesekindlust 
juurde ning taas meenusid kunagised 
lootused, et võiks ju ka Kaia Kanepi jäl-
gedes minna ja tennises suuri tegusid 
teha. Samuti on hästi meeles juulikuine 
10 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i 
turniiri esimese kvalifikatsiooniringi võit 
Tamperes. „Suvel  mu mängutase tõusis 
korralikult, olin enesekindel ja mängisin 
hästi. Aga kui sügisel kool algas ning tu-
li ülikooli astumisega seotud pinge, siis 
oli ka tennises kohe tulemuste langust 
näha,” kirjeldab Dana oma tundeid. 
„Seetõttu olengi praegu ebakindel, kas 
jätkata esmajärjekorras tennisega või 
keskenduda heale haridusele.”

Ain Suurthal ise hoolealusele pingeid 
edasise osas peale ei pane. „See, kuhu 
ta välja jõuda võib, jätaksin talle enda-
le öelda ja otsustada. Aga et jõuda täies-
ti tippu, tuleb sajaprotsendiliselt tenni-
sele pühenduda,” nendib Suurthal as-

jaolu, et järgmisele tasemele jõudmine 
nõuab eesmärgistatult füüsilise ja vaim-
se tugevuse kasvatamist. “Et rahvusva-
helisel tasemel hästi mängida, selleks 
on veel üsna suur samm astuda.”

Samas treener Danasse ja tema võima-
lustesse tennisistina loomulikult usub. 
“Kui hakkasin temaga tegelema, siis ik-
kagi sellepärast, et ta oli andekas. Eks 
see peab olema inimese enda otsus, mis 
tee ta tulevikus valib,” arutleb Suurthal. 
“Kui inimene aga midagi otsustab, võib 
ta mägesid liigutada,” lisas ta samas. 

Praeguse seisuga on Dana teinud va-
jalikud keeletestid, saatnud ära avaldu-
sed koos Youtube'i üles riputatud „pro-
movideoga" oma mänguoskustest. Mõni 
kuu enne gümnaasiumi lõpetamist oo-
tab neiu ülikoolidelt vastust ning lubab 
selle baasil otsustada, mis saab edasi. 
„USA-st olen juba vastuseid saanud ka 
päris headest ülikoolidest. Samas on 
Inglismaal haridustase veelgi parem ja 
kui näen oma tulevikku juristina, tun-
dub tennis jäävat pigem kõrvale,” vaa-
gib ta võimalusi. „Aga miski pole veel 
kindel. Ja mingil määral tennisega 
kindlasti jätkan ka koolis.”

Järgmised kuud mööduvad Danal 
peamiselt kooli lõpetamisele keskendu-
des ja tulevikuplaanide seadmises. 
„Eeloleval suvel tahan kindlasti ka täis-
kasvanute võistlustel mängida,” vaatab 
ta lähikuude peale ning lisab kelmikalt, 
et miks mitte siis ka „suurtel eestikatel” 
võitu üritada. Treener Suurthal näeb ise 
lähikuude treeningute peamise ülesan-
dena ülikooli mineku eelset vormi hoid-
mist ja lihvimist, sest eks põhiliselt ole 
mõtted kooli lõpetamisel. „Kohalikel 
turniiridel ikka osaleme ja ehk katseta-
me taset ka mõnel 10 000-dollarilise 
auhinnafondiga ITF-i turniiril.”

Dana Ihsanova
Sündinud 18.05.1992

Alustas viieaastaselt Evald Kree 
Spordimaailmas, esimene treener 
Aita Põldma.

Treeninud ka Rene Buschi 
Tennisekoolis Bruno Loidi 
juures, viimased kolm aastat 
Ain Suurthali käe all Audentese 
Spordigümnaasiumis.

Tüdrukud 18 Eesti meister, 2010
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Tekst: Kristjan Roos, Linnaleht

Foto: Viktor Burkivski

Priit Pihl

„Kuni ma veel jõuan platsil 
nooremate poistega joosta, 
tahan kindlasti kõigist Ees-

ti võistlustest osa võtta ja loomulikult 
neil ka endast parima anda. Aga mingit 
konkreetset tulemust ma enam taga ei 
aja, üritan iga mängu ja võistlust nauti-
da niipalju kui võimalik,” ütleb mees, 
kel treenerina jääb väga vähe aega ise-
enda treenimiseks ning seetõttu tal min-
git kindlat trenni nädalaplaanis polegi.

Ometi võib Pihli leida jaanuari alguse 
seisuga Eesti meeste edetabeli neljandalt 
kohalt. Mees ise võtab asja rahulikult ja 
selgitab, et tema neljas koht on tiheda 
võistlemise tulemus. „Kui vaatate seda 
edetabelit, siis mina olen seal ainuke män-
gija, kes osalenud absoluutselt kõigil ar-
vesse minevatel võistlustel ja seda nii 
üksik- kui ka paarismängus,” märgib Pihl, 
kes ise hindab, et Eestis on vähemalt küm-
me, aga võib-olla ka rohkem mängijat, 
kelle tasemeni ta stabiilselt ei küündi.

Samas tunnistab Tallinnas Nõmme 
tenniseklubis tennisetreeningutega 
alustanud ning USA-s kõrgkoolides õp-
pinud noormees, et pole maha matnud 
lootust püsida aasta Eesti edetabelis 
kaheksa hulgas ja pääseda neljandat 
korda aastalõpu Mastersile. „Kuna mul 
puudub Eesti täiskasvanute meistri-
võistlustelt medal, siis oleks tore, kui 
õnnestuks ka see saada, aga see on vä-
ga keeruline, sest meistrivõistlusteks 
ajab üldiselt paremik end alati kohale,” 
lisab Pihl, kes 2010 aastalõputurniirilt 
sai viimaste aastate ühe suurema ela-
muse, kui läks alagrupis vastamisi Ees-
ti meeste esireketi Jürgen Zoppiga.

„Ei saa just tihti mängida maailma 
225. reketi vastu, nii et üritasin kohtu-
mist Zoppiga nautida nii kaua kui või-

unistab eesti meistrivõistluste medalist
Viljandis Ott Ahoneni tennisekoolis lapsi treeniv Priit Pihl (28) rõhutab,  
et peab ennast eelkõige treeneriks ning võtab võistlustest osa, et end  

vormis hoida ja tenniseinimestega suhelda.

Mängiv treener 
Priit Pihl

malik, kuigi vist ühte tundi see mäng 
täis ei tiksunud. Tennisest, mida sel ta-
semel mängitakse, saadki kõige pare-
mini aru vastava mängijaga kohtudes,” 
meenutab mees, kes peab enda ainsaks 
tugevuseks mängijana seda, et tal ei ole 
mõnd tohutult silmapaistvat nõrkust.

1999.–2000. aastal poiste U18 klassis 
kahel aastal järjest üksikmängu Eesti 
meistriks tulnud Pihl mõistis juba 14–
15-aastaselt, et tema rahvusvaheline 
tennisekarjäär jääb olemata. Just siis 
toimusid Eestis esimesed rahvusvahe-
lised ITF-i turniirid. „Neil mängides 
hakkasin mõistma, milline tase on väl-
jaspool Eestit. Arvan, et kuskil 15-aas-
taselt jõudis kohale, et USA ülikool on 
parim võimalus enda karjääri pärast 
noorteklassi lõppu pisutki pikendada 
ning  tennismängu oskusest kasu lõiga-
ta, seda siis hariduse omandamiseks,” 
räägib Pihl, kes jätkaski gümnaasiumi 

lõpetamise järel tennisemängu ja hari-
duse ühildamist Suure Lombi taga.

„Kindlasti tennisepisik USA-s olles jät-
kuvalt kasvas. Seal sai järjest rohkem sel-
geks, mida ma tahan edaspidi tennises 
teha. Algul võib-olla oli isegi tennis pisut 
tähtsam kui õppimine, aga mingil ajal need 
tasakaalustusid. Hiljem kui ma naasin oma 
kooli magistrikraadi omandama ja samal 
ajal olin ka tennisevõistkonna abitreener, 
oli võib-olla juhendaja positsioon pisut 
olulisemgi kui magistrikraadi omandami-
ne, aga sain sellegi tehtud,” sõnab Pihl.

Magistrikraad USA-st käes, naasis Pihl 
Eestisse tennisetreeneriks, aga mitte su-
gugi Tallinna, vaid hoopis Viljandisse. 
„Viljandisse sattusin Ott Ahoneni kaudu. 
Kasvasime koos üles Tallinnas Nõmme 
tenniseklubis, tunneme teineteist aastast 
1989. Kui 2009 juunis saabusin lõplikult 
USA-st, kutsus Ott mind kohe siia.” Kuna 
Viljandis tundus kõik tipp-topp, tuli Pih-
lil otsus kergelt ja seni pole mehel enda 
sõnul olnud põhjust kahetseda.

Mis seal salata, tenniseelu on Viljan-
dis pärast 2009. aasta oktoobris valmi-
nud tennisehalli liikunud aina ülesmäge. 
„Tennisekoolis treenib sadakond last. 
Põhimõtteliselt käivad minu juurest lä-
bi peaaegu kõik siin treenivad lapsed. 
Töötunde on päris palju,” tutvustab Pihl 
ja lisab, et tema käe all treenivad ka 
kooli kõige nooremad mängijad, lapsed 
alates neljandast eluaastast, kes ei ole 
veel aktiivselt võistlema hakanud. See-
tõttu on vara veel mehe parimatest õpi-
lastest rääkida. Tõsi, aeg-ajalt on noor 
treener töötanud Viljandist pärit, kuid 
regulaarselt Tallinnas elava ja Auden-
teses treeniva Markus Kerneriga, kes 
on eestlastest praegu ITF- maailma 
noorte edetabelis kõrgeimal kohal.

Priit Pihl
Sündinud: 14.06. 1982
Pikkus ja kaal: 180 cm ja 75 kg
Endised treenerid: Alo Ojassalu, Aivo 
Ojassalu, Hannes Raschinski, Andrus 
Pirn, USA-s Larry Hubbard
Praegune treener: iseenda treener
Saavutused: 2010. aastal Eesti 
meistrivõistluste veerandfinaali 
jõudmine
- kolm korda osalenud Eesti meeste 
aastalõpu Mastersil
- mängis 4 aastat USAs NCAA 1. 
Divisjoni kuuluvas koolis (Liberty 
ülikool) 1.–3. lauda
- noorteklassis tulnud 1999. ja 2000. 
aastal Eesti P 18 meistriks üksikmängus 
ja 2000. aastal ka paarismängus
Haridus: keskharidus Eesti 
Spordigümnaasium, 2000, 
bakalaureuse kraad: Liberty University 
(Lynchburg, Virginia), 2006, Sport 
Management; magistrikraad: Liberty 
University, 2009, Organizational Studies
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Tekst: Jan Jõgis-Laats, Eesti Päevaleht      Fotod: Viktor Burkivski

Kohtun Tere tennisekeskuse te-
gevjuhi Dmitri Orloviga veeb-
ruari esimesel nädalavahetu-

sel Föderatsiooni karikasarja avapäe-
val Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi 
mängu vahelisel ajal. Orlovil on prae-
gu käed-jalad tööd täis – lisaks Fed 
Cupi organiseerimisele tuleb päevast 
päeva suhelda ehitajate ja projektee-
rijatega, et keskuse siseviimistlus lõ-
petada ning uued lõõgastus- ja treeni-

Tere tennisekeskus 

Tallinnas Tondil asuvas Tere tennisekeskuses on ümberehitustööd täies  
hoos, et kevadeks-suveks keskus täies hiilguses avada. 

– päikeselise eesmärgiga ehitusmeeste  
talvine sagin

misvõimalused suveks klientidele 
kättesaadavaks teha.

„Ehitustöödega alustasime detsemb-
ris ning praegu on seis selline, et maa-
alune parkla 35 autokohaga on nüüd-
seks valmis,” kirjeldab Orlov asjade 
seisu. Järgmise sammuna sai keskuse 
teisel korrusel valmis väike jõusaal, ku-
hu peaks juba lähiajal ka varustus ko-
hale jõudma ning kliendid saavad jõudu 
treenima hakata märtsis.

Suurimad tööd on lähikuudel fuajee 
ning vip-spaa, aga ka praeguse admi-
nistratsioonileti tagusesse alasse suure 
treeningsaali rajamine. „Meil pole het-
kel sellist suurt saali, kus korraga näi-
teks 20 last trenni teha saaks,” selgitab 
Orlov projekti tehtud muudatust, mille 
käigus loobuti praeguste riietusruumi-
de kõrvale väikese basseini loomisest 
ning avardatakse hoopis treenimisvõi-
malusi. Ehitustööde lõpuks kolivad see-

tõttu ka administraatorid praegusest 
asukohast peasissekäigust algavasse 
fuajeesse. Administraatorite alale tule-
vad aga laste riietusruumid.

Riietusruume tuleb praegustele lisaks 
veelgi – loomulikult on oma rõivistud 
ka vip-spaa klientidele ning väiksem ja 
hubasem riiete vahetamise koht tuleb 
teise korruse klubiruumi. Sinna on pla-
neeritud ajaveetmiskoht koos väikese 
saunaga, üleval on ka näiteks televiisor 
spordiülekannete jälgimiseks.

Kes on ise ehitanud või ehitusega 
kokku puutunud, teab, et esialgsed ja 
tihti optimistlikud ajakavad kipuvad 
vähemalt natukene umbe jooksma. 
Nii ka Teres – tegevjuhi sõnul on sel-
le põhjuseks muudatused projektis, 
ehkki suures plaanis ollakse graafi-
kus. „Oleme mitu asja ümber teinud 
ning projekteerimine võtab rohkem 
aega, kui esialgu planeerisime,” rää-

gib Orlov koostööst Sammas Arhitek-
tuuribüroo ja arhitekt Niina Kostiko-
vaga. „Eks ta ole selline tavapärane, 
aeg-ajalt ei saa me igas asjas kohe 
teineteisest aru, kuid kokkuvõttes 
kõik ikka laabub.”

Sisustust keskus veel välja valinud 
pole, seda tehakse üsna viimases järgus. 
„Aga usun, et sisustuse tellime mõnest 
kohalikust tehasest,” märkis ta.

Teres mänginu teab, et õues asuvatest 
liivaväljakutest on näiteks Toomas 
Leius Arenal võimalik lasta oma mängu 
ka kaamerast filmida. Et siis hiljem ka 
filmilindilt mänguelemente ja tehnikat 
vaadata-hinnata. Kui keskus valmis, 
tulevad kaamerad suisa iga siseväljaku 
kohale. „Meil on juba praegugi siin ana-
loogkaamerad üleval, kuid tulevikus on 
paremat kvaliteeti andvad digikaame-
rad,” selgitab Orlov. „Nii et kui tahad 
oma mängu filmida, tuleb enne admi-
nistraatorile teada anda, kes peab vaid 

nupule vajutama ning pärast mängu 
saab filmitu plaadile kõrvetada.”

Ajal, mil Teres on aasta alguses toi-
munud juba kolm turniiri – üks har-
rastajatele, üks ITF-i 10 000 USA dol-
lari suuruse auhinnaga ning loomuli-
kult veebruari esimese nädalavahetu-
se Fed Cup – ning majas toimetab pi-
devalt arvukas hulk ehitajaid, pole 
unustatud loomulikult ka kliente. Kõr-
vuti tavaliste mänguvõimalustega – ol-
gu need siis püsikliendid või üksikkü-
lastajad – üritab keskus elu sisse pu-
huda ka klubitegevusele. Nii näiteks 
toimuvad kahel korral nädalas liiva-
väljakute hallis igamehe paaristurnii-
rid. Teisipäeva õhtud on tennisehar-
rastuse äsja avastanute päralt, nelja-
päeviti võtavad ajatennise formaadis 
peetaval turniiril üksteiselt mõõtu tei-
se ja kolmanda liiga tasemega tenni-
sistid. „Tavaliselt osaleb meil kümme-
kond inimest, kelle päralt on siis kolm 
liivaväljakut õhtuti kella seitsmest 
üheksani,” kirjeldab Orlov klubitege-
vust. „Kutsume kõiki osalema – kui 
tavaliselt on meil siin kümme-kaks-
teist inimest, siis limiidiks oleme sead-
nud 16 ja seks puhuks on meil ka üks 
varuväljak olemas.” Motivaatoriks, 
miks turniirile end kirja panna, on Or-
lovi sõnul kõrvuti mängurõõmuga ka 
auhinnad parimatele, mille on välja 
pannud Ralph Lauren.

Kes tunneb huvi, mis Tere keskuses 
toimub, sel tasub kiigata aeg-ajalt 
Youtube’i. Nimelt avati seal tänavu Te-
reTV, kus kajastatakse keskuse eluolu 
– turniirid, ehitustööde käik, uudised ja 
muud sellist. Praeguseks on „purgis” 
esimene ehk jaanuarikuine saade, järg-
mine peaks internetis kättesaadav ole-
ma 15. veebruari paiku. Samuti tasub 
pilk peal hoida interneti sooduspakku-
miste lehekülgedel – aasta alguses müü-
di niihea.ee vahendusel ära peaaegu 
kõik pakkumisele pandud väljaku soo-
dushinnaga kasutamise vautšerid. Ost-
jateks olid tegevjuhi sõnul nii keskuse 
püsikliendid kui ka arvestatav hulk uu-
si kliente. "Kindlasti jälgige neid saite, 
sest suvehooaja alguses tuleb meil järg-
mine kampaania, selleks et promoda 
suvehooaega," soovitab Orlov.

Keskuse tegevjuhil Dmitri Orlovil on 
hea põhjus näidata võidumärki, sest 
ümberehitus käib täie hooga.

Vaade Tere tennisekeskuse 
peaväljakule Federation Cupi ajal.

tennisekeskus tennisekeskus
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Jõuvarude taastamiseks ning mõnule-
miseks on basseini kõrval baldahhiini-
dega privaatsed puhkealad.

Tekst: Gerli Ramler   Fotod: Viktor Burkivski

www.cityspa.ee
Modellid: Merle Palmiste ja  

Raimo Kägu. Riided: Citysport.

„CitySpa ei ole lihtsalt spor-
diklubi, vaid kompleks, 
kus erinevad üksused pa-

kuvad kõike, mis on vajalik inimese 
tasakaalukaks arenguks,“ räägib ta. 
„Meil on laiendatud spordiklubi tree-
ningsaalidega, spaa kehahoolitsusteks 
ning lõõgastumisvõimalusteks ja õige 
pea avatakse lounge tervisliku toidu ja 
sushide nautimiseks. Kõik, kes juba 
CitySpa endale spordiklubiks valinud, 
ütlevad, et meil on kodune ja mõnus 
õhkkond. Klubi sisekujundus ja rahulik 
õhkkond annavad kliendile võimaluse 
tunda ennast klubis liikudes hästi, väi-
kesed rühmatreeningusaalid annavad 
treeneritele võimaluse aidata rühma 
kõiki liikmeid, erinevad seadmed või-
maldavad treenida uutmoodi ning lõõ-
gastuskompleks basseiniga ning spaa 
on olemas ka siis, kui väsimus kallal.“

Lisaks jõu- ning rühmatreeninguruu-
midele on CitySpas ka eraldi saalid 
spinningu, jooga ja pilatese harrastaja-
tele. Esmakordselt Eestis on pilatese-
huvilistel võimalus spordiklubis treeni-
da reformeritel, mis hõlbustavad oma 
sisemiste lihaste ülesleidmist ja pane-
vad treenija õigesti pingutama. 

„Reformereid ei tasu karta ka algaja-
tel ega meesterahvastel, kes reeglina 
veidi pilatest häbenevad. See on tegeli-
kult trenn, mis treenib kõiki korsetili-
haseid, aitab pingutada kõhu- ja selja-
lihaseid ning see omakorda aitab enne-
tada radikuliiti,“ loetleb CitySpa klubi-
juht Marju Liivandi. „Meie rühmatree-
ningute kontseptsioon on väga lihtne: 
jõusaalis, funktsionaalsetes treeningu-
tes ning spinningus rõhume rohkem 

 - spordi- ja tervisekeskus inimesele,  
kes hoolib oma tervisest

Tallinna kesklinnas asuv CitySpa ei ole harilik "lihaste kasvatamise" spordiklubi, vaid 
rõhub eelkõige targale treenimisele ja tervislikule eluviisile. Klubi peatreeneri Monica 

Lauri sõnul on sport oluline ka tulevikule mõeldes, et tunneksime end  
oma kehas sama hästi ka 20 aasta pärast.

füüsilisele treeningule, et lihased olek-
sid toonuses ja selg terve; ning joogas 
ja pilateses pöörame lisaks tähelepanu 
ka kliendi sisemaailmale.“

Klubi joogasaali valgustus ning vas-
tavasse meeleollu viiva sümboolikatega 
kaetud helikindlad seinad aitavad pa-
remini keskenduda meditatiivsetele 
harjutustele. Tänapäeva kiire elutempo 
juures on raske leida aega, et treenida 
regulaarselt, hoolitseda oma välimuse 
eest ning süüvida ka oma hingemaail-
ma. CitySpa on koht, kus see kõik on 
lihtsam – igaüks saab ise valida oma tee 
ja arengutempo. Võib alustada tavapä-
rastest kehatreeningutest ja vaikselt 
hakata tutvust tegema idamaist filosoo-
fiat kandvate liikumistega, süveneda 
tervisliku toitumise maailma või helli-
tada oma keha spaas pakutavate hoolit-
suste kaudu, sõnab Monica Lauri.

Lisaks jõu- ja kardioseadmetega sisus-
tatud jõusaalile on CitySpas ka eraldatud 
venitusala, mis sisaldab unikaalseid kol-
me eesmärki teenivaid Power Plate tree-
ningseadmeid. Power Plate ühendab 
endas vibratsioonitreeningseadme ning 
töötab ideaalselt venitus- ja massaaži-
seadmena. Power Plate eeliseks teiste 
treeningseadmete ees on tõhusus – 20 
minutiga on võimalik treenida läbi kõik 
lihased ning anda oma kehale uut aren-
gut tagav treening.

Liivandi lisab, et CitySpa on välja töö-
tanud uudse personaaltreeningute süs-
teemi, kus Eesti ühed paremad perso-
naaltreenerid on huvitatud ja motivee-
ritud toetama kliendi terviklikku aren-
gut, tegemist on klienditeenindajatega 
selle sõna parimas mõttes. “Igaühel, kes 
meie juures treenib, on võimalus valida, 
kas teha pidevalt trenni personaaltree-
neri käe all või paluda aeg-ajalt abi õige 
tee leidmiseks treeningute maailmas. 
Personaaltreenerid on need, kes oska-
vad spordiklubis toetada neid, kes tege-
levad ka väljaspool spordiklubi spetsii-
filise spordialaga lisaks oma ala tree-
ningutele vajavad kõik toetuseks üld-
füüsilisi treeninguid, mis aitavad põhi-
alal paremaid tulemusi saavutada,“ 
ütleb Liivandi.

Lõõgastumiseks on CitySpas lisaks 
laialdastele treeningvõimalustele ja hu-

CitySpa

bastele spaahoolitsustele saunad, seal-
hulgas hamam ehk aurusaun, soome 
saun ning razul. Lisaks infinity bassein, 
kus vabalt voolav vesi toob endaga kaa-
sa hea energia. Basseiniruum on huba-
ne ja soe, mille tõttu on veetreeninguid 
nagu aquabox ja aquafit eriti mõnusad. 

põnevteadapõnevteada
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Eesti Masters-turniiril oli auhin-
nafond enne masuaega suurem. 
Rõõm tõdeda, et ala paremik 

tuleb endistviisi mängima. Märk kor-
raldajaile: see turniir peab kalendrisse 
alles jääma. Mis sest, et kõike turniiril 
juhtuvat ei saa puhta kullana võtta.

Tänavu detsembris juhtus koguni nõn-
da, et ühele turniirile oleks äärepealt 
kokku saanud kogu Föderatsiooni kari-
kasarja naiskond. Kõiki nelja neidu pole 
suutnud kokku tuua isegi Eesti meistri-
võistlused. Viimastel aastatel on „eesti-
kad” kattunud ajaliselt Wimbledoni tur-
niiriga, mis tekitab küsitavusi. Kui män-
gija on tubli ja murrab end suure slämmi 
turniirile, siis miks ei võiks ta soovi kor-
ral kodusel tšempionaadil mängida? 

Kõiki tippe Masters siiski kokku ei 
toonud. Pool aastat vigastuse tõttu tur-
niiritennisest eemal olnud Maret Ani 
hakkas küll harjutama, kuid eelistas 
mitte võistlema tulla. Päris selge, et 
teenekas veteran ei tahtnud mainet kaa-
lule panna, sest treenimata Ani võinuks 
noorematele olla löödav.

Peaaegu samas seisus olnud esireket 
Kaia Kanepi kibeles võistlema. Olgugi, 
et kips murdunud küünarluult oli alles 
eemaldatud; olgugi, et viimane võistlus-
mäng jäi oktoobri algusesse ja treenitus 
rohkem kui lünklik. Kanepi ihkas tun-
netust. „Kaia on nagu kolme rattaga 
auto. Näeme, kuidas ta tagantkäe poolt 
pallid tagasi ajab,” muigas Kanepi tree-
ner Silver Karjus.

„Pean tagantkätt lööma ühe käega!” 
kõlas Kanepi otsus. Ütlematagi selge, 
et ühe käega löödud tagantkäsi pole Ka-
nepi esituses ründe- või punktilöök. Ja 
ette rutates, Kanepi võitis küll turniiri, 
kuid kaotas Margit Rüütlile. Publikule 
tegi Kanepi „ühekäelisus” asja põne-

tõsist mängu ja nalja segamini

Tekst: Jaan Jürine   Fotod: Viktor Burkivski

Eesti Masters-turniirile peaks koht koduses kalendris ikka alles jääma.

Kodune 
aastalõpuülevaatus:

vaks. Kuid andis turniirile ühe mõõtme 
juurde: enne jõule passibki mõnus nal-
jasegune turniir. Paneme tähele, maa-
ilma esimesed mehed Rafael Nadal ja 
Roger Federer mängisid enne aastava-
hetust omavahel seeria näidismatše, 
tulles 24 tunni jooksul väljakule koguni 
kaks korda.

Ka Eesti tipud ei mängi kodukamaral 
üleliia sageli. Kodune Masters on sobiv 
võimalus end näidata.

Ei ole tervet kohta

Naiste Masters asetas neli osalejat ta-
belisse nii, et kõik mängisid omavahel 
turniirisüsteemis läbi. Arukas viis, sest 
Eesti tipptennise kitsuse juures jäävad 
juba viiendad-kuuendad tüdrukud esi-
mestele nii selgelt alla, et võistlusmän-
gul pole mõtet. Ent nii on see teisteski 
väikeriikides.

Eesti Masters-turniir
Naised. 
I voor: Kaia Kanepi – Anett Schutting 
6:3, 6:3, Anett Kontaveit – Margit Rüütel 
6:3, 7:5;  
II voor: Rüütel – Kanepi 6:4, 7:5, 
Kontaveit – Schutting 6:3, 6:2; 
III voor: Kanepi – Kontaveit 6:2, 7:6 (4), 
Schutting – Rüütel 6:3, 6:0. 
Järjestus: 1. Kanepi 2, 2. Kontaveit 2, 
3. Schutting 1, 4. Rüütel 1 võit.

Mehed. 
Poolfinaalid: Jürgen Zopp – Vladimir 
Ivanov 6:4, 6:3, Daniil Proskura – Jaan 
Kononov 5:7, 6:3, 7:6 (6). 
Finaal: Zopp – Proskura 6:0, 6:1.

Väikesi üllatusi juhtus. Nagu Eesti 
meistrivõistluste finaalis, korraldas 
Anett Kontaveit oma 15. sünnipäeva lä-
vel jälle ära Margit Rüütlile. Rüütel 
omakorda alistas Kanepi ja sai viimasel 
päeval lüüa Anett Schuttingult. Esikoha 
otsustas Kontaveiti ja Kanepi matš. Ava-
setis laskis nooruke Kontaveit end vist 
ehmatada Kanepi nimbusest, kuid teises 
setis hakkas vapralt vastu. Ta suutis jär-
jest enam hakkama saada Kanepi nõr-
kusega tagantkäe poolelt ning viis seti 
kiiresse lõppmängu. Tie-break’is oli Ka-
nepi siiski kindlam punktidega 7:4 ja 
võitis mängu 6:2, 7:6. Nii Kanepi kui 
Kontaveit said kaks võitu, esikoht ja  
20 000 krooni kuulus Kanepile.

„Igatsesin kangesti võistlusolukorda, 
tahtsin taas tunda pinget, kuigi arst ei 
soovitanud osaleda,” hindas Kanepi. 
Kanepi teadis enda sõnul täpselt, et 
praeguses seisundis ei kujune turniir 
talle kergeks. Esireket oli taastumispe-
rioodil pühendanud end üldkehalisele 
ettevalmistusele, õiget platsitreeningut 
pole olnudki. „Nii palju kui küünarvars 
lubas. Peale tagakäe sain teisi lööke 

Kaia Kanepi pidi vigastuse tõttu lööma 
tagakätt ühe käega ja lõigatult, ent 
võitis ikkagi turniiri.

kodunetippturniir
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ikka teha,” selgitas Kanepi, kes jäi enda 

jaoks treeningturniiriga rahule. 

Kontaveit tunnistas silmade särades, 

et on mängu järel Kanepiga nüüd jälle 

millegi võrra rikkam. „Alguses olin 

muidugi närvis, aga teises setis hakka-

sin end juba kindlamalt tundma. Ma 

polnud kunagi mänginud tennisistiga, 

kes lööb palli nii kõvasti kui Kaia!” Noo-

rukese mängija tänavune siht on pääs 

mõnele suure slämmi noorteturniirile. 

Loodetavasti saab see teoks uue tiimiga: 

jaanuaris sai teatavaks, et Kontaveiti ja 

tema treeneri Andrei Luzgini teed lä-

hevad lahku.

Ilus kui Kontaveit kordaks Kanepi 

arengulugu, jättes tegemata mõne vea-

kese, mille Kanepi tiim tegi. Kontaveit 

tuli Eesti meistriks aasta nooremana 

kui Kanepi. Kumb neist selles vanuses 

kõvem oli?

„Ma polnud Anettiga varem mänginud. 

See, mida kogesin, tegi rõõmu. Pidin tei-

ses setis kõik välja panema. Tüdruk on 

tubli,” kommenteeris Kanepi, kes arvas, 

et Anett võib paremgi olla kui tema ise 

samas vanuses. „Naiste tennis on kümne 

aastaga ometi edasi läinud!” Mõistame, 

et niisugune võrdlus on meelevaldne, 

sest iga mängija jääb oma aega.

ITF-i kuni 18-aastaste maailma edeta-

belis asus Kontaveit jaanuari keskel  

98. kohal. See on kõrge koht, kuid Kon-

taveiti pole vaja täna kutsuda imelapseks 

nagu Eesti Päevaleht seda tegi. Ootame 

ikka ära, kui õied lahti lähevad.

Kanepi treener Karjus märkis Mas-

tersi järel, et Kaia läks mäng-mängult 

kindlamaks. „Saime turniiri käigus reh-
vi ära parandada ja ratta autole jälle 
alla. Finaalis oli eesmärgiks, et tagant-
käe poolelt ei tuleks liiga palju vigu. 
Loodame, et Tai soojuses taastub Kaia 
vigastus kiiremini ja saame korralikult 
harjutama hakata,” lisas Karjus.

Tegi muret, et FedCupi Maailmaliiga 
esimese ringi matši eel Hispaaniaga 
oli Eesti naiskond pisut nagu laatsaret. 
Kanepi ja Ani, kuigi vigastusest taas-
tumas, olid kaugel oma tippvormist. 
Kontveitile tegi muret ranne, Rüütel 
selgitas, et mängus Schuttinguga andis 
jälle tunda selg, mille nahka Rüütlil 
läks ligi aasta.

Peremees oma kodus

Kolm-neli aastat tagasi lõpetas spordi-
gümnaasiumi lend tennisemängijaid 
eesotsas Jaak Põldma ja Jürgen Zopiga, 
kes mõlemad kuulusid maailma noorte 
edetabeli esisajasse, Põldma koguni tei-
se kümnesse. Aasta varem oli lõpetanud 
Vladimir Ivanov. Nendelt poistelt loode-
ti Eesti meeste tennise uueks loomist.

Nüüdseks on teistest selgelt üle kas-
vanud Zopp, kes ATP 219. reketina on 
saanud õiguse osaleda suure slämmi 
tippturniiride valikvõistlustel. Austra-
lian Open jaanuaris saigi debüüdiks 
täiskasvanute suurturniiridel, noorte 
seas on Zopp mänginud muuhulgas 
Austraaliaski.

Eesti Mastersil ei kohanud Zopp 
üheski mängus tõsist vastupanu. Finaa-
lis loovutas ta Daniil Proskurale vaid 
ühe geimi. Esireket võttis Mastersit kui 
treeningturniiri. Ta ei lubanud endale 
kahe hooaja vahel pikemat kui nädalast 
pausi. „Sain tänavu koha pealt minema. 
Paigalseis hakkas juba tüütama. Uue 
treeneri Pasi Virtaneniga klapime häs-
ti, olen saanud uue motivatsiooni,” 
kuuldus Zopilt, kes võib end rahvusva-
helises ulatuses pidada juba mängu-
meeste hulka kuuluvaks. Kes suure 
slämmi õhustikku nuusutanud pole, on 
veel pooleteramehed.

Zopil tuleb sparringupartnereid otsida 
juba Soomest, kus tema klassi mehi liid-
ri Jarkko Niemineni selja taga leidub. 
Kuid Eesti Davise karika meeskonnale 
pole hea, kui üks mees teistest üle.

Jürgen Zopp 
alistas kõik 
vastased 
kindlalt.

kodunetippturniir
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Vorobjova tegi tennisega tutvust 
kuueaastaselt, kui vanemad ta 
Kadriorgu Piret Ilvese juurde vii-

sid. „Ausalt öeldes… ega see mulle algu-
ses väga ei meeldinud,” avaldab ta. „Pi-
din seina ääres mängima ja kogu aeg 
nutsin, üldse ei meeldinud. Aga siis Piret 
ütles, et just sellist iseloomu ongi vaja.”

Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas 
talle ala meeldima. „Ma pole isegi keh-
vematel aegadel mõelnud, et jätaks män-
gimise pooleli, mitte kordagi,” sõnab 
Vorobjova. „Tennisega lõpetamine ei tu-
le kõne allagi, enne hakkan nutma!”

Tänu tennisele õppis Vorobjova ära ka 
eesti keele ning räägib praktiliselt akt-
sendita. „Päris nii see ikka ei ole,” jääb 
Haabersti Vene eragümnaasiumi 9. klas-
sis õppiv Vorobjova tagasihoidlikuks. 
„Käisin varem koos eestlastega grupi-
trennis, lisaks on treener eestlane. Nii-
moodi õppisingi. Alguses rääkisin tree-
neritega vene keeles, aga minu jaoks oli 
tähtis ka eesti keel ära õppida.”

Suvel 15-aastaseks saav Vorobjova ei 
tee mingit saladust, et tema eesmärk on 
jõuda maailma edetabelis esikohale. 
„Tahan ikka päris tippu jõuda, tahan, et 
kõik teaksid mind,” kuulutab ta. „Algu-
ses tuleb noorte seas parimaks saada ja 
pärast naiste seas. Lähitulevikus tahak-
sin noorte edetabelis saja hulka jõuda 
ja siis järgmisel aastal noorte suure 
slämmi turniiridel mängida.” 

Tippupürgimisel võtab Vorobjova ees-
kuju praegustelt maailma parimatelt 
tennisistidelt. „Mul on väga palju eesku-
jusid, näiteks Caroline Wozniacki ja Ma-
ria Šarapova, meestest Roger Federer,” 
loetleb ta. „Mõnikord lindistan mänge ja 

tahan jõuda tippu, et kõik teaksid mind
Tatjana Vorobjova kinnitab särasilmil, et tennis on tema elus  

esikohal. „Tennisega lõpetamine ei tule kõne allagi,  
enne hakkan nutma,” tunnistab ta muheldes.

Tekst: Maarja Värv, Postimees

Tatjana
Vorobjova:

püüan nendelt õppida, vaatan ka seda, 
kuidas nad väljakul käituvad.”

„Viimasel ajal olen mängides palju 
emotsionaalsemaks muutunud, näitan nii 
negatiivseid kui ka positiivseid emotsioo-
ne,” lisab Vorobjova häbelikult. „Arvan, 
et seda oli vaja. Aga reketit üritan ikka 
käes hoida, kuigi paar korda on juhtunud, 
et olen selle vihaga ära lõhkunud.”

Mõistagi kuulub Vorobjova iidolite 
hulka ka Eesti esireket Kaia Kanepi. 
„Mul on väga hea meel, et Eestis on sel-
line mängija. See näitab, et ka Eestist 
võib tippu jõuda, sest kui Kaia seda te-
gi, on ka teistel võimalik,” mõtiskleb ta. 
„Kõige tähtsam on armastada seda, mi-
da teed, armastada tennist. Ja kindlas-
ti tuleb aru saada, et midagi ei tule ker-
gelt, vaid tuleb teha hästi palju tööd.”

Vorobjova loodab, et tal õnnestub 
kunagi ka oma võimeid Kanepi vastu 
proovida. Palju geime ta sellisel juhul 
ühes setis võidaks? „Kui Kaia oleks 
väga heas vormis ja minul tuleb ka 
kõik hästi välja, siis… loodan, et kaks 
geimi ikka saaksin,” naerab Redt Rei-
mali hoolealune. 

Kooli ja trenni kõrvalt Vorobjoval vaba 
aega eriti ei jäägi – hommikuti kella ka-
heksast tennisetrenn, seejärel paar tun-
di koolis ning siis uuesti trenni. „Üldiselt 
on päevas kas kaks tennisetrenni ja üks 
kehalise ettevalmistuse treening või siis 
üks tennisetrenn ja üks füüsilise tree-
ning,” selgitab Vorobjova. „Treenin kuus 
korda nädalas, pühapäev on tavaliselt 
puhkepäev, kui just võistlust pole. Lähen 
alati trenni rõõmsa meelega, see ongi 
kõige tähtsam, et keegi mind ei sunni.”

Kui aga juhtub olema vaba aega, mida 
siis sellega peale hakata? „Ma pole päris 
selline, kes kogu aeg sõbrannadega on 
või kinos käib,” tunnistab Vorobjova. 
„Kui on vaba päev, käin näiteks maal, 
meil on Vääna-Jõesuus oma koht, saan 
linnakärast eemale. Saan jalgrattaga sõi-
ta, talvel suusatada. Niisama puhata.”

Vorobjova sõnul armastab ta ka luge-
da, aga selleks tal eriti mahti pole. 
„Muusika meeldib mulle väga,” avaldab 
ta. „Kõige rohkem meeldib ingliskeelne 
muusika, ikka poplaulud. Enne mänge 
kütan end niimoodi üles, et peas käib 
mingi hea laul.”

Tatjana Vorobjova
Sünniaeg: 26. juuli 1996
Pikkus: 179 cm
Kaal: 64 kg
Kool: Haabersti Vene eragümnaasium
Treenerid: Piret Ilves, Sven Tamming, Rene Busch, Redt Reimal
Parimad saavutused:
Wrexham Open 2009 T14, 3. kategooria turniiri finalist
Haid Junior Open 2010 T16, 2. kategooria turniiri võitja
Riga Open 2010 T16, 2. kategooria turniiri võitja
Orange Bowl 2010 T14, 1. kategooria, lohutusturniiri finalist
Miami Cup 2010 T16 turniiri poolfinalist

Tatjana 
Vorobjova

Foto: Viktor Burkivski
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Nooruki tulemused on seni olnud 
muljetavaldavad. Mullu võitis 
ta 12-aastaste seas 20 matšist 

18 ning kaks aastat vanemate hulgas 
üheksast kohtumisest viis. Tänavu on 
ta osalenud kolmel 14-aastaste turniiril, 
kus pidanud 13 mängu, millest kaota-
nud vaid ühe. Kas tegemist on sündinud 
talendi või tööka poisiga, sellele ei taht-
nud treener Andres Kuhi hinnangut 
anda. „Kennethi areng on toimunud 
samm-sammult,” jäi Kuhi tagasihoidli-
kuks. „Aastast aastasse on toimunud 
ühtlane edasiminek. Mingit suurt hüpet 
või paigalseisu pole tal olnud.”

Sattus tennise juurde 

juhuslikult

Raisma avastas enda jaoks tennise nelja 
ja poole aastaselt, kui ta lasteaiakaasla-
sele Kristjan Tammele reket kätte anti 
ning trenni viidi. Sõbra eeskujul proovis 
ka Raisma tennist ja ala hakkas talle kohe 
meeldima. Nüüd on jõutud nii kaugele, et 
Raisma hoiab Eestis oma vanuseklassis 
esimest ja Tamm teist positsiooni.

Kui Tamm elab, õpib ja tegeleb spor-
diga siiamaani Tartus, siis Raisma on 
kolinud Tallinna. Teadmisi ammutab ta 
Audenteses, kus on ka vabal ajal tree-
nerite valvsa pilgu all. „Ema käib teda 
praktiliselt igal nädalavahetusel Tallin-
nas vaatamas,” lausus Kuhi. „Vanemad 
toetavad Kennethi püüdlusi täielikult.”

Raisma ise tunnistas, et aeg-ajalt kodu-
igatsus tal ikka tekib. „Ega pidev kodunt 
eemalolek kerge ole,” tõdes ta. „Aga mul 
on Tallinnas sõbrad tekkinud ja palju se-
da vaba aega ongi. Kogu päev kulub koo-
lis käimiseks ja tennisetreeninguteks.”

Aga ka tipptennisistid reisivad ju aas-
taringselt ja kes teab, äkki kulub Rais-
male taoline karastus tulevikku silmas 

liigub sihikindlalt maailma tipu suunas
Eelmise hooaja kuni 12-aastaste Euroopa tenniseedetabeli liider Kenneth Raisma 

on end pühendanud täielikult spordile ja loodab ühel heal päeval kerkida ka 
täiskasvanute seas esireketiks. „Mu eesmärgiks on saada maailma parimaks,”  

ei varjanud Tartus sündinud, kuid Tallinnas tenniseoskusi lihviv Raisma.

Kenneth Raisma

Tekst: Ivo Dobkevitsch, Delfi

pidades marjaks ära. Sel aastal on ta 
käinud juba kolmel välisturniiril, seega 
palju aega niisama olemiseks või õppi-
miseks eriti ei jäägi. Kuigi ajagraafik on 
tihe, tunnistas Kuhi, et Kennethi kooli-
asjadele pole see mõju avaldanud. „Koo-
lis õpib ta muidugi eriprogrammi järgi, 
kuid saab kenasti hakkama,“ sõnas tree-
ner. „Praeguses nooruses pole kooli ja 
spordi sidumine veel kuigi raske. Aga 
Kenneth on lahtise peaga poiss ja loode-
tavasti ei teki probleeme ka tulevikus.“

Raisma senine areng on olnud mul-
jetavaldav, kuid tähtsad ajad ootavad 
teda alles ees. „Tänavuse aasta jooksul 
peab Kenneth tehnika paika saama, sest 
siis tuleb muid omadusi edendama ha-
kata,” kergitas Kuhi saladuseloori lähi-
aegade treeningprogrammilt. „Tulevi-
kus peame rohkem rõhku panema füü-
sisele ja vaimsele ettevalmistusele.”

Kuigi Raisma jõudis tennise juurde 
juba lapsena, on ta mitmekesisuse mõt-
tes ka teisi spordialasid harrastanud. 
Alguses tegeles Kenneth veel sulgpalli 
ja poksiga, nüüd kuulub noormehe tree-
ningukavasse karate ning akrobaatika.

Eeskuju on  

Roger Federer

Praegustest maailma tippudest meeldib 
Raismale Roger Federeri mäng. „Mul-
le istub tema tehnika ja stiil,” tõi Rais-
ma välja šveitslase trumbid.

Arusaadavalt pole Raismal noore ten-
nisistina oma stiili veel välja kujunenud, 
kuid eelistused on tal juba olemas. 
„Mulle meeldib tagajoonemäng rohkem 
kui võrku tungimine,” lahkas Raisma.

Treener Kuhi sõnul ei saa Kennethi 
mängustiili kohta praegu veel kaugele-
ulatuvaid järeldusi loomulikult teha. 
„See, et ta on omavanuste seas Euroopa 

parim, näitab kvaliteeti. Ühesõnaga, 
head tenniseoskused on Kennethil juba 
olemas. Nüüd tuleb iga elementi võrd-
selt edasi arendada,” arutles Kuhi. Tree-
ningud ongi sellises vanuses juba ras-
ked, see Raismad siiski ei heiduta. „Ker-
ge ei ole, aga ma naudin tennisemängu,” 
sõnas ta. „Sellist tunnet küll pole tekki-
nud, et trenni enam minna ei tahaks.”

Perest eemalolek, treeningud ja välis-
reisid neelavad suure hulga raha. Kuhi 
sõnul pole Raismal finantsvõimaluste 
taha seni midagi jäänud. „Kennethil on 
oma toetajate grupp, kes usub temasse 
ja on võtnud enda kanda nii materiaal-
sed kulutused kui ka vajalike parimate 
võimaluste otsimise ning loomise eda-
siseks arenguks,” valgustas Kuhi.

Iidolist on üks parem 

tulemus juba tehtud

Jaanuaris osales Raisma Prantsusmaal 
mainekal turniiril Les Petits AS, kus 
jõudis veerandfinaali. Seal pidi eestlane 
tunnistama endast vanema ameeriklase 
paremust, kuid vaatamata sellele jäi 
Kenneth võistlusega igati rahule.

Nüanssidesse süvenematagi on selge, et 
Les Petits AS-i tuleb pidada oluliseks 
noortevõistluseks. Nimelt on selle turniiri 
võitnud praegune maailma esireket his-
paanlane Rafael Nadal ja šotlane Andy 
Murray, kes jäid löömatuks vastavalt 2000. 
ja 2001. aastal. Turniiril on osalenud ka 
Federer, kes piirdus 1995. aastal kahek-
sandikfinaaliga. Seega on Kenneth juba 
praegu oma eeskuju tulemusi löömas.

Kenneth Raisma tegemistele ja käe-
käigule saab kaasa elada ka  
interneti vahendusel, aadressil  
www.kennethraisma.com. Sealt leia-
vad huvilised Kennethi kohta uudi-
seid, tulemusi, statistikat ja pilte.

Foto: Viktor Burkivski

Kenneth Raisma
tulevikutegija
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Modellid: Dana Ihsanova ja Armand Levandi

Top  
SMASH TANK 
Hind: 44,95 eur

Seelik  
SMASH KNIT SKIRT  
Hind: 44,95 eur

Tossud  
WMNS NIKE 
LUNAR SPEED 3  
Hind: 139,95 eur

Polo 
TROPHY RF
RTE. 70 POLO   
Hind: 74,95 eur

Püksid 
CHALLENGER 
WOVEN SHORT 
Hind: 44,95 eur

Tossud
NIKE LUNAR 
VAPOR 8 TOUR 
Hind: 139,95 eur

Pusa  
TROPHY RF JACKET
Hind: 114,95 eur

Püksid 
CHALLENGER WOVEN SHORT 
Hind: 44,95 eur

Tossud
NIKE LUNAR VAPOR 8 TOUR 
Hind: 139,95 eur

Kleit   
MARIA STATEMENT ACE DRESS 
Hind: 129,95 eur

Tossud  
WMNS NIKE LUNAR SPEED 3  
Hind: 139,95 eur

Pusa 
ACE RAFA JACKET        
Hind: 109,95 eur 

Püksid 
ACE WOVEN SHORT
Hind: 59,95 eur

Tossud 
AIR MAX COURTBALLISTEC 3.3 
Hind: 139,95 eur

Kleit   
SET POINT KNIT DRESS   
Hind: 89,95 eur

Tossud
WMNS ZOOM BREATHE 
Hind: 114,95 eur



Kunagi alustas ju Björn Borg tüh-
jalt kohalt. Seejärel käis aga 
paarikümne aasta jooksul maa-

ilma esikümnest läbi nii palju rootslasi, 
et neid ei jõua siin üleski lugeda. Kuid 
sel sajandil algas vähikäik. Maailma ede-
tabelis teisel kohal asunud Magnus Nor-
man langes 2001. aastal esikümnest väl-
ja. Korraks välgatas Thomas Johansson, 
kes viimase rootslasena võitis 2002. aas-
tal Austraalias suure slämmi turniiri.

Jürgen Zopp oleks 

Rootsi teine reket!

Nüüd täitis koha Söderling, ent tema 
taga haigutab tühjus. Kujutage ette: sel-
lise tennisemaa nagu Rootsi teine reket 
on Nick Lindahl, maailma edetabeli 245. 
Kes oleks võinud seda aastaid tagasi 
aimata, et Eesti esireket, kelleks praegu 
on Jürgen Zopp (aasta alguses 219.), 
oleks Rootsis teine! Andres Võsand, 
maailma esisaja mees, poleks võrdluses 
rootslastega taolisest positsioonist või-
nud omal ajal unistadagi!

– kuulsaks ühe matšiga
Robin Söderling on nüüd üksi. Ta on nagu jäänuk Rootsi tennise 

endisest hiilgusest. Aga võib-olla hoopis uus innustaja, tänu kelle 
eeskujule meie läänenaabrite kunagine paraadala uue tõuke saab.

Tekst: Ants Põldoja   Fotod: Scanpix

Robin 
Söderling

Vaatame, mida ütleb Söderling ise. 

„Kui ma ainult oskaks seletada!” vastas 

Rootsi esireket küsimusele, miks asub 

paremuselt teine kaasmaalane maailma 

edetabelis alles kolmandas sajas. „Üks 

põhjus on vigastustes. Nii Norman, Vinci-

guerra kui ka Joakim Johansson võinuk-

sid tervena püsida 30 parema seas. Kuid 

tõsi on ka see, et tennis pole enam Root-

sis nii populaarne kui 10–20 aastat taga-

si. Üha vähem poisse haarab reketi.”

Söderling ise haaras reketi viieaasta-

selt. Kusjuures tal ei olnudki peres 

sportlikke eeskujusid. Isa oli jurist ja 

ema kodune. Õde Sandra töötab praegu 

õpetajana.

Tennisiste võinuks aga eeskujuks olla 

palju, kuid need polnud Borg, Edberg 

ega Wilander. „Nemad said oma suured 

võidud natuke varem. Mina jumaldasin 

hoopis Thomas Enqvisti ja tema või-

mast mängustiili,” ütles Söderling.

Söderling teab, et praegu võrreldakse 

ka teda Rootsi minevikukuulsustega. 

„See mind ei häiri, pigem aitab. Kui olin 

väike, vaatasin telerist palju tennist. 
Peaaegu igal turniiri jõudis keegi roots-
lastest etteotsa. Nende edu tiivustas 
mind. Seega kujutan ette, et mõni väike 
poiss jälgib praegu samamoodi minu 
mängu. Selline teadmine annab indu,” 
ütles Söderling.

Maailma neljas nii 

noorte kui  

täiskasvanute seas

Söderling tunnistas, et tunneb end pro-
fituuril üksikuna. „Varem oli lõbusam 
reisida ja koos teiste rootslastega käia 
väljas einestamas. Nüüd on peale minu 
veel mõned paarismängijad. Juba kaua 
aega pole see enam nii nagu vanasti,” 
kurvastas Rootsi ainus tippmängija.

Robin ei otsustanud kohe tennise ka-
suks. „Kasvasin väikeses linnas (Tibro, 
8000 elanikku – toim.), kus spordiväljak 
oli nii kodu lähedal, et sain seal proovi-
da mitut ala, ka jalgpalli. Kuid isa män-
gis harrastajana tennist ja lõpuks otsus-
tasin selle kasuks. Mulle sobis indivi-

duaalala paremini,” selgitas Söderling.

Edbergi suuri võite mäletab Söderling 

ähmaselt – ta oli siis liiga väike. „Esi-

mesed tennisega seotud eredad mäles-

tused on Davise karikavõistlustelt – kui 

võitsime kaks korda USA-d. Esimest 

korda 1994 poolfinaalis ja siis 1997 fi-

naalis. Mõlemad matšid peeti Götebor-

gis,” meenutas Söderling.

Rahvusvahelistel noorteturniiridel 

alustas Söderling 1998. aasta lõpul, kui 

ta oli juba 14-aastane. Kaks aastat hil-

jem teenis ta neli turniirivõitu ja 2001. 

aastal tõusis ITF-i juunioride edetabelis 

neljandaks. Seega jõudis Söderling 

noorte seas samale kohale, kus ta on 

täiskasvanute seas praegu.

Kuigi 2002. aastal lõi Söderling kaasa 

ka profiturniiridel, mängis ta US Openil 

siiski veel juunioride seas ja jõudis fi-

naali. Ka see parim saavutus noorena 

on tal nüüd täiskasvanuna korratud, 

ehkki French Openil.

Maailma esisajasse kerkis Söderling 

esimest korda 2003. aasta augustis ja 

pole sealt enam kordagi välja langenud. 
Mullu novembris antud intervjuus ta 
tunnistas, et tookord ei kujutanud end 
vaimusilmas tippmängijana. „Hoopis 
vastupidi. Ütlesin treenerile: tore, et 
vähemalt esisajasse jõudsin. Juba sel-
lelgi tasemel oli nii palju häid mängi-
jaid, et lugesin seda saavutuseks,” mee-
nutas Söderling.

Kuigi 2005. aasta veebruaris kerkis 
rootslane 30. kohale, vajus ta aasta hil-
jem täpselt sajandaks. Ent siiski napilt 
jäi esisajasse püsima. Karjääri esimese 
languse põhjustas põlvevigastus, mille 
tõttu sai Söderling 2005. aastal loodetust 
vähem turniire mängida. Pisitraumad 
häirisid Söderlingi veel paar aastat. 
2005. aasta veebruaris oli Söderling Mi-
lanos võitnud elu teise ATP turniiri, kuid 
kolmandat esikohta andis oodata – see 
tuli alles 2008. aasta oktoobris Lyonis.

Üksainus matš

Kuulsust tuli Söderlingil veel pisut 
oodata. See saabus ühe mänguga 2009. 
aasta 31. mail. Sel päeval läks Rafael 
Nadal Pariisi liivaväljakutel võtma 
järjekordset rutiinset võitu. Kokku 31 
mängu järjest oli Nadal Roland Gar-
rosi väljakutel võitnud. Miks ei oleks 
pidanud ta siis jagu saama Söderlin-

gist, kelle ta kuu aega varem oli Roo-
mas 6:1, 6:0 alistanud?

Kuid just tunamullu suvel algas Na-
dali lühiajaline langus, mille tingis vi-
gastus. Mõni nädal hiljem jättis ta 
Wimbledoni turniirile sootuks minema-
ta. Kuid see ei vähenda eksimatult män-
ginud Söderlingi saavutust. Kaheksan-
dikfinaali võitu numbritega 6:2, 6:7, 6:4, 
7:6 loetakse tennise ajaloo üheks suu-
remaks üllatuseks.

Tennisistid ise olid pärast šokeerivat 
tulemust märksa rahulikumad kui mee-
dia, kes mängust ainult ülivõrdes paja-
tas. „Üks teekond sai läbi,” ütles Nadal 
esimese kaotuse kohta Pariisis viie tur-
niiri jooksul. 

„Pean aktsepteerima kaotusi sama ra-
hulikult kui võite.” „Püüdsin endale si-
sendada – see on lihtsalt üks järjekordne 
mäng,” teatas Söderling. „Olen alati us-
kunud, et iga kord leidub vähemalt väike 
šanss. Muidu ei saa mängima minna.”

Kuidas muutis võit Nadali üle sinu elu, 
küsiti Söderlingilt mulluses intervjuus. 
„Väljaspool platsi natuke,” vastas Söder-
ling. „Kuid põhimõtteliselt elan ikka 
sama elu – treenin ja mängin. Mul pole 
kunagi olnud probleeme ajakirjanduse 
survega. Rohkem kannatan sisemise 
pinge käes, sest olen alati enda vastu 
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Robin Söderling
Täisnimi: Robin Bo Carl Söderling
Sündinud: 14. august, 1984
Pikkus ja kaal: 193 cm, 87 kilo
Elukoht: Monte Carlo
Treener: Claudio Pistolesi
Koht maailma edetabelis:  
4. (31. jaanuar, 2011)
ATP turniirivõite: 7
Parim saavutus suure slämmi 
turniiridel: pääs finaali (2009 ja 
2010 French Open)
Karjääri auhinnaraha:  
9 172 288 USA dollarit

Riietus ja jalanõud: Lotto
Reket: Head
Hobid: spordivõistluste 
vaatamine, golf, kalapüük
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nõudlik ja püüdlen perfektsuse poole.” 

Kui sa poleks Rafat tookord Pariisis 

võitnud, kas oleksid praegu nii kaugele 

jõudnud? „Tahaks mõelda, et oleksin. 

Kuid enesekindlusel on tennises tähtis 

roll ning selles suhtes oli võit tõesti 

tähtis. Ma jõudsin hiljem finaali, män-

gisin hästi ka kaks järgmist turniiri,” 

vastas Söderling.

Söderling tunnistas, et ei ole seda või-

dumängu mõttes kuigivõrd meenutanud 

ega videolindilt kordagi vaadanud. 

„Treener vaatas, aga minu jaoks oli see 

liiga pikk,” sõnas rootslane.

Ometi ta möönis, et isegi 2009. aasta 

lõpul lasus temal „Nadalitapja” vari. 

„Detsembris tuldi veel minu juurde ja 

öeldi: „Hästi tehtud, sa olid Nadali vas-

tu kõva.” Siis kuulsin, kuidas inimesed 

rääkisid teineteisega. „Näed, seal on 

kutt, kes võitis Nadali,” ütles üks. „Mil-

lal?” küsis teine. „Ma ei tea, aga ta või-

tis,” vastas esimene. Tore kuulda, kuid 

ma ei tahaks, et mind meenutatakse ai-

nult selle mängu järgi. Õnneks olen 

jätkanud ka pärast hästi.”

Enne Nadal,  

siis Federer

Kuulsaks tegi Söderlingi võit Nadali üle 

Pariisis, kuid nüüd on uusi saavutusi nii 

palju lisandunud, et rootslane pole 

enam ühe-mängu-mees. Maailma nel-

jandana ta ei saakski seda olla. Igal ju-

hul kerkis Söderling 2009. aasta sügisel 

esikümnesse ning on seal liikunud jär-

jest ülespoole. 2010. aasta French Ope-

nil kõik aga kordus. Tõsi, seekord olid 

vastased ära vahetatud.

Mis tähendab, et vahetatud? Aga se-

da, et 2009 jõudis Söderling pärast 

Nadali alistamist finaali, kus kaotas 

Federerile. Aasta hiljem alistas ta Fe-

dereri – seekord veerandfinaalis – ja 

kaotas finaalis Nadalile.

Sarnane oli seegi, et ka Federeril sai 

mullu kaotusega Söderlingile üks pikk 

seeria otsa. Võib-olla isegi tähelepanu-

väärsem saavutus, kui tema 16 slämmi-

võitu – nimelt oli šveitslane enne seda 

jõudnud 23 slämmiturniiril järjest vä-

hemalt poolfinaali. Pealegi juhtis Fede-

rer enne seda kohtumist Söderlingi 

vastu omavahelistes mängudes 12:0! 
(Praegu on seis 15:1.)

Loomulikult kostitasid ajakirjanikud 
Söderlingi pärast võitu nimega „Giant 
killer”. See on tüüpiline spordiväljend, 
mis otse eesti keelde pannes tähendaks 
küll „hiiglasetapjat”, aga sisuliselt tä-
hendab mängijat, kes suuri üllatab.

Mida aga ütles Söderling pärast võitu 
lisaks sellele, et ta oma esitust suurepä-
raseks pidas? „Kuigi ma olin talle palju 
kordi kaotanud, tean, et alati leidub või-

ka mina, kui temaga Roomas kohtusin.” 
Ebaviisaka ja ülbe tennisisti reputat-
siooni sai Söderling tänu Nadalile. Või 
ütleme nii, et teatud määral õrritas 
rootslane ise Nadali, kui ta 2007. aasta 
Wimbledoni turniiri pingelises kohtu-
mises hakkas vastase käitumismaneeri 
matkima. Pärast mängu ütles Nadal, et 
selline käitumine ei tulnud talle üllatu-
sena: „Olen talle vähemalt seitse korda 
otsa vaadates tere öelnud, kuid ta ku-
nagi ei vasta. Küsisin ka teiste mängi-

Tõusuteel vahetas 
treenerit
Kui eespool rääkis Robin Söderling, 
et käib profituuril läbi ainult 
rootslastega, siis treeneriga läks 
vastupidi – ta vahetas Magnus 
Normani mullu detsembris itaallase 
Claudio Pistolesi vastu.
Sellise treenerivahetuse üllatav 
moment on ka selles, et kahe aasta 
jooksul, mil Norman Söderlingi 
juhendas, liikus Rootsi esireket 
ainult ülesmäge. Spordis lahkutakse 
treenerist ikka siis, kui midagi ei suju.
Ent Söderling selgitas otsust nii: 
„Mul oli koos Magnusega karjääri 
kaks paremat aastat ja olen talle 
väga tänulik pingutuste eest. Põnev 
olnuks koostööd jätkata, kuid 
tundsin, et vajan treenerit, kes saab 
sajaprotsendiliselt mu mängule 
keskenduda. Tunnen, et see oli 
parim otsus meile mõlemale ning 
lahkusime sõpradena.”
Norman oli nimelt tundnud, et ta 
ei saa enam Söderlingile täielikult 
pühenduda, sest pereelu nõuab oma 
osa. Ta ise soovitas Söderlingile enda 
järglasena Pistolesit, kel pole olnud 
tippmängijaist õpilasi. Tõsi, kunagi 
juhendas itaallane naiste maailma 
esireketit Monica Selesit, kuid nende 
koostöö oli mitteametlik.

duvõimalusi,” sõnas ta. Eks ole ju sar-

nane aasta varem öelduga?

Ülbe või tagasihoidlik?

Kui ajakirjanik Stefano Semeraro enne 

mullust ATP finaalturniiri Söderlingi in-

tervjueeris, kirjutas ta rootslase kohta 

nii: „Robin Söderlingil on mitu erinevat 

mainet. Mõni ütleb, et ta on ülbe ja kin-

nine. Teised räägivad, et ta on vankuma-

tu võitleja ning väljakul kui tapja. Ainult 

vähesed ütlevad, et ta on rahulik, tagasi-

hoidlik ja sõbralik. Kuid just seda leidsin 

jate käest – kellelgi pole Söderlingi 
kohta midagi head öelda.”

Söderling sai pahaseks: „Kui minul 
oleks kellegagi probleeme, ütleksin se-
da talle otse.” Rootslane siiski tunnistas, 
et tal pole tuuril palju sõpru. „Olen har-
junud suhtlema rootslastega, kuid neid 
on nüüd vähe.”

Juba eespool nimetatud intervjuus sel-
gitas Söderling, et temas peituvad kaks 
erinevat isiksust. „Ma ei tea, kas olen 
häbelik ja tõrjuv. Kindlasti olen ma väl-
jaspool tennist hoopis teine inimene. 
Turniiridel keskendun ja üritan oma tööd 
võimalikult hästi teha. Puhkuse ajal lasen 
end märksa rohkem lõdvaks ja püüan 
tennisele mitte mõelda. Käin sõpradega 
kalal, vaatan hokit ja jalgpalli…”

Söderlingi tagasihoidlikkusele viitab 
ka tüdruksõbra valik. Kaunis Jenni 
Moström on Rootsi tennisetähega kih-
latud, kuid ta pole kuulus modell, laulja 
ega näitleja. Ka tennisehuviliste blogis 
kirjutati nii: „Siin näete fotot Robin 
Söderlingi tüdruksõbrast. Ta on Jenni 
Moström, kuid midagi rohkemat me 
tema kohta öelda ei oska…”
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Äsja lõppenud Australian Openi 
eel ja ajal võis Stosuri pilti 
Melbourne’is näha kõikjal. 

Trammidel-bussidel, tänavatel ja turnii-
ri reklaamplakatitel. „See tundub ime-
lik. Niisugune asi ajab mind alati naer-
ma. Samas on muidugi tore, kui inime-
sed tulevad sinu juurde, kiidavad hea 
mängu eest ja soovivad edu. Tuntusel 
on ka positiivne külg,” rääkis Stosur.

Enne kui Stosur jõudis mullu suvel 
Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste 
finaali, oli austraallannade viimane hea 
aasta 1980, kui Evonne Goolagong-Caw-
ley võitis Wimbledoni ja Wendy Turn-
bull jõudis Australian Openi finaali. 
Vahepealsetel aastatel olid slämmitur-
niire võitnud ja finaali jõudnud Aust-
raalia mehed, kuid mitte naised.

Ent tänavuse Australian Openi eel 
asus korraldava maa parim meesmängi-
ja edetabelis alles 54. kohal. Ning tema-
gi on juba langev täht – Lleyton Hewitt, 
kelle paremad ajad jäid sajandi algusse. 
Nii et kes veel võiks olla Australian Ope-
ni reklaamnägu kui mitte Stosur!

Jõulukink muutis  

kogu elu

Samantha kasvas peres, kus oli kaks 
vanemat venda. Tüdruku isapoolne va-
naisa oli poolakas, millele viitab ka ten-
nisisti perekonnanimi. „Lapsena oli ta 
vaikne, isegi õues ei armastanud eriti 
käia. Kuid ta on vägev tüdruk!” kiitis 
isa Tony tütart. 

Kaheksa-aastaselt muutis jõulukink 
Samantha elu – naaber tõi talle tennise-
reketi. Kodu lähedal olid väljakud, kus 

– vaiksest ja silmapaistmatust 
tüdrukust staariks

Samantha Stosur oli 
lapsena vaikne tüdruk – nii 
rääkis tema isa. Isegi heal  
tasemel mängijana jäi ta 
pigem silmapaistmatuks 
ega nautinud fännide ja  
sponsorite tähelepanu. 

Nüüd on aga Stosur 
peaaegu ainus tennisist,  

kellele austraallased 
suurturniiridel loota võivad.

Samantha 

Stosur
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Sam käis palli toksimas venna Danieli-
ga, kes vanematele soovitas – õde tuleb 
panna tennisetrenni! „Mul vedas, sest 
minust kaheksa aastat vanemat venda 
sugugi ei häirinud, et ta pidi mängima 
väikese õega,” meenutas Stosur.

Siis elas pere juba Adelaide’is, kuhu 
Samantha sünnilinnast Gold Coastist 
koliti põhjusel, et üleujutus hävitas nen-
de maja. Seega oli tänavustes Austraa-
lia suurtes üleujutustes Stosuri jaoks 
kindlasti midagi kibedalt tuttavlikku. Et 
Austraalia naisi tema lapsepõlve ajal 
tipus polnud, fännas Stosur eelkõige 
Steffi Grafi ja Monica Selesit. 1993. aas-
tal käis kogu pere vaatamas Melbourne’is 
Grafi ja Selesi finaali. „Lapsepõlves oli 
see mu elu parim päev,” meenutas Sto-
sur mängust saadud elamust.

14-aastaselt asus Stosur õppima Queens-
landi Spordiakadeemiasse, kaks aastat 
hiljem ühines ta Austraalia Spordiinsti-
tuudi tenniseprogrammiga. Treener Craig 
Morrise käe all alustas ta mängimist WTA 
turniiridel, kuid kiiret edu polnud. Stosur 
oli kahtlemata talent, kuid mitte liiga sil-
mapaistev. Toetavate vanemate käe all sai 
ta hilja lapsest täiskasvanuks. Juhendajad 
ja kaaslased meenutasid Stosurit häbeliku 
ja tagasihoidlikuna, kes võrreldes teiste 
Austraalia tollaste paremate naistennisis-
tide Jelena Dokici ja Alicia Molikuga hoi-
dis madalat profiili.

Stosuri praegune treener David Tay-
lor, kes juhendab ka Austraalia Federa-
tion Cupi naiskonda, on õpilast kirjelda-
nud kui draamakuninganna vastandit 
– mängijat, kes ei ürita tõmmata endale 

tähelepanu väljakul ega särada seltskon-

naüritustel. Taylorilt pärineb ka hüüd-

nimi anti-diiva, mida Stosuri puhul mit-

med tenniseajakirjanikud kasutavad.

Maailma parim  

paarismängija, kuid 

sponsorit polnud!?

2005. aastal jõudis Stosur alles esimest 

korda WTA turniiri finaali ja aasta lõpuks 

kerkis maailma edetabelis 46. kohale. 

Kuid hoopis tuntumaks sai ta tol aastal 

paarismängijana. Moodustades ülitugeva 

dueti ameeriklanna Lisa Raymondiga, 

võitis Stosur nii 2005. kui ka 2006. aastal 

paarismängus seitse turniiri. Nende seas 

olid esikohad US Openil (2005), French 

Openil (2006), Miamis, Indian Wellsis ja 

Mastersil. Koos jagati esikohta paaris-

mängu maailma edetabelis.

Ka üksikmängu edetabelis tähendas 

tõus 29. kohale 2006. aastal Austraalia 

esireketiks saamist. Ometi kirjutati tol 

aastal Stosurist kodumaal lugu kui näh-

tamatust number ühest. Ehkki Austraalia 

endine tippmees John Alexander ja Sto-

surit vahepeal treeninud Gigi Fernandez 

nägid temas tulevase Wimbledoni võitja 

ainest, polnud toetajad vaiksest tüdru-

kust eriti huvitatud. Maailma parimal 

paarismängijal oli sponsorleping reketi, 

ent mitte tenniseriietuse osas. Ka autot 

talle ükski sponsor tollal ei kinkinud.

Üksikmängus andis läbimurret veel 

oodata. 2007. aasta muutis Stosuri olu-

korra halvemaks. Hooaja keskel jäi ta 

korraga nõrgaks, väsis kergelt ja kaotas 

järjest mänge. Mõni kuu hiljem selgus, 

et ta põeb puugihammustusest tingitud 

borrellioosi. Sama aasta septembrist 

järgmise aasta maini ei mänginud Sto-

sur ühtki turniiri. Loomulikult tähendas 

see ka langust edetabelis.

Kas Stosuri läbimurdeaasta oli mullu 

või tunamullu, seda on raske öelda. 2010 

oli austraallannale kindlasti edukam 

aasta, kuid 2009 võitis ta karjääri esi-

mese WTA turniiri Osakas ja kerkis 

maailma edetabelis hooaja jooksul  

51. kohalt 13-ndale.

Mullu kevadel tõusis Stosur esimest 

korda maailma esikümnesse, kui oli In-

dian Wellsi suurturniiril jõudnud pool-

finaali. Tõus jätkus liivaväljakute hoo-

ajal – teine WTA turniirivõit Charlesto-

nis, finaalipääs Stuttgardis. Ja siis Pa-

riis, French Open, kus Stosur oli silma 

paistnud juba 2009 poolfinaalipääsuga.

Kas tipphetk või hoop 

karjäärile?

„Ta peseb ikka nõusid ja teeb muid töid. 

Kodus ta ei ole superstaar,” ütles Sto-

suri isa Tony enne 2010. aasta French 

Openi finaali, mida vaatama sõitis kogu 

perekond – isa, ema, kaks venda.

„Olen neid kõiki võitnud, miks ma ei 

võiks võita veel üht mängu?” esitas Stosur 

pressikonverentsil retoorilise küsimuse 

pärast poolfinaalis saadud veenvat 6:1, 

6:2 võitu Jelena Jankovici üle. „Finaal on 

küll eriline mäng, kuid olen saanud tohu-

tult enesekindlust järgmiseks kohtumi-

seks ja võib-olla kogu karjääriks.”

Jah, nii see oli. Finaalis ootas Stosurit 
temast neli aastat vanem itaallanna 
Francesca Schiavone, kes samuti polnud 
enne kordagi slämmiturniiri võitnud ega 
otsustavas kohtumiseski mänginud. See-
ga oli olukord mõlema jaoks uus ja sa-
mavõrra pingeline-närviline. Kuid Sto-
sur oli soosik, sest ta oli teel finaali 
võitnud „neid kõiki”, nagu ta ise ütles.

Kes olid need kõik? Kaheksandikfi-
naalis endine maailma esireket Justine 
Henin, veerandfinaalis hetke maailma 
esireket Serena Williams ja siis veel üks 
eks-number-üks Jankovic.

Henin oli enne kohtumist Stosuriga 
võitnud Roland Garrosi väljakutel 24 
mängu järjest. Sellesse ritta kuulusid 
turniirivõidud 2005 kuni 2007 ja siis 2010. 
aasta kolm esimest võitu, sest vahepeal-
sel kahel hooajal oli Henin ajutiselt pro-
fitennisest loobunud. Kuid ka Stosuril oli 
silmapaistev statistika – liivaväljakutel 
oli ta alates 2009. aasta French Openist 
võitnud 23 ja kaotanud ainult 3 mängu. 
Ühe kaotuse neist kolmest sai ta Heninilt 
Stuttgardi turniiri finaalis.

Pariisis kaotas Stosur Heninile esime-
se seti 2:6, kuid ei lasknud pead norgu, 
mängis üha täpsemalt ning anti-diiva 
kombel ei teinud väljagi, kui Henin re-
keti teatraalselt liivale viskas. „Usun, 
et paljud on muutnud oma arvamust, 
milline mängija tegelikult olen. Võib-
olla olen nüüd realiseerimas potentsiaa-
li, mida endas noorena nägin,” rääkis 
Stosur pärast edu Henini üle.

Stosuri võit Williamsi üle tuli veel ras-
kemalt, ehkki austraallanna võitis esime-

se seti. Kuid tulemus oli 6:2, 6:7, 8:6 ja 
otsustavas setis tuli Stosuril päästa ka 
üks matšpall. Ometi polnud see võit enam 
üllatus, kui ta oli enne alistanud Henini. 
Ning Jankovic oli lihtsalt lisapala. 

Jäi vaid finaal. Nagu paljud teavad, 
polnud see käesoleva loo kangelannale 
õnnelik. Schiavone võitis 6:4, 7:6 ja ka-
sutas ära võib-olla elu ainsa võimaluse 
suure slämmi turniiri võiduks. Kas Sto-

surilgi uut šanssi tuleb? „Ma ei usu, et 
mängisin halvasti. See oli lihtsalt tema 
päev. Ta läks riskile ja kõik tuli välja. Ma 
ei oska tõesti öelda, et teinuksin midagi 
valesti,” sõnas kaotaja pärast finaali.

Siiski, numbrid näitavad, et Stosur 
tegi lihtvigu rohkem kui eelmistes män-
gudes ning asjatundjate arvates polnud 
piisavalt agressiivne. Ikkagi närvid? 
Mingi jälje finaalikaotus Stosurile kind-
lasti jättis. Kuigi edetabelis ta pärast 
French Openit enam ei langenud, kao-
tas ta näiteks Wimbledoni esimeses 
ringis Kaia Kanepile.

Kuid 2010. aasta Mastersil oli Stosur 
jälle tema ise. Võitis isegi alagrupis maa-
ilma esireketit Wozniackit, kuid lõpuks 
pudenes poolfinaalis kaotusega Kim Cli-
jstersile. „Mis on tinginud mängulise 
arengu?” küsiti Stosurilt mullu suvel. 
„Paljude asjaolude kombinatsioon – küp-
suse saavutamine, eneseusk, oma mängu 
tundmaõppimine, raske töö. Lüüa olen 
alati osanud, kuid probleem peitus selles, 
kuidas head löögid muuta heaks män-
guks. Kõige suurem läbimurre oli ikkagi 
2009. aasta French Open,” sõnas Stosur.

Sellega vastas austraallanna ise küsi-
musele, mis oli tema läbimurdeaasta. 
Loeme siis, et 2009.

Wikipedia kirjutab Stosuri mängustii-
li kohta, et algusaastate servi-võrgu-
mängijast on nüüd saanud kindel taga-
joonemängija. Kuigi Stosuri lemmikka-
te peaks mängu iseloomust lähtuvalt 
olema hard-court, on ta tegelikult suu-
remat edu saavutanud liivaväljakutel.

Kuid nõrkus(ed)? Väidetavalt ikkagi 
toimetulemine tähtsate mängude pin-
gega. Stosur on mänginud 9 profiturnii-
ri finaalis, aga võitnud neist ainult kaks. 
Karjääri neljas esimeses finaalis võitis 
ta avaseti, aga kaotas mängu. Kui mõni 
mängija suudab ka kehval päeval en-
dast midagi välja pigistada, siis Stosur 
teeb vigu ja laguneb.

Nagu eespool kirjas, ennustasid ku-
nagi kaks spetsialisti, et Stosurist 
saab Wimbledoni võitja. „Ma ei tea, 
loodame,” arvas ta nüüd ise. „Aga 
miks mitte? Kui Nadal on liivaväljaku 
stiiliga suutnud Wimbledoni võita, 
pole miski võimatu.”

Milline on Stosuri 
seksuaalne 
orientatsioon?
Ütlen ausalt, et ei tahtnud siia 
pealkirja panna sõna „lesbi”, sest 
see pole kuigi soliidne. Kõigepealt 
muidugi põhjusel, et keegi ei tea, 
kas Samantha Stosur eelistab 
seksuaalselt mehi või naisi, kuid 
mitmes tenniseblogis märgitakse, 
et sellised kahtlused olevat 
tekkinud. Ise pole Stosur eraelu 
teemadel kunagi sõna võtnud, 
ajakirjanikel ei kõlba aga niisugusel 
teemal ka otse küsida.
Miks on kahtlused tekkinud? 
Esiteks, Stosuri seltsis pole 
kunagi nähtud liikumas mõnda 
meessõpra. Teiseks, kunagi 
olnud Stosur väga lähedane 
treener Gigi Fernandeziga, kes oli 
tuntud varasemast lesbisuhtest 
ekstennisist Conchita Martineziga.
Üks blogi kirjutab, et kuulujuttude 
põhjal olevat paljud tugevad 
naispaarid mitte ainult partnerid 
väljakul, vaid ka elus. Kuid vähe 
on suudetud tõestada ning seda 
eriti põhjusel, et sportlased 
tahavad selliseid suhteid varjata 
– ühiskonna hoiak sallib lesbi- ja 
homopaare näitlejate või lauljate, 
aga mitte sportlaste seas.

Samantha Stosur
Sündinud: 30. märts, 1984
Pikkus ja kaal: 175 cm, 65 kilo
Treener: David Taylor
Kõrgeim koht maailma edetabelis:  
5. (juuli 2010)
WTA turniirivõite: 2
Paarismäng: 22 turniirivõitu ja parim koht 1.
Parim tulemus suure slämmi turniiril: 
finaalipääs (2010 French Open)
Auhinnaraha (17. jaanuari seisuga):  
5 756 877 USD
Reket: Babolat
Jalanõud: Nike
Riietus: Lacoste
Hobid: šoppamine, surfamine, 
mägijalgrattasõit
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Iga kolme minuti järel viib eritramm 

kõik soovijad Richmondi raudtee-

jaama juurde, kust avaneb vaade 

sipelgapesana kihavale olümpiapargile 

– suur tenniseaasta on taas alanud.

Edmondsoni võitu pole 

keegi korranud

Esimese hooga pooletunnise piletikont-

rolli läbinut tabab tõeline kommipoe 

tunne – väljakuid on üle 20 ja peaaegu 

samal ajal läheb igal väljakul aktiivne 

tegevus lahti. Eestlasele on olukord liht-

ne, sest esimesena asub võistlustulle 18. 

väljakul Kaia Kanepi ja tema võitlus 

slovakitar Magdalena Rybarikova vastu 

võtab aega ligi kolm tundi, seepärast on 

esimene valik tehtud, ent mida teevad 

austraallased?

35 aastat pettumusi kohalikele

Tekst: Dannar Leitmaa, Eesti Päevaleht

Austraalia lahtised
Jaanuari keskpaigas ehk kõige ilusamate suvepäevade ajal hakkab  

Melbourne’i kesklinna liiklus ühele poole suunduma. Tallinnas reisisaatjatena tuntud 
inimesed seisavad trammiplatvormidel ja küsivad valitud isikutelt, kes ilmselt on 

küsijate hinnangul piisavalt segaduses – kas Australian Openile? –, ning enamasti 
inimesed noogutavad. 

Austraallaste suurlootused olid seo-
tud ikkagi kahe tennisistiga – meestest 
Lleyton Hewitt ja naistest Samantha 
Stosur. Stosuri reklaamnäod vaatavad 
vastu kõikjalt, ent just Hewitt on see, 
kelle puhul loodetakse, et mees suudab 
enda luigelauluks vilistada sellist viisi-
juppi, mis viiks ta finaali, või vähemalt 
et Hewitt oleks rivis Austraalia rahvus-
pühal 26. jaanuaril, kui pered saavad 
vaba päeva, poodidest varutakse hirm-
kallist alkoholi ja oodatakse sportlikku 
elamust just kohalikult enfant 
terrible’ilt.

Kindlasti ei maksa esialgu maha mat-
ta ka ühegi teise kodumaise reketimän-
gija lootusi, sest iga väiksemgi tennise-
ga kokku puutunud poisiklutt mäletab 
vähemalt juttude tasandilt 1976. aasta 
finaalturniiri, kui 212. tabelirealt asus 

ükshaaval vastaseid nullima Mark Ed-

mondson ning võttis lõpuks ka üllatus-

võidu – seni Austraalia viimase.

„Aussie, aussie, aussie – hoy, hoy, 

hoy,” kõlab iga välismaalasele tundma-

tu kohaliku tennisisti mängu eel rohe-

lise-kollase kirjusse kostüümi riietunud 

fänni sõjahüüd, kuid kohalikud tenni-

sistid on justkui kärbsed, kes küll võit-

levad, ent peavad vastase reketilöökide 

all alla vanduma.

Hewitt langeb  

Nalbandiani käe läbi

Avaringi viimase võistluspäeva viima-

seks mänguks jääb tõeline maiuspala 

– mõne aasta eest samal turniiril poole-

vahetusel kokku põrganud David Nal-

bandian kodupubliku lemmiku Lleyton 

Austraalia fännide 
ergutuskisa ei 
aidanud seekord 
korraldajamaa 
mängijail kolmandast 
ringist kaugemale 
jõuda.
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Tekst: Gerli Ramler    Foto: AFP/Scanpix

Triobeti online-televisioon on Eestis ainulaadne või-
malus spordivõistluste jälgimiseks interneti vahen-
dusel. Senised tehnoloogiad on tihtipeale tekitanud 

vaatajaile peavalu seoses piirangutega nii pildi kvalitee-
dile kui ka vaatajate arvule. Triobet siin kompromisse 
teinud ei ole. Vaatajate arv on limiteerimata ning pildi kva-
liteet on kompromissitu. Aeglasema internetikiirusega 
vaatajad saavad valida ka vähem ressurssi nõudva, mada-
lama resolutsiooniga variandi. 

Valik spordivõistlustest on rikkalik ning seda täiendatakse 
pidevalt. Juba praegu leiab Triobet Live TV kavast tipptase-
mel tennist alates ATP ja WTA mängudega ja lõpetades Da-
vis Cupi ja Federation Cupiga. Rahvusvahelist jalgpalli, kuhu 
kuuluvad Itaalia Serie A-liiga, Carling Cup, Division 1 ja 2 
ning Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Portugali, Šotimaa, Taa-
ni, Rootsi ja Poola meistriliigad. Samuti korvpalli, võrkpalli, 
käsipalli, snookeri ja palju muud huvitavad ülekanded. 

Kõigile Triobet'i klientidele on see teenus tasuta, jälgima 
peab ainult, et kontol oleks vähemalt üks euro. Lisatasusid 
võistluste vaatamise eest ei kaasne.

Märtsi alguses saab Triobet Live TV vahendusel kaasa 
elada muuhulgas allolevatele tennisekohtumistele:

Triobet Live TV

Spordiennustusportaal Triobet annab klientidele uue võimaluse elada kaasa  
oma lemmikspordialale läbi veebipõhise televisiooni ning toob vaatajani 

otseülekandena 2011. aastal üle 8000 erineva spordivõistluse. 

Tennise Davis 
Cupil on võimalik 
Triobet Live TV 
vahendusel 
näha ka maailma 
esireketit Rafael 
Nadali, kes lubas 
pärast vigastusest 
paranemist aidata 
Hispaaniat matšis 
Belgia vastu.

näitab üle maailma toimuvaid  
tennisevõistluseid tasuta!

Davis Cupil, mis ka märtsi esimesel nädalavahetusel Ees-
tis toimub, selgitatakse maailmaliiga olulistes mängudes 
edasipääsejad veerandfinaali. Samuti on oodata ülipõnevaid 

vastasseise ATP Chal-
lenger sarjas, kus 
Dallases võtavad 
mõõtu maailma 
esisaja mängijad.

See kõik on nüüd 
igale eestlasele kätte-
saadav Triobet Live 
TV vahendusel. 

www.triobet.ee
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Hewitti vastu. „Hewittiga on meil ar-

mastuse-vihkamise suhe,” ütlevad ko-

halikud inimesed viimase aasta-

kümne(te) kõige andekama rohelise 

mandri poja kohta.

Käitumisprobleemid, võidud, tülitse-

mised, tähtsuhe Kim Clijstersiga – vär-

vi on mehe karjääris tõesti.

Nalbandian on juba jõudnud väljaku-

le, kui rahvas tõuseb kui üks mees jalu-

le ning jääb ootama. „From Australia,” 

alustab peaväljaku Rod Laver Arena 

teadustaja Craig Willis paatosest nõre-

tava häälega ja hakkab seejärel dramaa-

tilise efekti saavutamiseks L-tähte ve-

nitama. „Lllllll-Leyton Hewitt!”

Mõned üksikud on jäänud toetama ka 

Nalbandiani, kuid Hewitti igale löögile 

elatakse kaasa juba esimestest pallidest 

saadik. Kui kuulda saab veel Hewitti 

enda sõjahüüdu “C’mon!” hästi löödud 

punkti järel,  on tennisepidu täielik. 

Hewitt võidab avaseti üsnagi kindlalt 

6:3, kuid kaotab teise samamoodi ühe 

servigeimi loovutamisega vastasele. See-

järel veel kaks setti, mis kummalegi poo-

lele kalduvad ning ongi käest viies sett. 

“Hewitt ei kaota viiendas setis,” korda-

vad endamisi austraallased, sest Hewitt 

ei jäänud karjääri tippajal Australian 

Openil seitse aastat järjest kordagi viien-

das setis alla – uskumatu seeria!

Pilgeni täis Rod Laver Arenat vaada-

tes saab ka aru, miks ta neid ei kaota, 

sest kui iga löögi järel saadab ühe män-

gija edu rahva rõõmukisa, siis vastasel 

võib olla väga raske leida endale sellise 

suurusega motiveerijat.

Kuid argentiinlane ei lase end Aust-

raalia esireketil ja publikul murda. 

Möödub üle pooleteise tunni ja kell näi-

tab juba teist öötundi, kui korraga juh-

tub mõeldamatu – Nalbandian kasutab 

ära matšpalli ning Hewitt langeb kon-

kurentsist. Kogu võitlusareeni läbib 

kahinal pettumusohe. 

Nostalgia Pat Cashi 

kuju ees

Järgmisel hommikul kohtan Rod Lave-

ri peaväljaku ees asuvate kohalike ten-

niselegendide pronksbüstide juures 

vanemat härrasmeest, kes on just jää-

nud seisma Pat Cashi kuju ees. “Pat 

Cash, ta mängis kaks korda finaalis,” 

ütleb ta esimesele möödujale, kelleks 

juhtun olema mina. „Nüüd on meid jäl-

le vaid üks alles jäänud ja finaali ei jõua 

keegi – Lleyton oli meie ja see turniir 

tema viimane lootus.”

Teise ringi jõudis üldse ainult kolm 

Austraalia tennisisti, aga härrasmehe 

lootustes oli ikkagi näha taas kohalikku 

võitjat meeste seas. Saksamaal sündi-

nud 18-aastane viisakas noor mängu-

mees Bernard Tomic alustab võiduga 

asetamata Jeremy Chardy vastu ja see-

järel lööb juba välja 31. asetusega Fe-

liciano Lopezi. Mõlemad seejuures kol-

mes setis, kuid kohalikel kaob seejärel 

lootusekiir silmist. “Ta on veel noor ja 

tema võimalus tuleb 6-7 aasta pärast,” 

hinnatakse viimase rüütlina kodumaad 

kaitsva Tomici šansse.

Kohalikud tabloidid kuulutavad To-

mici edu taustal kohaliku tennise võimu-

vahetust, kuid nimetavad Tomici kol-

manda ringi kohtumist Rafael Nadaliga 

mänguks, kus tal pole midagi kaotada, 

aga võita mängu ta samuti ei suuda.

Naiste poolelt pääseb kolmandasse 

ringi tegelikult kõige reaalsem kohaliku 

kodupubliku lootus ehk Sam Stosur ning 

mõlema allesjäänud tennisisti mäng toi-

mub väga sooja laupäeva õhtu jooksul. 

Kogu olümpiapark on rahvast paksult 

täis, õllejärjekord on üpris lootusetu, 

söögijärjekord päris lootusetu ja naiste 

tualetiukse taga toimuvat vaadates saab 

õnnelik olla ainult meheks olemise üle.

Austraalia on veel  

brittidest ees

Tomicile elatakse taas kogu hingest kaa-

sa, kuid ka vastasel on seekord tundu-

valt rohkem toetust kui mõnevõrra va-

rem Nalbandian koges. Nadal ja Federer 

ning nende omavaheline võrdlus on 

nendel päevadel pea iga trammis-rongis 

kuuldud vestluse põhiprobleem. Olgu 

nendeks kõnelejateks kas noored poisid 

või küpsed prouad, kes ei suuda kuida-

gi ära vaielda, kumb neist see kenam 

mees ikkagi on.

Tomic küll üritab, kuid kolm setti sei-

sab tema vastas maailma üks kahest 

parimast tennisistist, kellelt tuleb iga 
pall tagasi. Tomic pakib reketid ja peab 
jääma järgmist turniiri ootama. “Ta oli 
liiga hea,” tunnistab ta pärast mängu 
pressikonverentsil.

Stosuri lootused on aga suuremad, 
sest viienda asetuse saanud naine on 
siiani sõna otseses mõttes vastased en-
da teelt pühkinud. Ent kolmandas ringis 
saabub talle vastaseks ka Eesti tenni-
seajaloos märgilise tähtsusega tennisist 
Petra Kvitova. Seekord ei mängi Kvitova 
vastase närvidega niimoodi, kui ta 
Wimbledonis Kanepit välja lülitades te-
gi, vaid lõpetab mängu kahes setis. Pub-
lik aplodeerib kurval ilmel mõlemale 
mängijale, kohalike sõjahüüdu enam ei 
kosta ning taas tuleb järgmisel aastal 
uuele ringile minna, sest Andy Murray 
hea mäng annab alust kartuseks, et kui 
peaks britt suvel Londonis võitma, siis 
jääb Austraalia kanda nimetus “Maa, 
mis korraldab küll suure slämmi turnii-
ri, aga pole ise seda kõige kauem võit-
nud”.  Rongiga staadionilt lahkudes as-
tun kogemata varbale kiilakale ja täto-
veeritud härrasmehele. Vabandan kii-
relt, aga härra küsib, kuidas mängud 
läksid. Vastan, et austraallased kaotasid. 
Suur härra ohkab omaette, vangutab 
pead ja ütleb vulgaarsuse. 

Järgmisel päeval on suurem rahvamass 
koju jäänud. Nüüd võivad ka naised end 
inimestena tunda, juua saab minutise oo-
tamisega ja ka süüa võib normaalselt. Kui 
varsti kaotavad ka Nadal ning Federer, 
siis ongi paljude jaoks turniir läbi. Novak 
Djokovic võib ju enda elu parimat tennist 
näidata, kuid ta pole (veel) kahe eespool 
nimetatuga võrreldav ikoon ega ammugi 
mitte austraallane.

Lleyton 
Hewitti 

pettumus.
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BLADE BLX® RACQUETS
PRECISE. RESPONSIVE. CONSISTENT.

Lighter, more powerful racquets with plenty of control.

WANT MORE FEEL?
Scan this QR code with your mobile device.
No reader? No problem. Go to:
wilson.com/qr or for more info wilson.com/blx
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Sellest hoolimata lausus võitja 
Novak Djokovic Serbiast, et 
peab Rafat ja Rogerit endistvii-

si maailma parimateks. „Mina koos An-
dy Murrayga jääme tiitlite arvult neist 
kahest kaugele maha,” tõdes Djokovic, 
kes võitis Austraalias ka 2008. aastal.

Naiste maailma esireket Caroline 
Wozniacki Taanist peatus samuti pool-
finaalis, kui kaotas belglannale Kim 
Clijstersile. Finaalis ületas Clijsters ka 
esimese hiinlannana üksikmängus fi-
naali jõudnud Na Li. Wozniacki teab 
rohtu, kuidas esireketi kohta hoida: „Tu-
leb lihtsalt rohkem harjutada!”

Esireketid kogesid 
Austraalias tagasilööki

Tekst: Jaan Jürine, spordiajakirjanik

Aasta esimene suure slämmi turniir Australian Open pakkus suurüllatusi.  
Ei võitnud kumbki suurtest staaridest, ei Rafael Nadal või Roger Federer.  

Veel enam, kumbki neist ei jõudnud finaaligi.

Kuigi eelmise sajandi teise poole algu-
ses maailma tennise suurvõimul Aust-
raalial pole enam suurmängijaid, on 
ausside ootus suur. Kõigil võistluspäe-
vadel olid Melbourne Parki väljakute 
tribüünid tulvil. Austraallased said ühe 
finaalikoha – sedagi kolmandajärgulises 
segapaarismängus –, kuid säilitavad ik-
ka lootuse. Mis kena suhtumine!

Kas Aasia murrab läbi?

Tennis on Aasias ammu läbi murdnud. 
Millal Aasia tennis maailmas läbi mur-
rab? Osaliselt on ta seda juba teinud. Ka 
Australian Openil oli Aasia mängijaid 

kolme mänguliigi finaalis. Et üheksan-
da asetusega Na Li finaali pääses, pol-
nud kindlasti suur ootamatus. 

Tähelepanelikud tennisesõbrad 
märkasid kindlasti, et naiste finaali 
soojendusmatš Na Li ja Clijstersi vahel 
peeti otse Australian Openi künnisel. 
Sydney turniiri finaalis olid vastamisi 
needsamad mängijad, võitjaks osutus 
hiinlanna. Clijsters juhtis siis esimeses 
setis 5:0, kuid tema mäng lagunes see-
järel täielikult.

Austraalia lahtistel läks Clijsters juba 
avaringis kokku mulluse maailma esi-
reketi Dinara Safinaga, kes nüüdseks 

kukkunud juba esisajast välja. Sügavas 
kriisis Safina ei saanud Clijstersilt gei-
migi. 0:6, 0:6! „Päris piinlik kohe. Püüd-
sin ju küll, kuid ei suutnud leida mingit 
vastumängu!” pihtis Safina.

Ei Clijsters ega Li kohanud teel finaa-
li tõsist vastupanu. Kumbki ei kaotanud 
settigi, kuigi poolfinaalis tuli Clijstersil 
ületada maailma teine reket Vera Zvo-
narjova. „Suutsin vajalikus mängus vii-
mase varu leida. Zvonarjovat niisama 
lihtsalt ei võida, sul peab lisakäik ole-
ma,” hindas Clijsters pärast mängu.

Suhteliselt lihtsalt jõudis poolfinaali 
ka Li, kuid finaalipääsul seisis ees Woz-
niacki. Poola sünnipäraga esireketil oli 
teises setis koguni matšpall, kuid skoo-
riga 3:6, 7:5, 6:3 võitis mängu Li.

„Olen esimene hiinlane finaalkohtu-
mises. Olen kogu aeg esimene!” hõiskas 
Li (28), keda treenib jälle ta abikaasa.

„Üks pallivahetus võib muuta kogu 
mängu. Ma ei võitnud matšpalli, ja pä-
rast seda oli otsustavatel punktidel pa-
rem juba Li,” muretses Wozniacki.

Finaal algas edukalt Lile, kes võitis 
avaseti 6:3. „Sattusin ränga surve alla. 
Ebamugavus valdas mind kogu esimese 
seti,” tunnistas Clijsters, kes pidi kuul-
ma Li häälekate fännide toetust tribüü-
nil. Veel suurem oli kaudne toetus. „Hii-
nas vaatas finaali ligikaudu 15 miljonit 
inimest,” kommenteeris Hiina CCTV 
toimetaja Tong Kaxin.

Clijsters sai kätte meelerahu ning viis 
6:3, 6:3 eduga teises ja kolmandas setis 
mängu võiduka lõpuni. „Kuulutasin 
riietusruumis kõva häälega, et tennise-
matš peaks koosnema ühest setist,” 
naeris Li pärast autasustamist.

Belgia kuulsuse tee suurturniiride fi-
naalides pole olnud sile, ta on kaotanud 
Prantsusmaa lahtiste ja Wimbledoni fi-
naalides kaks korda, Austraalias varem 
korra. Võitnud on ta nüüd Austraalias 
korra ja US Openil kolm korda.

„Li mängis finaalis suurepäraselt. 
Omamoodi ime, et suutsin mängu oma 
kasuks pöörata,” arvas Clijsters, kelle 
tagasipöördumine suurde tennisesse on 
olnud edukas.

Vastupidisel seisukohal on teine Bel-
gia kuulsus Justine Henin, kes kukkus 
auti kolmandas ringis kaotusega vene-

lannale Svetlana Kuznetsovale. Paar 
päeva hiljem sai ajaleht Le Soir kirja 
Heninilt, milles too teatas, et teeb tipp-
spordiga jäädavalt lõpparve.

„Küünarluu on arstide meelest nii 
halvas seisus, et jätkamine pole võima-
lik. Olen nukker, sest lootsin naasmisest 
rohkem,” tunnistas seitsme tippturniiri 
võitja Henin. Belglanna tuli tippsporti 
tagasi mullu, kaotades Föderatsiooni 
karikasarja matšil Kaia Kanepile. 
Wimbledon ja Australian Open nurjusid 
sama vigastuse tõttu.

Naiste turniir Melbourne’is tõstis ere-
dalt esile Jekaterina Makarova (Vene-
maa), Anastassia Sevastova Lätist ja And-
rea Petkovici Saksamaalt, kes kõik jõudsid 
16 parema sekka neljandasse ringi.

Läheb põnevaks

Meeste turniiri eel rääkisid asjatundjad 
ainult Nadalist ja Federerist. Nii nagu 
juba mitu aastat. Põhiküsimuseks, kas 
Nadalil õnnestub võita neljas järjestiku-
ne suure slämmi turniir. Mõni nimetas 
seda juba ette suureks slämmiks. Nagu 
varem on  nimetatud kõigi nelja suur-
turniiri võitmist ühe mängija poolt.

Olgem ikka stiilsed, daamid ja härrad! 
Suur slämm tähendab ikka kõigi nelja 
suurturniiri võitmist ühe kalendriaasta 
jooksul, millega nn lahtise tennise (Open 
Era) ajajärgul on meestest toime tulnud 
üksnes Rod Laver 1969. aastal. 

Nadali unistused jooksid liiva veerand-
finaalis kaasmaalase David Ferreri vastu. 
Pärast kümneminutilist vigastuspausi 
avasetis Nadal jätkas mängu, kuid ta lii-
kumine oli üpris vaevaline. Kolm setti 
järjest läksid robinal. „Ma ei taha sellist 
mainet, et kui kaotan, on ikka vigastus 
süüdi. Ma ei räägi rohkem,” oli Nadal 
pressikonverentsil ootamatult pire. Pärast 
selgus, et Nadalile tegi häda reie tagakül-
je lihas. „Rafa on tõeline džentelmen. Mul 
oli valus saada selline võit,” tundis staa-
rile kaasa kaasmaalane Federer.

Federeri tõehetk saabus poolfinaalis, 
kus ta kaotas settigi võitmata edetabeli 
kolmandale numbrile Djokovicile. „Ma 
polnud väsinud, võinuksin veel kaks set-
ti otsa mängida. Novak oli selgelt parem, 
see on ainus selgitus,” möönis Federer.

Finaali järel pidi sama tunnistama 
šotlane Andy Murray, kes ema ja män-
gijast venna silme all kaotas oma elu 
kolmanda tippturniiri finaali. „Kui mul-
le pole määratud seda võita, siis pole. 
Milleks halada?” kommenteeris Murray. 
Viimane Suurbritannia meesmängija 
(Fred Perry) võitis suure slämmi tur-
niiri 75 aastat tagasi.

Kolmes setis võidu võtnud Djokovic 
kiitis: „Vaat selline võit suurendab elu-
isu! Motivatsiooniga pole enam mingeid 
probleeme.” Meeste tennises läheb põ-
nevaks, kui kahe suure kõrval keegi 
kolmas esile tõuseb.

Australian Open
Finaalid

Naised: Kim Clijsters (Belgia, 3, pildil) – Na Li (Hiina, 9) 3:6, 6:3, 6:3; 
Mehed: Novak Djokovic (Serbia, 3) – Andy Murray (Suurbritannia, 5) 6:4, 6:2, 6:3; 
Naispaarismäng: Gisela Dulko (Argentina, 1)/Flavia Pennetta (Itaalia) – Viktoria 
Azarenko (Valgevene, 12)/Maria Kirilenko (Venemaa) 2:6, 7:5, 6:1; 
Meespaarismäng: Bob ja Mike Bryan (USA, 1) – Mahesh Bhuphati/Leander Paes 
(India, 3) 6:3, 6:4; 
Segapaarismäng: Katarina Srebotnik (Sloveenia, 2)/Daniel Nestor (Kanada) – Yung-Jan 
Chan (Taivan)/Paul Hanley (Austraslia) 6:3, 3:6, 10:7.
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Novak Djokovic 
võitis Australian 
Openi teist korda.

australianOpen 2011 australianOpen 2011
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Selle kevade särtsakas kingamoes 

leidub õnneks valikut kõikidele 

– kõrvuti klõbistavad asjalikud 

puukotad, tütarlapselikud balerinad ja 

ülikõrge täistallaga peokingad. Tuju 

hoiavad üleval lilled, lehvid, pandlad ja 

muud romantikute lemmikdetailid.  

„Selle hooaja üks hittidest on kaetud 

täistallaga platvormking, mida kandes 

on absoluutselt võimatu märkamatuks 

jääda. Kontsavalikut leidub nii neile, kes 

ootavad kingalt konkreetset ja tõsist toe-

tuspinda kui ka klassikaliste stiletode 

austajatele – mõlemal juhul on tallaosa 

ikkagi kõrgustesse kanduv platvorm. 

Endiselt on üheks suureks lemmikuks 

ka kiilkonts,” kirjeldab AS-i ABC King 

turundusjuht Anne-Liis Ostov.  

Värvidest domineerivad endiselt sinise 

eri toonid, mille kõrval on erksatest vär-

videst näha kõrbekollast ja veripunast. 

Kevadhooajale iseloomulikult on palju 

beežikaid-pruunikaid toone ning ka klas-

sikalise musta-valge kombinatsiooni.

„Pehme seemisnahk on endiselt num-

ber üks materjal, palju kohtab ka teks-

tiili ning punutud ja pitsilisi pindasid. 

Romantilised punutised on kinga pealt 

kolinud ka täistallale ja konkureerivad 

seal edukalt puiduga, mis ei ole samuti 

kuhugi kadunud,” räägib Ostov. „Ret-

rolik romantika on kanda kinnitanud ka 

kingamoes – pisikesed lipsukaunistus-

tega balerinad, siidilehvidega seotud 

peokingad ja lillekestega sandaalid lau-

sa nõuavad, et neid rannapromenaadil 

uhkusega demonstreerida.”

Kõikjal tõmbavad tähelepanu kinni-

tused: tugevad pandlad sandaalidel, 

kontrastvärviga nöörid meestekingadel, 

Kingakevad 

Kevad-suvine tenniseelu ei käi ainult väljakul – nii ametlike turniiride kui ka 
sõpruskondade korraldatud mõõduvõtmise juurde kuuluvad tihtipeale mõnusad 

koosviibimised. Ajakiri Tennis uuris, mida uut toob selle kevade kingamood, sest on 
ju teada, et riietusest vaat et olulisemadki on stiilsed ja trendikad aksessuaarid.  

Tekst: Gerli Ramler    Fotod: ABC King

tuleb värvide, kõrgete kontsade ja  
silmatorkavate kingakinnitustega

pahkluud embavad paelad peokingadel 
jne – Ostovi sõnul on kinnitustest saanud 
detailid, mis pole vajalikud mitte häda 
pärast, vaid ka lihtsalt ilusad. „Tegusaid 
preilisid-prouasid rõõmustab kindlasti 
klassikalisest meestekingast inspirat-
siooni saanud mugava naistekinga või-
dukäik. Neid leidub sel hooajal samuti 
rohkelt – seda nii „normaalsel” tallal kui 
ka platvormi abil üles-tõstetuna.”

Klassikaline must king – 

hädavajalik iga naise ja 

mehe kapis

Kingamoe „väike must kleit” ehk ajatu 
valik on must klassikaline mõõduka 
kontsakõrgusega nahkking naistele ja 
klassikaline mustast nahast ülikonna-
king meestele, mis võiks igaks juhuks 
kapis olla igal inimesel. „King konkreet-

se hooaja trendidetailideta, korralike 
kontsaplekkidega ja  viksitud,” ütleb 
Ostov. „Samas näiteks väikese musta 
kleidiga peole minnes on väga hea va-
riant lasta just huvitaval kingal välja 
paista – olgu see siis mõni lahe detail 
või julge värv. Näiteks on väga šikk 
kombinatsioon: punane suu, väike must 
kleit ja punased kõrge kontsaga kingad. 
Meeste puhul võiks musta ülikonna pu-
hul eelistada ikka musta kinga, kuid 
heledate suveülikondade juurde kom-
bineerige julgelt ka värvilisi kingi. Mui-
de, just selle kevade meestejalatsite 
moes on värve erakordselt palju.”

Pidulikul vastuvõtul on tavaliselt oma 
etikett ning jalatsi valikut dikteerib pi-
gem sobivus etiketile vastava riietuse 
juurde. „Kui tegemist on balli või tant-
supeoga, peaks jälgima, et kingad olek-
sid libiseva tallaga – peale nahktalla 
sobib ka sünteetilise sileda alustallaga 
king. Teatris käiakse tänapäeval juba 
igasuguste jalatsitega, aga kindlasti peab 
jalanõu sobima ülejäänud riietusega. 

Kingaostja meelespea: 
* Mõelge välja otstarve, milleks 
jalatsit vajate ja kus käima hakkate.
* Proovige jalatsi liistu sobivust jalale 
– et jalatsipealsele ei tekiks nähtavalt 
ülepingestatud kohti ja muhukesi 
ning jalakuju kontuur ei ulatuks üle 
jalatsi alustalla serva.
* Hinnake jalatsi hooldusvajadust 
ja isiklikku tahet/suutlikkust 
sellega hakkama saada – näiteks 
seemisnaha hooldamisega on vaja 
veidi rohkem vaeva näha.
* Nahktallaga kingad ei sobi 
igapäevaseks tänavajalatsiks.
* Metsa ja muidu loodusesse sobib 
madala kummi- või sünteetilise 
alustallaga jalats. Kui vihma kallab 
ja lombid on põlvini, ei ole kindlasti 
mõtet ainult niiskuskaitsele loota – 
selles olukorras on ainus vastupidav 
jalats ikkagi kummik.
* Kingad peavad saama kodus „puhata” 
ehk ühtede ja samade jalatsitega ei 
tohiks käia mitu päeva järjest.

põnevteada
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Tekst: Teet Santer   Fotod: Viktor Burkivski

Et selles ajakirjas on juba lugu, 
kus võrreldakse Kanepit ja 
Kontaveiti samas vanuses, jä-

tame võrdluse siia loosse lihtsalt kui 
fakti. Ent sarnaselt kümne aasta tagu-
se Kanepiga näitas Kontaveit, et on 
valmis mängima vähemalt madalama 
auhinnafondiga turniiridel ka täiskas-
vanute tasemel.

Esimene turniir kulus 

soojenduseks

Turniire mängiti Tallinnas kaks, neist 
esimene ei toonud Eesti tennisistidele 

Anett Kontaveit 
astus naiste sekka

Kümme ja pool aastat tagasi võitis Kaia Kanepi Tallinnas ITF-i 10 000 dollari  
suuruse auhinnafondiga turniiri veidi pärast 15. sünnipäeva. Nüüd kordas  

Anett Kontaveit SEB Tallink Openil tema omaaegset saavutust.

erilist edu. Esimesest ringist pidi vähe-

malt üks korraldava maa esindaja edasi 

saama, sest Kontaveit ja Dana Ihsanova 

kohtusid omavahel. Kontaveit alistas 

endast kolm ja pool aastat vanema Ees-

ti neidude meistri kindlalt 6:0, 6:2.

Märkimist väärib siiski ka Kontavei-

tist aasta vanema Eva Paalma esitus. Ta 

kaotas sakslanna Alina Wesselile tasa-

vägises heitluses 2:6, 7:6, 5:7. Halva 

üllatusena langes aga kohe avaringis 

välja turniiril esimesena asetatud Mar-

git Rüütel, kes jäi 3:6, 6:2, 5:7 alla nii-

öelda õnneliku kaotajana (lucky loser) 

põhiturniirile pääsenud Vaszilisza Bul-

gakovale (Ungari), kes ei kuulunud tol 

hetkel maailma edetabelis isegi 1000 

parema sekka.

Veel üks Eesti esindaja Barbara Kvel-

stein andis seisul 0:3 loobumisvõidu 

venelanna Maia Gaverovale.

Ainsana tabelisse jäänud Kontaveit 

jätkas neljandana asetatud soomlanna 

Pia Suomalaineni (maailma edetabeli 

506.) alistamisega 7:6, 6:4, kuid kaotas 

siis venelanna Polina Vinogradovale 3:6, 

2:6. Võiks ju öelda, et maailma edetabe-

lis mitte kohta omava Kontaveiti saavu-

tus oli hea, ent teisel turniiril ta näitas, 
et siiski polnud – võib veel paremini.

Lisame veel, et turniiri võitis teisena 
asetatud slovakitar Michaela Honcova 
(maailma 428.).

Kaks eestlannat  

poolfinaalis

Teine SEB Tallink Openi turniir algas 
taas ärevalt Rüütlile (ta oli ka sellel 
võistlusel esimesena asetatud), kui ta 
kaotas Gaverovale avaseti 6:7. Ent näitas 
siis oma õiget klassi ja võitis järgmised 
setid 6:1, 6:1. Eesti alustas aga seekord 
sajaprotsendiliselt, sest teise ringi jõud-
sid ka Kontaveit ja Tatjana Vorobjova.

Kui Kontaveit oli esimeses ringis võit-
nud kuuendana asetatud ungarlanna 
Zsofia Susanyi, siis edasi läks tal tabel 
nii huvitavalt, et enne finaali ei tulnudki 
kohtuda mängijatega, kes kuulunuks 
maailma 1000 parema sekka. Muljetaval-
davate kahesetiliste (mitte ükski sett 
pikem kui 6:3!) jõudis Kontaveit finaali.

Võiks ju öelda, et 15-aastane eestlanna 
pidigi neid vastaseid võitma, kuid asja-
tundjate hinnangul läks tema tegutsemi-
ne iga mänguga paremaks. Esimene 
turniir kulus Kontaveitil naiste võimsa-
ma mängustiiliga harjumiseks, ent see-
järel muutus ta juba ise agressiivsemaks 
ja asus ründama. Finaalis näitas ta üld-
se kahe nädala jooksul parimat mängu.

Vahepeal ka Rüütlist. Alistades kaks 
vastast (neist esimesena Vorobjova), jõu-
dis ta poolfinaali, ent siis kaotas Zuzana 
Luknarovale (Slovakkia, maailma 498.) 

koguni 0:6, 4:6. Spetsialistide sõnul oli 
Rüütel teisel turniiril juba tavapärases 
hoos, ent millegipärast närveeris poolfi-
naalis üle ja hakkas lihtsalt eksima.

Enne üksikmängu finaali ka paaris-
mängust. Pärast pooleaastast pausi pi-
das esimese võistlusmängu Maret Ani, 
kes oli paaris Kontaveitiga. Neil läks 
hästi, finaalini jõuti välja, kuid seal tuli 
vastu võtta 6:7, 1:6 kaotus Tamara Cu-
rovicilt (Serbia) ja Jevgenia Krivorutš-
kolt (Ukraina). Poolfinaalini jõudsid 
Paalma-Vorobjova, ent paraku kahe loo-
bumisvõidu abil. Samas tõestas siiski 
poolfinaal, et neidude mänguklass oli 
kõrge, sest Curovic-Krivorutškole kao-
tati alles otsustava pika tie-break’i järel 
4:10, eelmised setid olid 3:6 ja 6:3.

Esmakordselt maailma 

edetabelisse!

Kontaveiti ja Luknarova finaalis sai pal-
jude arvates kaalukeeleks esimese seti 
lõpp, kus eestlanna võitles end 2:4 kao-
tusseisust 6:4 võidule. Ehkki teise seti 
Kontaveit kaotas 4:6, oli ta juba õige 
tunnetuse leidnud ja otsustav sett kuu-

lus talle 6:2. Ja oligi käes karjääri esi-

mene rahvusvaheline võit täiskasvanu-

te konkurentsis!

„Harjusin naiste tempoga üha pare-

mini,” selgitas Kontaveit. „Mu mäng 

on muutunud palju agressiivsemaks 

ja julgesin seda agressiivsust ka ka-

sutada.” Ehk siis ütles võitja ise Õh-

tulehe artiklis sama mõtte, mida tõid 

välja ka asjatundjad.

Samas loos tõi Kontaveiti uus treener 

Märten Tamla välja ka hoolealuse tak-

tikalise küpsuse. „Kui oli vaja taktikat 

muuta, suutis ta seda teha. Paljud nais-

mängijad jäävad oma mugavustsooni 

– mõni ei taha, teised pole võimelised 

tegema väljakul pingelisel hetkel enda 

jaoks ebamugavaid asju. Oleme väga 

heas seisus, mille pealt edasi minna.”

Kontaveit kogus kahe turniiriga 16 

WTA punkti. Et tal oli kirjas üks punkt 

ka mullu suvest, pääses Kontaveit esi-

mest korda täiskasvanute edetabelisse, 

esialgu on ta 839. kohal. Kuid võidud 

Tallinna turniiril näitavad, et 15-aasta-

se tulevikulootuse tegelik tase vastab 

juba pääsule 500 parema sekka.

Turniiri võitja Anett 
Kontaveit auhinnatšekiga, 
paremal turniiri sponsori 
Tallinki juhatuse esimees 
Peter Roose.

Maret Ani 
(vasakul) 
osales ainult 
paarismängus 
koos Anett 
Kontaveitiga. 
Eesti paar 
jõudis finaali.

Margit 
Rüütli 

laeks jäi 
poolfinaal.

kodunetippturniirkodunetippturniir
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Sellel aastal õnnestus luua TTK 
firmaga soodne koostöövorm, 
millele aitasid kaasa Dima Po-

lonski TTK esindajana Eestis ning tree-
nerite täistennisevarustuse finantsee-
rija härra Kuzovkov, kelle tütar Jana on 
kooli tubli õpilane.

Tennisekooli aasta tublimate autasus-
tamist aitas ellu viia meie klubi ka aas-
tal 2011 esindav Eesti parim meesmän-
gija Jürgen Zopp. Auhinnad andis ta üle 
koos tennisekooli peatreeneri Rene 
Buschiga Eesti meistritele P-10 Carl-
Brett Parkole, T-12 Jana Kuzovkovale 
ning tublide tulemuste eest T-14 Birgit 
Burkile, P-14 Karl Kiur Saarele ja tub-
li arengu teinud T-14 ETA 19-ndana 
hooaja lõpetanud Tanja Vorobjovale. 
Kool autasustas ka Jürgenit tublide tu-
lemuste eest aastal 2010.

Eriauhinna said kaks mängijat, kes 
on tennisekooli au hoidnud kõrgel juba 
8–10 aastat ja nüüd tudeerivad maail-
manimedega ülikoolides: Kadi Liis Saar 
Cambrige’i Ülikoolis Inglismaal ning 
Anett Schutting, kes meie kooli kasvan-
dikuna alates 10. eluaastast jõudis WTA 
edetabelis 689. kohale ning alustas sel-
le aasta jaanuarist õpinguid USA-s Ca-
lifornias Berkeley ülikoolis. Kool on 
praeguse seisuga Ameerikas seitsmen-
dal positsioonil tennises ja Anett võeti 
võistkonda täisstipendiumile. Nende 
kahe tüdruku näitel võiks öelda, et meie 
kooli missioon ei ole vaid tublide sport-
laste kasvatamine, vaid ka tennise kau-
du noorele inimesele edasiseks eluks 
suurte võimaluste loomine.

Rene Buschi 
tennisekooli

Juba 13. korda pidas Rene Buschi tennisekool oma traditsioonilist aastalõpu 
jõuluüritust. Selle raames korraldatakse klubi meistrivõistlused ja pisematele 

minitenniseturniir, mängitakse üks lõbus jalgpalliturniir ning külla tuleb alati ka tore 
jõuluvana. Kõik tennisekooli lapsed saavad kooli poolt kingituse ja aasta parimaid 

autasustatakse eraldi meenetega. Ka kõigile tennisekooli treeneritele on nende  
tubli töö eest koolis iga-aastane kingitus. 

jõuluüritusel jagati auhindu

Tekst: Rene Busch     Fotod: RBTK

Ühispilt jõuluüritusest.

Rene Busch koos Anett Schuttingu (vasakul) ja Kadi Liis Saarega. 
Esiplaanil Rene Busch juunior

RAM tennisekeskuses 
korraldati novemb-
ris juba kolmandat 

korda tore pereturniir. Sellel 
korral osales 33 perekonda 
kolmes tasemegrupis.Män-
giti minitennist, poolpehme 
palliga ja tavalise palliga 
alagruppide süsteemis. Soo-
jenduseks mängiti koos üks 
lõbus jalgpalliturniir. Täna-
me kõiki osalejaid vapra osa-
võtu eest ning järgmiste lõ-
busate kohtumisteni! RAM 
Tennisekeskus ja Rene 
Buschi Tennisekool.

Tekst: Ajakiri Tennis     Fotod: RAM Tennisekeskus ja RBTK

RAM tennisekeskuses
sõbrapäeva turniir

RAM Tennisekeskus korraldas sõbrapäeva puhul sõbraliku turniiri, mis peeti  
12. veebruaril. Osavõtjad jagati vastavalt mängutugevusele kahte gruppi.

Esimese tugevusgrupi moodustasid I ja II liiga tasemel mängijad. Nende turniiri võitsid Alan Senkel ja Morten Ritslaid, kes 
finaalis alistasid Arno Mägi ja Rein Karolini. Kolmandat kohta jäid jagama Toivo Promm/Sven Tamming ja Maria Adamson/
Markko Sojonen. Teises tugevusgrupis mängisid III liiga tennisistid ja algajad harrastajad. Esikoha said Tatjana Sotnikova ja 
Jevgeni Simonov, kes finaalis võitsid Mait Mengeli ja Karin Lemberi. Kolmandat kohta jagasid Lasse Ira/Janek Savlejev ja Tõnu 
Lember/Ago Rist. Fotol on mõlema turniiri finalistid.

Lõbus pereturniir

tennisekeskus tennisekool
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Tekst: Anu Lensment, moekunstnik   Fotod: Scanpix

Ajakiri Tennis lasi moekunstnik Anu Lensmentil kommenteerida Australian  
Openil enim silma hakanud tenniserõivaid. Suurturniirile vääriliselt on enamus 
tippmängijaid tähelepanu pööranud ka sobivale rõivastusele väljakul. Võib-olla  

on ka meie tennisistidel siit midagi õppida?

Suurturniiri mood 
tippmängijate esituses

MARIA ŠARAPOVA
Tennisemaailma tuntuim kaunitar teab, 
kuidas ka platsil rassides moekalt ja 
naiselikult mõjuda. Nike halli ja virsikukarva 
kleidike on funktsionaalne ja lihtsalt ilus.

DOMINIKA CIBULKOVA
Lihtne Lacoste kleit on kindlasti mugav, kuid mõjub 
oma materjali tõttu liiga öösärgilikult. Treeninguteks 
sobib see kindlasti, kuid tippvõistlustel eeldaks veidi 
peenemat lahendust.

ROGER 
FEDERER
Nike must-valgele 
komplektile 
on aktsendiks 
kollased kandid 
ja lisandid. Ka 
tossutallal on 
maitsekas kollane 
triip. Silm puhkab.

ANA IVANOVIC
Värvigamma pärineb 
otse kevadhooaja 
moetrendidest. 
Adidase salatirohelise 
ja lillaga kombineeritud 
komplekt mõjub 
stiilselt, praktiliselt ja 
tennisele kohaselt.VENUS WILLIAMS

Tennisenaine, kes on vaid talle omasel viisil toonud 
tõelise moeavangardi spordipilti. Tibukollane 
võrkpunutisega kesk- ja kirju alaosaga kostüüm tekitab 
mitmeid küsimusi ning kõik kokku mõjub eklektiliselt. 
Kuid kui see sportlanna sooritusele kuidagi kaasa aitab, 
siis tuleb valikuid aktsepteerida.

KIM CLIJSTERS
Erkroheline Fila rõivas ei rõhuta 
kehakumerusi, katab siivsalt 
alusrõivad ning mõjub seega 
asjalikult ja sportlikult. Mõte püsib 
tennisel, ega lähe muid radu 
rändama. Roheline toon rõhutab 
värskust.

KAIA KANEPI
Minimalistlik maitsekalt keha 
kattev tennisekleit mõjub ühteaegu 
enesekindlalt ja kaitsvalt, kuid must 
toon pärsib pisut lennukust.

CAROLINE WOZNIACKI
Tütarlapselik ja samas hea 
maitse piirides seksikas 
komplekt, mille õhulise kahara 
kleidi all on silmipimestav 
neoonoranz pesu. Ehted ja 
toon-toonis küünelakk lisavad 
naiselikkust, kuid liigselt 
ülepakutuna see tervik siiski ei 
tundu.

VENUS 
WILLIAMS
Neetidega sado-
maso stiilis rõivas 
mõjub ootamatult 
ja väga sõjakalt. 
Ilmselt on tema 
edu üheks võtmeks 
vastaste rivist 
väljaviimine moe 
mõjutusmeetodeid 
kasutades.

FERNANDO 
VERDASCO
Moehooaja ühe hiti, 
ootamatuid värve 
kombineeriva kirka 
trendidega haakuv 
komplekt mõjub värskelt 
ja energeetiliselt. 
Plusspunktid tossuvärvi 
eest, mis kinnitab fakti, 
et roosa vaid tüdrukute 
värvina on puhas klišee.

RAFAEL 
NADAL
Lihtsa Nike 
komplekti 
teevad 
moekaks ja 
silmapaitavaks 
ilus oranži 
ja liivatooni 
kombinatsioon.

BETHANIE MATTEK-SANDS
Üsna popp must-valge triibuline lahendus mõjub 
maitsekalt, detailid käe- ja peapaeltest põlvikuteni 
on kenasti paigas.

SAMANTHA 
STOSUR
Väärika ajalooga 
Lacoste 
tennisekleit 
on mänguks 
kahtlemata 
mugav ja sobilik 
vailk, kuid 
mõjub võrreldes 
paljudega teiste 
kostüümidega liiga
lihtsalt ja veidi 
lapsikult.

JÜRGEN 
MELZER
Salatiroheline 
ja valge 
Adidase 
komplekt 
on asjalik ja 
värske valik.

tennisemood tennisemood
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NOVAK 
DJOKOVIC
Valge 
punatriibuline 
komplekt 
mõjub 
korrektselt 
ja profes-
sionaalselt.

YANINA WICKMAYER
Naiselik roosa-valge 
värvikombinatsioon ja 
satsiline seelik mõjuvad 
kaasajas isegi liiga 
retrolikult ning mitte eriti 
sportlikult.

GAEL MONFILS
Helesinise ja valge 
kombinatsioon 
mõjub tennislikult, 
pruunid tossud 
lisavad vürtsi.

VICTORIA 
AZARENKA
Klassikalise 
tennisekleidi 
teeb särtsakaks 
fuksiaroosa toon.

SHUAI 
PENG
Apelsini-
toonilises 
tennise-
kleidis on 
ühendatud 
sportlik ja 
naiselik joon.

ANDY 
MURRAY
See Adidase 
tennisekostüüm 
mõjub kuidagi 
jalgpallile omaselt 
ja 80-ndate
hõnguliselt.

ANDY 
RODDICK
Lacoste must 
valgete detailidega 
tenniserõivast 
õhkub ajatut 
elegantsi.

On olukordi, kus asjad vajavad pikemat 
lahtiseletamist. Tule oma ettevõttega Tele2 võrku 
ja räägi äripartneriga nii pikalt, kui soovid – kuni 
mai lõpuni maksavad kõned vaid 1 sent minut! 

„Muhu sushi!?“

Kõneminut 
vaid 1 sent!

Info: tele2.ee/ariklient
tennisemood
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Tekst: Ville Arike, Õhtuleht    Foto: Serge Enkoff, www.sezi.ee

Nõnda on võimalik kodusele tipp-
turniirile saada kokku vaatama-
ta tagasihoidlikule, 5000-dolla-

rilisele auhinnafondile küllalt korralik 
koosseis. Vähem tähtis pole asjaolu, et 
meil leidub mängija, kellele lõpuni kaa-
sa elada – Raul Must jõudis meeste ük-
sikmängus finaali, kus pidi tunnistama 
soomlase Ville Langi paremust.

Tallinna rahvusvaheliste turniiridega 
tehti algust aastal 2004, neljal esimesel 
korral peeti see juunikuus, kui hooaeg 
tegelikult läbi oli. Ja paremad valmis-
tusid MM-iks. Ent ka neil aastatel kon-
kurentsi jätkus ning sellele vaatamata 
noppis Kati Tolmoff neli esikohta. Ning 
märku andis endast tõusev täht Must.

2008. aastal jäi võistlus rahapuudusel 
ära, sama juhtus ka 2010. Tänavu suu-
deti võistlus taas läbi viia, seda tehti 
ladusalt ning kahel viimasel päeval ko-
gunes Kalevi spordihalli ka arvestatav 
pealtvaatajaskond.

Nagu öeldud, oli oma mees, kellele 
kaasa elada, ja Must pakkus kõike, mida 
sai pakkuda. Imelisi jõudemonstratsioo-
ne (veerandfinaalis võitis ta tšehh Pavel 
Floriani vastu teise geimi 21:3 ja poolfi-
naalis taanlase Rasmus Fladbergi vastu 
avageimi 21:6), tahtejõuga võetud võite 
(Fladbergi vastu otsustavas geimis sei-
sult 14:17 spurtis Must võiduni 21:17), 
kavalat taktikalist käiku (ikka samas 
matšis Fladbergiga ei lubanud kohtunik 
Mustal seisul 14:17 puhkepausi võtta, 
kuid eestlane haaras ikka käteräti ja joo-
gipudeli järele ning teenis kollase kaar-
di – hiljem süüdistas vastane teda eba-
sportlikus käitumises! –, kuid ei andnud 
pärast action’it taanlasele enam vähi-
matki sõnaõigust) kui ka kaotuse finaa-
lis, kus mänguniidid jäid Langi kätte.

elavdab sulgpallielu
Eesti Sulgpalliliit leidis paari aasta eest tihedas rahvusvahelises võistluskalendris 

kena „augu”, asudes rahvusvahelist turniiri Yonex Estonian International  
korraldama jaanuari keskel. Sulgpallikaravan liikus Tallinnast edasi  

Stockholmi, kus uuel nädalal peeti otsa uus võistlus.

kodune tippturniir

Must ei jäänud oma esitusega rahu-
le, tõdedes võistluse lõppedes, et ta 
on kui laud, millel üks jalg alt puudu, 
ja kui vale nurga peale toetuda, kukub 
see kokku. Ta tuli eelmise aasta lõpus 
ära Rootsi koondise treeningukesku-
sest ja jätkab harjutamist kauaaegse 
Eesti koondise peatreeneri Mart  
Siliksaare näpunäidete kohaselt. 
Rootsi ammendas end ja Must usub, 
et värske koostöö aitab tal senisest 
kõrgemale liikuda.

Põhitabelisse pääses kvalifikatsiooni 
kaudu ka Rainer Kaljumäe, kes aga ko-
he avaringis pidi kohtuma tulevase võit-
ja Langiga.

Eesti naisi pääses põhiturniirile kolm. 
Laura Vana jõudis kahe võiduga veerand-
finaali, saavutades elu parima tulemuse. 
Kohaga 16 parema seas üllatas meeldi-
valt Getter Saar, ja veerandfinaalikohtki 
polnud kaugel – ta ei suutnud teises rin-
gis võiduks vormistada 21:7, 19:13 edu 
prantslanna Barbara Matiasi vastu.

Esireket Karoliine Hõim langes pa-
raku kohe avaringis. Nädal hiljem 
Stockholmis näitas ta, et on võimeline 
hoopis enamaks, kui alistas kaks tuge-
vat ukrainlannat ning avaldas veerand-
finaalis südi vastupanu jaapanlannale 
Mayu Sekiyale, kel hiljem finaalis jäi 
võidust väga vähe puudu.

Raul Must jõudis 
Yonexi turniiril ainsa 
eestlasena finaali.

Siis proovi uusi FLEXICUR liigesetablette, mille toimeaineks on kurkumiin, 
mis teaduslike uuringute ja kliiniliste katsete põhjal on abiks just sulle.

Kurkumiinil on kiire toime. Juba nädalase kasutamise järel tundsid 
kurkuumiiniekstrakti tablette kasutanud patsiendid valu kadumist ja 
liigeste elastsuse paranemist. Pikamajalisel kasutamisel täheldasid 
85% patsientidest oma elukvaliteedi märgatavat tõusu ja tundsid  
ennast füüsiliselt aktiivsete ja sportlikemana.

http://www.tervis24.eeFlexicur on müügil apteekides ja 

Flexicur tabletid sisaldavad standardiseeritud kurkumiini ekstrakti, mis on eraldatud looduslikust kurkumist. 
1 tablett sisaldab 32,65 spetsiaalset CURCUMIN OR 100© ekstrakti. Kuuri algul võetakse 3 tabletti päevas. 
Pärast liigeste valulikkuse kadumist võib toimet säilitava annusena jätkata 1 tabletiga päevas.

Kui su elu on põrgu, sest valutavad 
liigesed ei lase mängida?
Kui oled aastaid söönud glükosamiini 
tablette, kuid sinu liigesed on ikkagi 
valusad ja kanged?
Kas sa oled seni kulutanud tohutult 
raha ilma abi saamata?

Ära lase valul endast võitu saada

Liigesetabletid
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Kas täna saab rääkida teemal, kel-
lest saab Tolmoffi mantlipärija? 
Või on mantlipärija otsinguid 

veel vara välja kuulutada? Igatahes teeb 
Taanis elav Tolmoff sporti edasi, on alus-
tanud põhjalikumate treeningutega ja 
soovib kohaliku klubi eest jälle võistelda. 
Ning tuleva aasta alguses koju tulla ja 
Eesti meistrivõistlused taas ära võita.

Kas Tolmoff võidab  

tuleval aastal  

„eestikad”?

„Tänase päeva seisuga paneksin panu-
se vaieldamatult Kati peale,” ütleb Tol-
moffi omaaegne treener Mart Siliksaar, 
kes juhendab Eesti parimat meesmän-
gijat Raul Musta ning jälgis jaanuari-
kuistel rahvusvahelistel turniiridel Tal-
linnas ja Stockholmis ka meie naismän-
gijate esinemist.

„Kui Kati lööb end vormi ja kui tei-
sed tüdrukud jäävad enam-vähem sa-
male tasemele, siis nad Katile vastu ei 
saa. Aga kes oskab öelda, mis seis on 
aasta pärast, kuidas nooremad arene-
vad?” lisab Siliksaar.

Niisiis, põhiküsimus ongi selles, kui-
das nooremad arenevad? Esialgu käib 
jutt kolmest mängijast: 21-aastasest 
Karoliine Hõimust, 20-sest Laura Va-
nast ja 18-sest Getter Saarest. Nad näi-
tasid end jaanuaris heast küljest. Vana 
jõudis veerandfinaali Tallinna, Hõim 
veidi tugevamal Stockholmi turniiril. 
Saarel jäi kodumaal veerandfinaaliko-
hast kriipsujagu puudu.

Hõim elab juba üle kolme aasta Soo-
mes ja harjutab sealmail. Nii tema kui 
ka Vana elavad tõeliselt sulgpalli sees, 
sest mõlema poiss-sõber on oma maa 

Kati Tolmoffist 
kaugemale?

Naiste sulgpalli valitses Eestis aastaid Kati Tolmoff, kes eelmisel aastal  
emaks sai. Enne seda oli ta pettununa – sest alaliit toetajate otsimisega ei  
tegelnud – karjääri lõpetamisest teatanud. Aga ukse ikkagi paokile jätnud.

– tuleb harjutada, harjutada ja harjuta-
da; palju ja kvaliteetselt. Vähesega ei 
jõua sel alal kuhugi. Kui tahad jõuda 
maailma tippu, peab sulgpall õppimise 
järel olema sinu elus hiljemalt teisel 
kohal. Ääretult tähtis on ka keskendu-
nud töö treeningutel, sealgi vigade väl-
timine. Tüdrukud on olnud tublid, aga 
tippu jõudmisel on raskem veel ees.”

Karoliine Hõim

Kui Karoliine Hõimu edetabelikoht oli 
102., siis on tema olnud seni järelikult 
ülejäänutest tublim. „Karoliinel on suu-
red reservid. Ta peab kindlasti võtma 
eesmärgiks Katist paremaks saamise. 
Tal on Soomes head treeninguvõimalu-
sed. Naistel on asi lihtne – kui naissoost 
sparringupartner ei paku pinget, võtad 
ette keskmise mehe, kes lööb nii, et küll. 
Sparringupartnerite leidmise mõttes on 
palju raskem näiteks Rauli olukord,” 
räägib Siliksaar.

Ta jätkab: „Karoliinel jääb puudu sta-
biilsusest. Ta tegi viimastel võistlustel 
suhteliselt palju lihtsaid vigu, andis vas-
tastele initsiatiivi. Niimoodi tõsiseid 
mänge kätte ei saa. Samas näitas ta end 
võitlejana, püüdis kätte saada ka lootu-
setuid palle. Niimoodi sa ühel hetkel sa 
lööd need ka vastasele tagasi. Paljud 
naised ei võitle iga palli pärast. Karo-
liine püüab, Soomes elamine tuleb talle 
kasuks, ja Stockholmi turniiri võib kind-
lasti kanda plusspoolele.”

Laura Vana

Siliksaar: „TTÜ klubisse kuuluv Laura 
Vana harjutab tõsiselt ja usun, et tema-
gi paremad ajad on veel ees. Tema – 
nagu ka teised – peab tegema lähema 
kahe-kolme aasta jooksul selge arengu-
hüppe. Ta peab jõudma tasemele, kus 
leiab endale ka mingi toetuse taha – 
praeguselt tasemelt on seda raske leida. 
Suur pluss on asjaolu, et Raul on Laura 
boyfriend. Vahel saab ta Rauliga harju-
tada, koos analüüsitakse tehtut. Tehni-
liselt on tüdrukud korralikul tasemel ja 
taktikaline mõtlemine on olemas.”

Getter Saar

„Getter Saar on andekas kuju ning aren-
gu osas sõltub, kui tõsiselt ta harjuta-

mist võtab,” lausub Siliksaar. „Ta saab 
sel aastal veel osaleda noorte EM-il. 
Seal saab näha, kuidas ta peab vastu 
suurvõistluste pingele.”

Kati Tolmoff

Siliksaar usub, et Pekingi olümpial 
võistelnud Kati Tolmoff võib pärast 
lapse sündi vabalt jõuda taas endise-
le tasemele või saada veelgi pare-
maks. „Hindan Kati soovi suures 
spordis jätkata väga positiivselt! Asjal 
on jumet. Motivatsiooni leiab ta kind-
lasti, aga teine küsimus on ajas ja ra-
has. Kas ta tahab lapse kõrvalt haka-
ta väljaspool Taanit turniiridel käima? 
Millised on selleks võimalused? Kui-
das saab kaetud rahaline pool? Need 
on küsimused, millele tuleb leida vas-
tused. Sportlikust küljest vaadates 
tuleb lapse sünd naistele enamasti 
kasuks. Ta muutub persoonina küp-
semaks,” on Siliksaar kindel.

Veebruari esimesel nädalavahetusel 
peeti Nõos Eesti meistrivõistlused, kus 
Karoliine Hõim alistas finaalis Laura 
Vana üpris kindlalt. Seega kinnitas ta 
vähemalt kodusel jõuproovil oma kõr-
gemat kohta maailma edetabelis.

kas uued tulijad jõuavad

Tekst: Ville Arike, Õhtuleht    Foto: Serge Enkoff, www.sezi.ee

esireket: Hõimul soomlane Ville Lang, 
Vanal aga Raul Must.

Kahekümneselt tõsine 

sport alles algab

„Kõigi kolme mängija kohta võib teha tea-
tud üldistusi,” alustab Siliksaar omapool-
se hinnangu andmist. „Nad kõik on noo-
red, tõsine sport selles vanuses alles algab. 
Kõik hakkab peale ühest lihtsast asjast – 
tahtmisest. Kui nad tahavad, võivad nad 
jõuda tippu ja võidelda samade kohtade 
eest nagu mängis Kati. Ja tegelikult peab 
seadma Katist kõrgemad eesmärgid.“

Tolmoffi parim koht maailma edeta-
belis on olnud 32. Jaanuari viimasel 

nädalal tõusis Hõim karjääri kõrgeima-

le 102.,Vana 156. ja Saar 339. kohale.

Hõim on võitnud Soomes ühe sealse 

sarja etapi, Tallinna-võistlus läks tal aia 

taha, aga Rootsis esines tublilt. Ta alis-

tas kaks korraliku tasemega ukrainlan-

nat ja hakkas kõvasti vastu hiljem finaa-

li jõudnud jaapanlannale.

„Siin ongi põhiküsimus,” nendib Silik-

saar. „Edu tuleb siis, kui sa oled võitleja. 

Kuid kõigil kolmel jääb puudu suutlikku-

sest tasavägised geimilõpud enda kasuks 

pöörata, siis pole seda õiget särtsu ja jõu-

du. Seisult 18:18 või 19:19 palju geime 

aga otsustatakse. Kati seevastu suutis 

enamiku tasavägistest geimidest kalluta-

da enda kasuks. Selleks oli ka palju tööd 
tehtud, sa pead leidma motivaatori.”

Siliksaar rõhutab, et iga mängija peab 
minema võistlust võitma, mitte piirdu-
ma madalamate eesmärkidega. „Pole 
mõtet seada eesmärgiks poolfinaali 
jõudmist nagu Karoliine tegi Tallinnas! 
Siis sa häälestanud end juba poolfinaa-
lis kaotuseks. Võidu võti on väga lihtne 

Karoliine Hõim

Getter 
Saar

Laura Vana

sulgpallsulgpall
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„Minu kodukohas Rakveres 
sõltus palju sellest, millises 
spordikeskkonnas sa asu-

sid. Mulle meeldis väga mängida jalgpal-
li, aga kuna meie koolis oli ka sulgpalli-
trenn, hakkasin sellega aktiivsemalt tege-
lema,” meenutab Antropov. „Sulgpall 
pani mu spordiharrastustele aluse. See 
pole muidugi kaugeltki mitte see mäng, 
mida tavaline inimene ette kujutab – ran-
nas kõksimine. Tegelikult on sulgpall vä-
ga kiire, jõuline spordiala ja tõhus tree-
ning. Sulgpalli kõrval meeldis mulle alati 
mängida jalgpalli ja jäähokit. Vanematele 
oli kooliajal kõige suurem probleem, kui-
das poissi õppima saada, sest kogu koolist 
vaba aja veetsin palli taga ajades ning ko-
ju jõudes olin alati üleni must ja porine, 
talvel külmunud ja tatt ninast väljas.”

Eesti täiskasvanute meistriks pole Ant-
ropov tulnud, kuid lapsepõlves kolman-
daid-neljandaid kohti noppis küll. Ent 
seenioride (35+) klassis on ta nii Eesti kui 
ka Balti meister. „Lisaks on mul medaleid 
maailma politsei- ja tuletõrjemängudelt, 
kus kümnel korral, alates Austraaliast, 
Lõuna-Aafrikast, Euroopast kuni USA Las 
Vegaseni välja osalesin,” lisab ta.

Jalgpallis tuli Antropov 1989. aastal 
Tallinna meistriks. Omapärane on fakt, 
et esimest korda politsei ja tuletõrje maa-
ilmamängudel võisteldes kuulus Antro-
pov Soome (!) jalkameeskonda, sest tol 
ajal ta õppis meie põhjanaabrite juures. 
Soome võitis tookord hõbemedali.

Antropovi sõnul on sulgpalli popu-
laarsus ja harrastajate arv tema presi-
dendiajal Eestis suurenenud. „Oleme 
kindlustanud ala stabiilse arengu ja fi-
nantseerimise, Eesti tipud liiguvad juba 
tiitlivõistluste medalite poole. Koostöös 
tenniseliiduga plaanime rajada uusi re-
ketihalle – esialgu Ahtmes, Tondil ja 
Jõelähtmel – ning Eesti Olümpiakomi-

 – sportlase hingega sulgpallipresident
Kui Eestis on nii mõnegi spordiala poliitikust president pigem esinduskuju, 
 siis Eesti Sulgpalli Liidu juht Robert Antropov on selle alaga lapsepõlvest  

saadik tegelnud ning lööb praegugi võistlustel kaasa.

Tekst: Teet Santer     Foto: Erakogu

Robert Antropov

tee toel avame sulgpalliklassi Audente-
ses. Raha ja sponsorite lisandumisel 
peame tooma Eestisse välistreenereid, 
näiteks Hiinast, ning võimaldama meie 
tippudele rohkem välisvõistlusi ka Aa-
sias,” räägib Antropov.

Registreeritud sulgpalliklubisid on 
Eestis 36 ja mängijaid 2000 ringis, ent 
tegelik harrastajate arv ulatub Antropovi 
hinnangul viie tuhandeni. „Õhtuti on kõik 
väljakud ette välja müüdud,” lisab ta. 

Teist aastat toimus Tallinnas turniir 
Yonex Estonian International, kus eest-
lastest jõudis finaali Must. „See turniir 
on suurepärane ja vajalik kogemus kogu 
Eesti sulgpallile – nii mängijaile, kohtu-
nikele kui ka publikule. Kindlasti jätka-
me korraldamist ja tasapisi tõstame 
turniiri kategooriat,” lubab Antropov.

Kuigi Antropov on ala läbi ja lõhki 
tundev president, tekib siiski küsimus, 
kuidas tal leidub Riigikogu töö kõrvalt 
aega sulgpalli juhtimiseks. „Kui inime-

ne on harjunud elama ja töötama kiires 
tempos, siis see elutempo ongi kõrge. 
Piltlikult öeldes ei tohi päevas olla üht-
ki vaba tundi, pingelangus mõjub mul-
le halvasti,” selgitab Antropov.

Sulgpallitrenni teeb Antropov praegu 
kaks-kolm korda nädalas, nüüd on sel-
lele lisandunud tennis, suviti ka golf. 
„Usun, et sulgpall on mind väga palju 
aidanud tennise selgeksõppimisel. On 
võimalik mängu lugeda, kasutusel on 
samuti reket, küll märksa raskem, aga 
kõik need – koordinatsioon, liikumised 
ja löögid – on õpitavad, kui baas on kor-
ralikult laotud,” ütleb Antropov.

„Viimasel ajal tegelen sulgpalli ja ten-
nisega isegi võrdselt,” jätkab Antopov. 
„Kuigi näiteks tennisetreenerid keelavad 
hoolealustel mängida sulgpalli või laua-
tennist, sest tennises tuleb löögil hoida 
ranne paigal, kuid teistes reketimängu-
des lüüakse just randmega. Tunnetan, et 
tennis koormab jalgu ja selga, sest män-
gijana oled kogu aeg madalas asendis. 
Sulgpallis on palju ülespoole liikumist ja 
hüppamist. Tunnen suurt kergendust, 
kui pärast tennist sulgpalli mängides 
jalgadesse ja põlvedesse kogunenud 
koormus vabaneb,” võrdleb ta kaht ala.

Kui sulgpall andis Antropovile tõuke 
tenniseharrastuseks, siis nüüd on tekki-
nud ka tagasiside – tennis annab kasu 
sulgpalliharrastusele. „Kui harjutada ras-
kema tennisereketiga, on hiljem kerge 
reketiga teravamad ja kiiremad liigutu-
sed. Sulgpallist on tennisesse üle kandu-
nud väljaku nägemine ja liikumine. Väl-
jakul aiman juba ette, kuhu vastase löök 
tuleb ja hakkan varakult sinna liikuma. 
Selleks, et harrastada mitut reketiala en-
diselt tipptasemel, on maailmas leiutatud 
selline mäng nagu reketlon – squash, 
lauatennis, sulgpall ja tennis. See on väga 
põnev spordiala ja uus väljakutse!”

Robert 
sulgpallimängu 

hoos.

THAI ROSE SPA on tõeline idamaine oaas Tallinna 
kesklinnas, mis pakub laia valikut SPA protseduure ning 
luksuslikke idamaiseid kehahooldusi. Esmakordselt Eestis 
pakume tai massaaži teenust koostöös tai spetsialistidega. 
Kogenud ja professionaalsed tai meistrid  pakuvad võimalust 
nautida traditsioonilist tai massaaži, tai aroomi või õli massaaži, 
tai jalatalla punktmassaaži ja muid unikaalseid hooldusi.  
Eksootiliste aroomide, rahustava muusika, otse Taist tulnud 
massaaži meistrite, stiilse interjööri  ja Tallinna kesklinnas 
mugava asukoha abil pakume Teile sukelduda aasia 
kehahoolduse filosoofia imelisse maailma kodu lähedal.  

TRADITSIOONILINE TAI MASSAAŽ
Tai massaažil on määramatult suur kasutusala. Tai massaaž 
on eriti effektiivne sportlastele ning eriti just tennisistidele, 
sest see vabastab lihased pingest, aitab taastuda, parandab 
liigeseid ning ravib vigastusi. Lisaks kasutatakse tai massaaži 
peavalu vaigistamiseks, liigeste liikuvuse suurendamiseks, lihaste 
toonuse tõstmiseks, seedimise probleemide kõrvaldamiseks, 
stressi ja unetuse raviks, närvisüsteemi tugevdamiseks, üldiseks 
organismi puhatuseks, kõikide siseorganite töö stimuleerimiseks 
ja paljuks muuks. See lubab organismil vabaks saada liigsest 
vedelikkust, toksiinidest, normaliseerida vere- ja lümfiringlust. 
Selle effekti saavutamiseks tai massaaži spetsialist kasutab oma 
küünarnukke ja küünarvarsi. Iga aktiivne sportlane peaks käima 
massööri juures vähemalt kord nädalas, ning tai massaaž on 
massaažidest effektiivseim. 

Lisaks tai massaažidele on Thai Rose SPA’s võimalik teha näo-, 
keha- ja jalgadehooldusi, käia kogu perega juuksuris, võtta 
lõõgastav SPA pakett, kus lisaks massaažile on ka saunade 
kasutamine või tellida endale või oma sõbrale imidži muutus.

www.thairose.ee

Thai Rose SPA asub Tallinna vanalinnas aadressil 
Aia 4/Vana-Viru 13 (VW Passaaz’i vastas). 
Thai Rose SPA klientidele on parkimine tasuta 
EuroParki nr 15 parklas (Vana-Viru 15).  

Thai Rose SPA on avatud E-R 09-21, L-P 11-20. 
Info tel 625 8910

MAguS 
PAkkuMInE!

Esmaspäevast reedeni kell 
9-11 on kõigile teenustele 

-20%
(allahindlus sõltub 
protseduurist ja 
kellaajast), täpse 
soodustuse suuruse 
saate teada helistades 
625 8910, saates 
e-posti aadressile 
info@thairose.ee või 
minnes ise Thai Rose 
SPA’sse kohale.

Öeldes 
salasõna 
,,Tennis’’ 
rakendub 
kõikidele 
teenustele 
allahindlus

sulgpall
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Kõige enam ühist näitab meile 
ajalugu. Tennisistid teavad häs-
ti, et aastatel 1934–1936 oli ing-

lane Fred Perry maailma tennise abso-
luutne tipp, võites neli suure slämmi 
turniiri. Enamik inimesi aga vist ei tea, 
et 1929. aastal tuli sama mees lauaten-
nise maailmameistriks. Tänapäeval on 
sellise saavutuse kordamine loomulikult 
mõeldamatu. Kuid ühiseid jooni nendel 
reketialadel võime leida väga palju. 

Olen pinksi mänginud ligi 50 aastat. 
Ja tegelen sellega nähtavasti ka edas-
pidi. Tõsi, nüüd rohkem veteraniturnii-
ridel. Seejuures imetlesin juba poisike-
sena tennist, kus minu iidol oli Toomas 
Leius. Vanemas eas olen jälginud ten-
nist ikka päris palju, enamikku mänge 
siiski telerist. Just maailma tennisetip-
pude esitus tõi veteranieas mind tagasi 
tennise juurde. Minu arust on tennis 
maailma kauneim ja haaravaim mäng. 
Olen aastaid tagasi osalenud isegi ten-
nise 3. liiga võistlustel. Ja mitte kehvas-
ti, kodus seisab karikate riiulil mitmeid 
tennises võidetud trofeesid. 

Olles ise mõlemat reketit käes hoid-
nud, üritan nüüd alasid võrrelda.

Amatöörliigade tennisevõistlustel oli 
minu üks esikohakonkurent Silver Kar-
jus. Veel aasta tagasi ei tundnud meie 
spordiringkond sellist nime. Praegu on 
teda nimetatud üheks Eesti parimaks 
treeneriks. Sellega on Silver tõestanud, 
et harrastusmängija tasemel alustades 
on hea tahtmise ja õnne koosmõjul kõik 
võimalik. Sarnaseid näiteid võib tuua ka 
lauatennisest. Aastakümneid tagasi viis 
venelase Andrei Mazunovi Euroopa tip-
pu Mihhail Nossov, kelle käe alt võrsus 
ka paarkümmend (!) Euroopa noorte-
meistrit. Nossovi enda mänguoskus piir-
dus vaid kolmanda järgu tasemega.

Mõlemal alal on sarnaseid lööke: ees- 
ja tagakäsi, topspinn, tilkpall, küünal-
pall, vindid jne. Tõsi, tehnika on väga 

Lauatennis vs Tennis
Selles loos tahaksin võrrelda kahte reketiala.  Neis on päris palju  

sarnasust ja arvatavasti ka sama palju erinevust. 

Tekst: Rein Lindmäe       Fotod: Scanpix, Internet

erinev. Kuid kõige suurem vahe on re-

ketites. Tennises kasutatakse keelesta-

tud reketit, lauatennises annab palli 

lennule kiirust kumm. Keele abil on 

palli lennukiirus ulatunud üle 240 km/h, 

kummiga aga „vaid” 180 km/h. Ja siis-

ki peetakse lauatennist maailma kiirei-

maks mänguks. Miks?

Reaktsioonikiirusest ja 

intuitsioonist

Võrrelgem mängijate asetust. Tennises 

on mängijad teineteisest paarikümne 

meetri, lauatennises sageli vaid 3 meet-

ri kaugusel. Seega tuleb lauatennises 

reageerida-tegutseda tunduvalt kiire-

mini. Olles mänginud tennisistidega 

lauatennist, olen märganud, et neil tu-

leb puudust just reageerimisvõimest.

Sageli tuleb pinksimängijal kasutus-

se võtta „etteaimamine”. Sest reagee-

rida ei ole palli suure kiiruse tõttu 

inimlikult võimalik. Seda võib nimeta-

da ka intuitsiooniks. Kõik inimesed 

seda ei valda. Intuitsioon tugineb mõis-

tusele, mida on vaja kõikidel elualadel, 

loomulikult ka tennises ja lauatenni-

ses. Mõtlemine (loe: vintide rägastikus 

orienteerumine) ja kärme vastutege-

vus on saanud vähemalt lauatennises 

ülioluliseks. Olen kindel, et ka tennises 

on intuitsioon ülimalt vajalik.

Intuitsiooni kasutavad ka jalgpallivä-

ravavahid 11 m karistuslööki tõrjudes. 

Hüpatakse teatud suunas ja kui aimati 

ära, võis löögi tõrjumine õnnestuda. Va-

le aimamise eest aga keegi väravavahti 

süüdistama ei hakka. Kõik saavad aru, 

et reageerida kuni 140 km/h lendavale 

palli nii lähedalt pole võimalik, sest 

inimvõimetel on piirid. 

Sama olukorda olen märganud tenni-

ses. Miks löövad tennisistid võrgu ees 

palli hirmkõvasti mingisse nurka, vaa-

tamata vastase liikumist? Lisaks võiks 

ju anda tilkpalli võrgu alla. Lauatenni-

ses ei raisata energiat liigselt. Kui on 

näha, et vastane siirdub tõrjuma pare-

male, suunatakse viimasel hetkel lahti-

se randmega pall hoopis kerge löögiga 

vasakule või sooritatakse tilkpall võrgu 

taha. Sellise punkti võitmine on endale 

mõnus, aga ka pealtvaatajatele lõbusam. 

Sest vastane on ära „petetud”. Tõsi, se-
da tehniliselt keerukat elementi ei valda 
mitte kõik, ent just sellised mängijad on 
publiku lemmikud. Tegelikult olen näi-
nud ka tennises pettelööke. Kuid nende 
sagedane kasutamine on keelestatud 
reketiga kindlasti riskantsem.

Kiirustest veel nii palju, et kõige kii-
remini lendab hoopis sulgpall (kuigi 
meil on seda mänguvahendit raske pal-
lina ette kujutada) – üle 400 km/h. See 
kiirus on mõõdetud algselt, ent sulgede-
ga palli kiirus ka langeb lennul järsult.

Tugev füüsiline  

ettevalmistus on vajalik 

mõlemal alal

Lauatennis on üks kõige „vindisem” 
pallimäng. Tuntakse üles-, alla- ja 
külgvinte. Pinksiprofid suudavad anda 
pallile sellise vindi, et see võib sekun-
dis teha isegi 50 pööret! Nii tennises 
kui ka lauatennises on põhielementi-
deks serv, topspinn ja rabak (lauaten-
nises kasutatakse terminit punktilöök). 
Kuid ka tennises saab anda pallile alla- 
ja külgvinti ning topspinn on üks põhi-
lisi mänguelemente. Kui tennisist koh-
tub pinksis lauatennisistiga, on ta kõi-
ge rohkem raskustes just erinevate 
vindiservide tõrjumisel. Seda lihtsalt 
ei õnnestu suunata lauale ja pinksist 
nopibki kerge vaevaga punkte. Keeles-
tatud reket seab vintide osas piiran-
guid, kuid ka lauatennisistil on üliras-

ke saada tennises punkti tennisistilt. 
Seega võrdsus.

Füüsiline ettevalmistus peab mõlema 
ala tippmängijal olema tugev. Lauaten-
nisist sooritab ühe võistlusmängu jook-
sul 300–1300 lööki. Ja kui arvestada, et 
pea iga löögi ajal mängija läbib vahe-
maa 0,5–1,5 meetrini, siis juba ainult 
ühe kohtumise jooksul on vaja liikuda 
kuni 2 km!  Päevas tuleb aga mängida 
mitu matši. Seega võib lauatennisist 
võistluspäeva jooksul liikuda 7–8 km. 
Suured koormused olidki põhjuseks, 
miks ITTF (Rahvusvaheline Lauaten-
nise Föderatsioon) aastaid tagasi maa-
ilmameistrivõistlustel võistkondliku ja 
individuaalturniiri eri aegadele viis. 
Sest sageli võistkondlikul turniiril edu-
kalt mänginud pinksistid kustusid sel-
lele järgnenud individuaalturniiril. 

Tennises on teada, et ühes mängus 
läbitakse keskmiselt 3 km, liivaväljaku-
tel aga tunduvalt rohkem. On arvutatud, 
et Prantsusmaa lahtiste meistrivõistlus-
te liivaväljakul on olnud kohtumisi, kus 
mängijad läbivad ka 10 km. Seega ras-
ked alad mõlemad!

Vaadatavuse poolest tuleb selgelt 
edukamaks pidada tennist, sest tennis 
on publikuala, mis tippturniiridel ko-
gub suure arvu pealtvaatajaid. Rekor-
dit hoiavad siin hoopiski naised. Ni-
melt eelmisel aastal jälgis Belgias 
Kim Clijsters ja Justine Henini vahe-
list matši koguni 40 000 pealtvaatajat! 
Lauatennis jääb siin kaugele maha. 
Vaid MM-id Hiinas ja Saksamaal ko-
guvad enam-vähem täismaja, kuid 
sedagi finaalipäevadel.

Lõpuks tahaksin lisada, et vaatamata 
alade sarnasusele on nad siiski täiesti 
erinevad. Samu võtteid kasutada on ras-
ke, kuid midagi üle võtta nii ühelt kui 
teiselt alalt oleks küll võimalik ja ehk 
ka vajalik. Ka mina näen vahel tippmän-
gijate esituses nii tennises kui lauaten-
nises võrratult kaunilt mängitud punk-
te, hüüatades – kuidas selline löök on 
võimalik! Võrdselt võluvad on kindlas-
ti mõlemad reketialad.

Rein Lindmäe on 37-kordne Eesti 
meister lauatennises ja Eesti veterani-
de meister reketlonis

Lauatennise olümpiavõitja Jan-Ove 
Waldner on tennises päris kõva 

käsi - ta on isegi Roger Federeriga 
näidismängu pidanud.

Tennisist Anna 
Kurnikova on korraks 
ala vahetanud.

lauatennislauatennis
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Tekst: Ants Põldoja   Fotod: Viktor Burkivski

Sõõrumaa sõnul polnud tegemist 
siiski erilise kohtumisega. „See 
oli mäng inimestega, kes üks-

teist tunnevad ja omavahel tihti suhtle-
vad,” sõnas Sõõrumaa. „Mingit võistlust 
me ei pea, pärast iga mängitud setti va-
hetame paarilisi.”

„Väga muhe kohtumine oli, nii Urma-
sega paaris kui ka tema vastu mängides 
oli näha, et iga punkti eest mängiti, mit-
te ei kõksitud. See näitab austust män-
gupartnerite vastu, isegi kui näiteks 
minusugune pole nii kõva mängumees 
kui tema,” ütles Reformierakonna pea-
sekretär Kristen Michal.

„Tennises on mängukogemusel väga 
suur väärtus ja endast tugevamatega 
mängides õpib palju,” tunnistas teine 
reformierakondlane Taavi Rõivas, kes 
pidas ennast mängijana vastastest veidi 

Reketi haarab üha 
rohkem poliitikuid

„Spordi ja elu üle on tenniseplatsil ja pärast mängu palju parem arutada kui 
kohvikulaua taga,” arvas Eesti Tennise Liidu president Urmas Sõõrumaa,  

kes pidas meeleoluka tennisematši kolme reformierakondlasega.

nõrgemaks. „Häirima jäid mõned väga 
lihtsad vead võrgumängus – küllap tun-
neb iga reketit käes hoidnu seda tunnet, 
kus tahaks ilusasti ette söödetud palli 
umbes 20 cm sügavusele vastase välja-
kupoole sisse lüüa, aga helk silmades 
päädib palliga oma võrgus. Rõõmu tun-
nen pikkade pallivahetuste ja ilusate 
punktide üle, ka siis, kui konkreetne 
punkt läks kirja vastastele.”

Neljandana osales mängus Valdo 
Randpere, kes tennise juures juba aas-
taid olnud, vahepeal ka Kaia Kanepi 
mänedžerina tegutsenud.

Püsiv huvi tennise vastu

„Tennis sobib kõigile – ettevõtjaile, po-
liitikutele, pensionäridele ning isegi 
invaliididele,” rõhutas Sõõrumaa. „Aga 
ikkagi on see kallis spordiala. Mujal 

maailmas on tennisekeskused rajatud 
avaliku sektori poolt, harrastajad mak-
savad kinni nende ülalpidamise. Loo-
dan, et tulevikus kasvab ka Eestis ava-
liku sektori osakaal.”

Sõõrumaa mõte on selles, et kui polii-
tikud üha rohkem reketi haaravad, siis 
võib uskuda ka nende edaspidist suure-
mat toetust tennisele: „Inimene teeb 
inimlikke ja rohkem hingelähedasi ot-
suseid. Huvi tennise vastu mängib ala-
teadlikku rolli.”

Koos Sõõrumaaga platsil olnud polii-
tikud on veendunud, et nende huvi ten-
nise vastu jätkub ka tulevikus. Ning 
seda mitte ainult enda, vaid ka oma las-
te mängimise kaudu. „Minu suurim 
ambitsioon mängijana on kaotada oma 
praegu kaheaastasele tütrele,” ütles 
Rõivas, kelle vastusest võib välja luge-

da, et ta loodab tütrest paremat tenni-
sisti kui lihtsalt harrastajast isa.

Michal: „Tennise mängimist jätkan 
ilmselt kaua – pojad ka juba kõksivad 
tennist trennis ja lubavad mulle mõne 
aasta pärast pähe teha. Eks seni pea 
trenni tegema, kuni on lootust nendega 
hakkama saada.”

Randpere: „Eriti hea meel on mul 
selle üle, et ka mu poeg on valinud ten-
nise oma esimeseks spordialaks.”

Ja küsimus pole ainult ise mängimises 
– kõik tunnevad huvi ka Eesti tipptenni-
sistide käekäigu vastu. „Elan ikka kaasa, 
kui meie tennisistid mängivad ja mis 
seal salata, vahel on need mängud nii 
dramaatlised, et kunagi vahetasin isegi 
telekat vaadates kanalit, sest närv oli nii 
püsti. Pärast panin ikka tagasi, ei saanud 
vaatamata ka jätta,” tunnistas Michal.

Paarismäng ja poliitika

Ning lõpuks veel üks teema – tennise 
paarismäng võib olla üsna sarnane po-
liitikaga, sest mõlemas tuleb teha kii-
reid otsuseid, austada nii partnereid kui 
ka vastaseid. Ning muidugi paarismän-
gu sotsiaalne tähendus – väljakul saab 
inimeste loomust tihti paremini tundma 
õppida kui temaga lihtsalt vesteldes.

„Kui tahad inimest tundma õppida, 
kutsu ta tennist mängima!” väitis Sõõ-
rumaa. „Kui tennises kõva häälega ki-
rutakse, siis tavaliselt ennast, et miks 
ma nii kehva löögi küll tegin! Reeglina 
ei sõima keegi partnerit või vastast. Kui 
aga näiteks jalgpallis kelleltki vandesõ-

Harrastustennise 
raamat kulub 
marjaks ära
Pärast tennisekohtumist kingiti 
reformierakondlastele ka detsembris 
ilmunud raamat „Mängime 
harrastustennist”. Reformierakonna 
peasekretär Kristen Michal tunnistas, et 
tal oli kingi üle väga hea meel. „Sain hea 
raamatu, millest kaks kolmandikku on 
juba läbi loetud,” teatas ta vaid mõned 
päevad pärast kohtumist.
Hiljem ta selgitas, mis kasu talle raamatu 
lugemisest tõusis. „Kuna olen alustades 
rohkem üksikmängu mänginud, 
siis need osad, mis selgitasid ideid 
mängijate paiknemisest väljakul, olid 
üsna huvitavad. Ehk kõige rohkem see, 
kuidas valivad paarilised optimaalsed 
kohad, et vastaspoole võimalused nii-
öelda ära katta,” sõnas Michal.
Tema arvates on strateegia ja taktika 
harrastustennise raamatu tugevaim osa. 
„Aga veel on vajalik ka mängueelse 
ja mängujärgse venitamise ning 
soojendamise osa. Seda kiputakse tihti 
unustama,” lisas Michal.

na üle huuli lipsab, siis enamasti käib 
see vastase kohta,” võrdles Sõõrumaa.

„Paarismäng on väga palju mõtlemist 
ja väljaku tajumist nõudev mäng. Sama 
kehtib poliitika kohta,” arvas Randpere. 

Michal lisas, et ka poliitikas on tähtis 
mitteametlik suhtlemine: „Koosolekud 
pole need kohad, kus inimesed üksteist 
tundma õpivad. Ka tennises on nii – va-
hel leiad sõbra ja vahel mõistad, kellega 
pole ühist veregruppi. Eriti tunned seda 
paarismängus. Vastase tegutsemist tu-
leb mõlemas samamoodi ennetada – 
tennises on see ehk piiratum, poliitikas 
on mängus osalejaid tihti määramatu 
hulk ning esimesel hetkel pole sul aimu, 
kes milliste reeglite järgi mängib. Ten-
nis on sellega võrreldes märksa selgem 
ja härrasmehelikum.”

Rõivase sõnul pole sugugi mõeldama-
tu, et ta mängib tennist ka poliitiliste 
vastastega. „Spordiplatsil ei ole era-

kondlik kuuluvus määrav, servi kiirus 
maksupoliitilistest eelistustest ei sõltu. 
Reformierakonnas on arvestataval ta-
semel tennisemängijaid küllalt palju 
ning tenniseturniir au sees ka kõikidel 
suvepäevadel,” rääkis Rõivas.

Michal ja Randpere siiski nii „libe-
raalsed” polnud ja arvasid, et mõtte-
kaaslastega on tennist siiski mõnusam 
mängida. „Nendega, kes päriselt ka vaid 
liiklusmärgi keerukusega mõtteid mõt-
levad, tunnistan, on raskem ühist keelt 
leida,” sõnas Michal.

Pärast 
sõbralikku 

mängu: 
vasakult Taavi 
Rõivas, Valdo 

Randpere, 
Kristen 

Michal, Urmas 
Sõõrumaa.

Taavi Rõivas üritab tagakäe 
lendpalli, Urmas Sõõrumaa on 
valmis samuti palli tagasi lööma.

Kristen Michal 
võrgus löögiks 

valmistumas.

seltskondseltskond
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Tekst: Toomas Kuum    Fotod: Arnold Kannike

Eksootilisim sihtpunkt on seni ol-
nud Kambodža Kuningriik. Mul-
lu novembris otsustas mituküm-

mend harrastusmängijat sooritada inva-
siooni Kambodža kuurortlinna 
Sihanoukville’i. Tsunftitunnet aitas tõsta 
elamine eestlaste hallatavas hotellis  
Beach Road. Lisaks mängijatele oli kaa-
sas vähemalt sama palju pereliikmeid ja 
puhkajaid. Mitmenädalane sportlik tu-
rismireis ei piirdunud ainult Kambodža-
ga, külastati veel Taid, Laost, Myanmari 
ja Malaisiat. Bangkokis oli võimalus kaa-
sa elada meie juunioride Daniil Prosku-
ra, Markus Kerneri, Aleksei Bohani ja 
Henrik Raagi etteastele ITF-i noortetur-
niiril. Siinkirjutajat lummas eriti Laose 
ajalooline linn Luang Prabang. Paljud 
said esimest korda külastada maailma 
üht omapärasemat arhitektuurimälestist 
– Angkor Wati templit. 

Kuna naaberhotelli Sokha territooriu-
mil paikneb kaks kõva kattega tennise-
väljakut, oli juba varem kokku lepitud, 
et peetakse „kinnine” meeste teise liiga 
paarismänguturniir Beach Road Cup 
2010. Kas sellest kujuneb vähemalt ho-
tellile traditsiooniline ettevõtmine, näi-
tab aeg. Omapärane nägi välja väljakute 
rendi eest tasumine. Regulaarselt ilmus 
ei tea kust kohalik vennike, kelle inglise 
keele oskus piirdus ehk 5-6 sõnaga ja 
hakkas paberil kritseldama erinevaid 

Eesti harrastajad 
Aasia kuumakatlas
Eesti tennis käib end näitamas üle maailma. See puudutab nii noor-,  

tipp- kui ka seeniormängijaid. 

numbreid, millest esmapilgul küll sotti 
ei saanud. Rendihind moodustab seal 2 
USD tunnis per mängija. Viimasel päeval 
oli üksteisemõistmine juba nii kaugele 
arenenud, et raha kasseerija ei käinud 
liiga tihti tülitamas ja ta usaldas meie 
„arvestusmetoodikat”. Kas ta ka reaal-
selt kõigest aru sai, jäigi selgusetuks, ent 
käsi südamele pannes – teda ei petetud!

Palavuse tõttu piirati päevast mängu-
koormust kahele tunnile. Turniirile re-
gistreerus üheksa paari, kes loositi ala-
gruppidesse. Mängiti kahe miinuse 
süsteemis, mis andis alagruppides 2. või 
3. koha saanutele võimaluse miinusrin-
gi kaudu veel turniirivõitjaks tulla. An-
tud võimaluse olekski peaaegu ära ka-
sutanud duett Priit Raag/Omar Bakra-
dze, kes jõudsid tihedale kadalipule 
vaatamata finaali, kus tuli tunnistada 
favoriitide Harly Mägi/Arnold Kannike 
paremust 7:5, 6:3. Kolmandat kohta ja-
gasid Indrek Allikas/Toomas Kuum 
ning Rein Iila/Toivo Teng. Poolfinaalid: 
Raag/Bakradze – Allikas/Kuum 7:5, 6:4 
ja Mägi/Kannike – Iila/Teng 7:5, 7:5. 
Viies koht kuulus paarile Maldar Mäe-

salu/Peeter Katt. Nagu näeme, figuree-
ris osalejate seas mitmeid tõsiseid tegi-
jaid Eesti harrastusliigadest eesotsas 
2010. aasta II liiga parima paarismän-
gija Priit Raagiga. Rahvusvahelist mõõ-
det lisas turniirile hollandlasest resto-
ranipidaja Tomy Elderkamp. 

Lisaks turniirile peeti mitmeid kihl-
veomänge. Siin paistsid silma eelkõige 
kaks nime: endine tippmängija Mihkel 
Koppel, kes võitis kõik väljakutsemän-
gud eri versioonides (händikäp jm) ja 
Urmas Lagle, kes omakorda kaotas kõik 
kohtumised. Lohutuseks sai Lagle eri-
auhinna turniiri korraldajatelt mängitud 
pallide näol. Tõsine treeningmatš toi-
mus Eesti noortemeistri Markus Kerne-
ri ja Koppeli vahel. Suurearvulise pub-
liku ees jäi seekord peale Koppel. Seda 
tuli suu ammuli jälgima ka arvestatav 
hulk hotellitöötajaid ja ehitajaid, kes 
polnud nii kõrget taset laivis kunagi näi-
nud. Muide, Beach Road hotelli ühel 
omanikul Taavi Kerneril on väga head 
kontaktid Kambodža tenniseföderat-
siooni presidendiga. Usutavasti laieneb 
see kontakt ka alaliitude tasemele.

Beach Road Cup osavõtjad Sokha hotelli tenniseväljakutel.

Turniiri võitjad Harly Mägi (vasakul) 
ja Arnold Kannike (paremal) koos 
peakohtuniku Santanaga.

eksootilineturniir
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Tekst: Helen Tälli     Foto: Reval Ladies TC

Tekst: Toomas Kuum      Foto: Viktor Burkivski

Mängude ülesehitus oli seekord 
vähem traditsiooniline – ees-
märk oli pakkuda võimalikult 

palju mänguvõimalusi kõigile ja mitte 
teha lõpptulemust liiga etteaimatavaks.

Ahvatlevad auhinnad ja soov pühade-
järgselt taas ennast vormi ajada meelitas 
kohale 17 tublit naist. Sportimisvõimalu-
sed olid korralikud ja ka tõsist võistlus-
pinget jätkus. Mängijad loositi kolme 5–6-
liikmelisse alagruppi, kus kõik mängisid 
kõigiga 20-minutilise seti. Alagrupi võit-
jaks tunnistati mängija, kes kogus enim 
võite. Iga alagrupi võitja ning järgmine 
suurima võitude arvuga mängija selgita-
sid omavahel poolfinaalide ja finaalmän-
gude käigus lõpliku esikolmiku. 

Ägedas finaalvõistluses kindlustas 
esikoha Helen Tälli, alistades Tiina Se-
pa. Kolmanda koha lahingust väljus 
võitjana Kristiina Kaljurand, jättes An-
neli Rõuki säravast ehtest ilma.

TC Revalladies
Tänavu 9. jaanuaril leidis aset traditsiooniline TC Revalladies Uusaastaturniir. Juba 

neljandat aastat järjest oli peasponsor OÜ Kuldkroon, kes on parimatele välja pannud 
säravad auhinnad ning kelle auks on turniir nimetatud Kuldkrooni Uusaastaturniiriks. 

Kuigi kauneid ehteid Kuldkroonilt 
(www.kuldkroon.ee) jagus ainult pari-
matele ja loosiõnne läbi Marika Kulla-
maale, ei jäänud ka teised mängijad lo-
hutuseta. Kõigi osalejate vahel loositi 
välja I.L.U. (www.ilu.eu) kosmeetikatoo-
dete kinkekompletid ja elamuspaketid 
Eest i  Lennundusmuuseumil t  
(www.lennundusmuuseum.ee). Tuju ai-

kuldkrooni Uusaastaturniir 2011

tas ürituse käigus üleval hoida In Vino 
Veritas (www.invinoveritas.ee).

Korraldajate poolt suured tänud pea-
kohtunikule Marina Hundtile, kes oli 
suureks abiks turniiri esmakorraldaja-
tele tegevuste planeerimisel ning loo-
mulikult kohapeal võistluse ohjamisel. 

Suur tänu kõigile osalejaile ja toeta-
jaile!

RL turniiri osavõtjad. Esireas võitjad (vasakult) Kristina Kaljurand, 
Helen Tälli, Tiina Sepa, Anneli Rõuk. 

Heategevusega liitub Eestis üha enam inimesi ja ettevõtteid. 
Läinud reedel andis oma panuse heategevusse 2004. aastal 
loodud Tenniseklubi  XO, mis ühendab inimesi väga erinevatest 
valdkondadest: ärimehi, arste, riigiteenistujaid, endisi tippsportlasi  
jpt. 34 200-kroonine tšekk otsustati anda Tallinnas tegutsevale 
MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus. Nimetatud sotsiaalkeskuse 
töö on suunatud eelkõige muukeelse elanikkonna 
riskigrupi lastele ja noortele, suunates neid tagasi 
õppetööle ja kaasates aktiivselt ühisüritustesse. Peamisteks 
eesmärkideks on sotsiaalne integratsioon ning kuritegevuse 
ennetamine. Sotsiaalkeskus pakub ööbimisvõimalust 
keskmiselt 12–18 lapsele ning päevakeskuse külastamise 
võimalust, mida igapäevaselt kasutab 10–15 last. Lisaks 
saavad regulaarselt sotsiaalkeskuse kaudu toetust ka 85 
vähekindlustatud lastega perekonda.
Annetust vastu võtnud sotsiaalkeskuse direktor Mati 
Sinisaar tutvustas ümarlaua vestluses sotsiaalkeskuse 
ajalugu ja peatus lähemalt mõne lapse elulool, mis näitas 
näitlikult, et ühiskonna heidikutest võivad saada selle 
täisväärtuslikud liikmed, korralikud emad-isad ja Eesti riigile 

lojaalsed kodanikud, kui vaid abi ja mõistmine saabuvad õigel 
ajal. Tenniseklubi XO poolt käisid Peeteli Sotsiaalkeskuse tööga 
lähemalt tutvumas klubi president Märt Vooglaid, juhatuse liikmed 
Toomas Kuum, Robert Herman ja tegevjuht Villu Vares. Nii klubi 
juhatus kui ka liikmed leidsid oma viimasel koosviibimisel, et 
heategevuslik algatus tuleks muuta iga-aastaseks traditsiooniks.

Tenniseklubi XO
toetas sotsiaalkeskust

Märt Vooglaid (keskel) ulatab tšeki Peeteli Sotsiaalkeskuse 
direktorile Mati Sinisaarele (paremalt teine). Sotsiaalkeskuse tööga 
käisid tutvumas veel Villu Vares (vasakul), Robert Herman (vasakult 
teine) ja Toomas Kuum (paremal).

Aastaid pärast kooli lõpetamist 
hakkasin siiski vabast tahtest 
tasapisi spordiga tegelema. Eks 

ikka enesetunde ja tervise pärast. Esi-
algu harjutasin jooksmist. Palju aitas 
kaasa Juhani Seilenthali ja Urmo Raien-
di initsiatiivil sündinud Nordea Panga 
jooksusari, millest tänaseks on saanud 
Eesti Energia Tervisejooks.

Tänu headele sõpradele, kes mind jär-
jekindlalt Otepää murdmaaradadele ja 
Austria suusanõlvadele viisid, nakatusin 
järgmisena suusapisikuga. Mõne aasta 
eest kutsusid nad mind kaasa ka Vahe-
mere ääres toimunud tenniselaagrisse. 
Kuigi mõned sõbrad olid juba aastaid 
tennisemängu harrastanud, polnud ma 
ennast kunagi tenniseväljakul kujutle-
nud. Arvasin, et ilmselt saan kohe palliga 
vastu pead, reket on osavaks vehkimiseks 
liiga raske ning et oma ebasportlikkuse 
tõttu pole mul platsile üleüldse asjagi.

Aga võta näpust – nüüd läheb juba 
neljas hooaeg ja tennisehalli satun mõ-
nel nädalal lausa kolm korda. Minu 
arengut oskavad ilmselt paremini kom-
menteerida Alta Tenniseklubi treener 
Julika Leik ja sõbrad mänguväljakutelt. 
Igal juhul on tennis väga intensiivne 
ning kaasakiskuv mäng, mille käigus 
saavad koormuse nii keha kui ka vaim. 
Mängu ajal ei teki võimalustki mõelda 
tööasjadele või muudele probleemidele 
ning tänu sellele on pärast trenni pea 
puhanum ja selgem.

Julgustuseks teistele omasugustele 
ütlen, et alustasin mängimist jooksutos-
sude (välisväljakutel võib) ja laenatud 
reketiga. Esimeseks erivarustuseks said 
riided ning riietuskabiinis tennisesee-
likut selga ajades vandusin, et mina 
palle püksisäärtesse toppima ei hakka. 

Kuidas tennis  
mind leidis

Tekst: Evelyn Karming, Estravel    Foto: Erakogu

Olen ennast alati pidanud ebasportlikuks inimeseks. Kooli ajal kehalise kasvatuse 
tundides ei sallinud ma jooksmist, suusatamist, palliviskeid ega kitsehüppeid.  
Ainsad vähegi meeldivamad alad olid köieronimine ja võimlemine, kuid needki 

lisandusid vanemates klassides.

Praeguseks topin küll ja kuidas veel! 
Hiljem sain juba päris oma reketi (tree-
neri soovitusel ja erinevaid mudeleid 
katsetades), tennisetossud, varuriided, 
koti ja muu tarviliku. Varustus ja koge-
mused kogunevad ikka tasapisi.

Olen märganud, et uute tuttavate ja 
klientidega kisub jutt tihti sportlikele 
teemadele. Aju registreerib tasahilju 
potentsiaalseid mängupartnereid, keda 
ehk küll kohe välja kutsuda ei julge. 
Televiisorist vaatan endalegi üllatuseks 
terveid tennisematše ja elan kaasa maa-
ilma tippudele, mis varem oleks tundu-
nud igav ja mõttetu ajaraisk.

Lisaks maailmapildi laienemisele va-
lin ka puhkusesihtkohti juba väljakute 
olemasolu järgi. Oskan soovitada suu-
repäraseid väljakuid Türgis ja Korfu 
saarel ning üsnagi häid Mauritiusel ja 
Iisraelis Eilatis. Talvistele suusareisile 
on lisandunud kevadised tennisereisid 
– pool puhkust kulub alati spordile.

Ilmselt olen spordile andnud käe ko-
gu eluks ja tänu sellele püsib toonus 
ning sõprade ring muudkui laieneb.

Estravel soovitab
Türgi viietärni hotellidel on sageli oma 
tenniseväljakud olemas. Jälgima peaks 
õhtuse valgustuse olemasolu, sest 
keskpäevases kuumas päikeselõõsas 
pole soovitatav vormist viimast võtta. 
Kuigi hotellidest saab varustust rentida, 
on kindlam enda asjad kaasa võtta. Nagu 
ikka, võib üldkasutatava varustuse kvaliteet 
kõikuda tuttuuest vanavarani. Otsereisid 
Türki toimuvad märtsist oktoobrini ning 
hooaja lõpp ja algus on just temperatuuri 
mõttes parimad ajad spordireisiks. 
Nädalaste reisipakettide hinnad algavad 
380 eurost.
Mauritius on tõeline pärl ja 
lõõgastusparadiis, kus spordiväljakud 
ning liivarannad üksteist täiendavad. Nii 
kaugele lennates võiks plaanida vähemalt 
kümnepäevase puhkuse, mille hinnad 
algavad 1200 eurost.
Hispaania ja Portugali lõunaranniku 
aastaringselt soe kliima tagab ka meie 
talvekuudel piisavad soojakraadid õues 
sportimiseks. Hispaanias pole hotellide 
juures olevad väljakud väga laialdaselt 
levinud, kuid heatasemelisi tenniseklubisid 
leidub hulganisti, eriti Marbella piirkonnas. 
Portugali ja Madeira hotellid on sagedamini 
väljakutega varustatud. Costa del Soli 
nädalaste pakettreiside hinnad algavad 
495 eurost, Portugali reisid 550 eurost ja 
Madeira paketid 510 eurost.

Katrin Samlik

Loo autor 
mängimas 

mulluses Türgi 
tenniselaagris.

klubitennispõnevteada
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Esimese ja teise liiga paarismängu 
Masters peeti detsembri esime-
sel nädalavahetusel juba aastaid 

traditsiooniks saanud paigas – Pärnu 
tennisehallis. Võitjatele pani Copypass 
OÜ välja eriauhinna – printerid. Firma 
juht Vladimir Issajev on ise samuti ak-
tiivne liigaturniiridest osavõtja ja kuu-
lub juba aastaid teise liiga paremikku.

Esiliiga paarismäng elas mullu üle 
vaikelu. Turniire oli vähe ja osvõtuak-
tiivsus tagasihoidlik. Peeti viis etappi ja 
Masters, lisaks läksid punktiarvestusse 
ka seenioride MV ja Üliõpilaste MV. 
Osalejaid kogunes küll 83, ent enamjaolt 
osaleti ainult ühel-kahel etapil. Master-
sil noppisid esikoha Urmas Pilter/Ervin 
Holter paari Andres Kuum/Margus Hak 
ees. Kolmas koht kuulus Riho Kalluse-
le/Jevgeni Sergejevile. 

Mehed esiliiga paarismäng. 2010. aas-
ta lõppjärjestus: 1. Urmas Pilter (Tere 
TK) 1103 punkti, 2. Jevgeni Sergejev 
(Tallinn) 977,90, 3. Pavo Zopp (RAM/
Tallinn Kalev) 898,50, 4. Riho Kallus 
(Kuressaare Sinnet TK) 877,10, 5. Erki 
Jaanson (Pärnu Kesklinna TK) 877,0, 
6. Andres Kuum (Tallinn Kalev) 
870,1.

Kardinaalselt teistmoodi võrreldes 
esiliigaga valitses ja valitseb olukord 
teise liiga paarismängus. Võisteldi 12 
turniiril, kus lõi kaasa ühtekokku 108 
tennisisti. Kusjuures tavapärane paari-
de arv etappidel oli 15, mis arvestades 
Eesti tihedat võistluskalendrit näitab 
suurt aktiivsust. Kuigi esikohti noppisid 
peamiselt kaks paari (Raag-Tormis ja 
Iila-Popkov) oli konkurents tihe ning 
mõnel turniiril selgusid võitjad pea 
pooltes mängudes alles champions tie-

2010. aasta tõi 
liigades uusi võitjaid 
Teatavasti ajakirja Tennis eelmise numbri ilmumise ajaks oli enamiku Eesti 

harrastusliigade võistlusklassides veel üldvõitja ja lõplik paremusjärjestus selgumata. 
Nüüdseks on 2010. aasta hooaeg lukku löödud ja saame info teieni tuua. 

Tekst: Toomas Kuum     Fotod: Raido Rätsep

break’i (10-ni) järel.  Näiteks Mastersi 
15 mängust läks otsustavat kiiret lõpp-
mängu tarvis koguni 10 mängus! 

Mastersi poolfinaalides võidutsesid 
Priit Raag/Indrek Tormis Rein Iila/
Aleksandr Popkovi üle 6/2 6/2 ja Aare 
Udras/Martin Lembra Alger Oja/Heiki 
Õitspuu üle 3/6 7/6(5) 10/5. Pärnu paa-
ril Oja/Õitspuu oli 2010.aastal palju 
ebaõnne, kaotati mitu mängu matšpal-
lidelt ja jäädi napilt esikümnest välja. 
Tegemist on kiirelt areneva duoga, mis-
tõttu leiame neid käesoleval aastal kind-
lasti favoriitide seas.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et üldesikoht 
kuulus teenitult Raag/Tormisele. Lisaks 
turniirivõitudele osutas antud paar südi 
vastupanu erinevatel turniiridel ka esi-
liiga tasemega paaridele ja seda eelkõi-
ge tänu „klassikalisele” mängustiilile 
(serve and volley – i.k.) ning üliheale 
kokkumängule. Nende edu võinuks 
veenvamgi olla kui Indrek Tormist po-
leks hooaja keskel vigastus vaevanud. 

Mehed teine liiga paarismäng. 2010. 
aasta lõppjärjestus:

1. Priit Raag (RAM) 574 punkti, 2. 
Indrek Tormis (Tondiraba TK) 564, 3. 
Rein Iila (Tallinna Kalev) 483,50, 4. 
Aleksandr Popkov (XO TC/Tallinn Ka-
lev) 429,50, 5. Taavi Kerner (Viljandi 
Fellin/XO TC) 331,75, 6.–7. Vladimir 
Issajev ja Ilja Poljashov (mõl. RAM) 
295,75.

Esiliiga üksikmängus lahenes üldvõit-
ja staatus alles Mastersil Tere tennise-
keskuses. ETL-i poolt 2010. aasta pari-
maks meesseenioriks tunnistatud Aare 
Vahimetsal oli hädatarvilik jõuda vähe-
malt poolfinaali ja ta sai miinimum-
programmiga imehästi hakkama, kuigi 
vastased kahes esimeses ringis polnud 
sugugi lihtsad. Avaringis alistas ta Ur-
mas Mardi 6:3, 6:3 ja veerandfinaalis 
„musta hobuse” Erkko Kõrgema 6:2, 7:6 
(4). Poolfinaalis pidi Vahimets tunnis-
tama noorukese Marek Turu paremust 

Meeste 
esiliiga parim 
paarismängija 
Puna (Urmas 
Pilter) koos 
liigade eestvedaja 
Santanaga 
(Toomas Kuum).

Mehed esiliiga paarismäng. 
2010. aasta lõppjärjestus: 
1. Urmas Pilter (Tere TK) 1103 punkti, 
2. Jevgeni Sergejev (Tallinn) 977,90, 
3. Pavo Zopp  
(RAM/Tallinn Kalev) 898,50, 
4. Riho Kallus  
(Kuressaare Sinnet TK) 877,10, 
5. Erki Jaanson  
(Pärnu Kesklinna TK) 877,0, 
6. Andres Kuum (Tallinn Kalev) 870,1.

Mehed teine liiga paarismäng. 
2010. aasta lõppjärjestus:
1. Priit Raag (RAM) 574 punkti, 
2. Indrek Tormis (Tondiraba TK) 564, 
3. Rein Iila (Tallinna Kalev) 483,50,  
4. Aleksandr Popkov  
(XO TC/Tallinn Kalev) 429,50, 
5. Taavi Kerner  
(Viljandi Fellin/XO TC) 331,75, 
6.–7. Vladimir Issajev ja  
Ilja Poljašov (mõl. RAM) 295,75.

 Esimesed 50 Sportland TENNIS poest 
100 euro eest spordivarustuse ostjat 

saavad raamatu  
,,Mängime harrastustennist’’ 

TASUTA!
 

Raamat ,,Mängime harrastustennist’’ 
on kohustuslik kõikide 

tenniseharrastajate kodudes!

Esimesed 50 Sportland TENNIS poest 
100 euro eest spordivarustuse ostjat 
Esimesed 50 Sportland TENNIS poest Esimesed 50 Sportland TENNIS poest 

nüüd saadaval ka 
Sportlandi Tennisepoes 

Rocca Al Mare 
Tennisekeskuses

nüüd saadaval ka 

Raamat,
MÄNGIME 

HARRASTUSTENNIST

Esimesed 50 Sportland TENNIS poest Esimesed 50 Sportland TENNIS poest 

Sportlandi Tennisepoes 
Rocca Al Mare 

Tennisekeskuses

nüüd saadaval ka 

Hind

7,99€

Sportland Tennis: 
Haabersti  5, Tallinn 13516 

E-R 10-21, L-P 11-19; tel 660 0577

Detsembris pidas 
tenniserahvas traditsioonilist 
aastalõpu pidu. Autasustati 
aasta parimaid mängijaid, 

treenereid ja asjamehi. 
Peomeeleolu aitasid kõrgel 

hoida kutsutud külalised 
ning teadmine, et aasta 
kujunes Eesti tennisele 

edukaks!
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Peomeeleolu 
aitas üleval 
hoida Liviko

Aasta parim nais- ja meestennisist ehk 
Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp.

Aasta parimat treenerit Silver Karjust 
autasustavad ETL-i asepresident Reet Hääl 
ja teenekas tenniseseenior, ETL-i auliige 
Aino Issak.

Hea tenniseaasta üle tunnevad rõõmu (vasakult) 
harrastustennisistidest ettevõtjad Dmitri ja Inga-
Kai Polonski, ETL-i peasekretär Allar Hint ja RAM 
Tennisekeskuse juhataja Keit Sikk.

Seltskond Eesti tennisenaisi: vasakult Liina Suurvarik, Piret Ilves, 
Anett Schutting, Mari Liigand ja Irene Kuura.

seltskond liigatennis
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2:6, 3:6. Finaalis oli Turust omakorda 
parem üldarvestuse teine Janno Paas 
6:1, 5:7, 10:8. Paas purustas enne seda 
poolfinaalis Erlend Pakki 6:0, 6:1.  

Kokku toimus aasta vältel 14 etappi 
+ Masters, arvesse läksid ka noorema-
te seenioride EMV, Üliõpilaste MV ja 
Tartu piirkondlikud etapid. Väärtusli-
kemal turniiridel saavutasid esikohti 
alljärgnevad mängijad: Vahimets (3), 
Paas (3), Pakk (3), Martin Lääts (2), 
Kõrgema (1), Pavel Kusnirenko (1) ja 
Jevgeni Sergejev (1). 

Mehed esiliiga B-kategooria üksik-
mäng. 2010. aasta lõppjärjestus: 1. Aare 
Vahimets (Tallinna Kalev) 1851,1 punk-
ti, 2. Janno Paas (TTÜ SK) 1826,6, 3. 
Erlend Pakk (Tallinna Kalev) 1581,2, 4. 
Marek Turu (Haapsalu TK Promenaad) 
1339,1, 5. Martin Lääts (Tallinn) 1231,0, 
6. Sven Johannson (Tallinna Kalev) 
883,50.

Mullu katsetati ka esiliiga A-kategoo-
ria turniiridega. Kui talveperioodil näis 
ettevõtmisel jumet olevat, siis suvel pol-
nud antud võistlusklassile väljundit. 
Seetõttu otsustati esialgu see klass vaka 
alla panna, ent teema on endiselt ak-
tuaalne ning täiesti võimalik, et see ära-
tatakse taas ellu ja veel sel aastal. Viiel 
A-kategooria turniiril osales 48 mängijat 
väga erinevas vanuses, sealhulgas ka 
mitmed perspektiivikad noormängijad 
nagu Marek Marksoo, Markus Kerner, 

Erik Aunapuu jt. Nimetatud etappide 
järel moodustasid jooksva esikolmiku 
Priit Pihl (3590 punkti), Kristo Kull 
(2483,75) ja Ervin Holter (1890,0). 

Naiste harrastusliigade Masters pee-
ti Tallinnas Audentese tennisehallis 

eelmise aasta novembris. Igas võist-
lusklassis pääsesid Mastersile jooksva 
edetabeli põhjal kaheksa tugevamat. 
Kui neist mõni ei saanud mingil põhju-
sel osaleda, võeti asendusmängija vas-
tavalt järgnevatele edetabelikohtadele. 
Uuendusena kasutati WTA-tuuri Mas-
tersil kasutatavat süsteemi: kaheksa 
mängijat paigutati sõltuvalt edetabeli-
kohale kahte alagruppi, millest pääsesid 
kaks paremat poolfinaali. Tuleb veel 
kord rõhutada, et aasta 2010 oli teatavas 
mõttes murranguline, sest kasvas regio-
naalsete turniirite osakaal, Tallinna-
kesksus vähenes ja etappide üldarv 
kasvas märgatavalt – ca 1/3 võrra. Ar-
vesse minevaid etappe oli viis (turnii-
ride kogumahust ca 40%).  

Esiliiga Mastersil valmistas pisikese 
üllatuse Inga-Kai Polonski, kes alistas 
finaalis Piret Andresoo 8:4. Alagrupis 
nägi ta suurt vaeva Jaana Helmi ja He-
len Tälli (mõl 8:6) alistamisega, poolfi-
naalis oli ta aga parem Õnnela Urbist 
8:4. Hooaja üldvõitja Piret Andresoo 
võitis poolfinaalis omakorda Helen Täl-
li 8:4. Äramärkimist väärib Õnnela Ur-
bi võit alagrupis just Andresoo üle – 9:8. 
Seega ei saa öelda, et esiliigas oli kõik 
ühepoolne, kuigi edetabel justkui jättis 
sellise mulje. Esiliigas oli ehk kõige vä-
hem järjepidevaid osalejaid turniiridel, 
nii mõnigi arvestatava tasemega män-
gija lõi  kaasa vaid 1–3 etapil, mis aga 
ei garanteeri väga kõrget edetabelikoh-
ta ja pääsu Mastersile. Aktiivne osavõtt 
loob selleks aga paremad tingimused.     
Esiliigas tegi kaasa kokku 39 tennisisti, 

paremusjärjestus selgus 11 etapiga 
pluss Eesti Üliõpilaste MV ja Masters. 
Turniirivõitu said maitsta Andresoo (4), 
Polonski (2), Riin Veiram (2), Julika 
Leik (1), Sirli Laur (1), Ene Tuul (1) ja 
Anu Sieberk (1).

Naised esiliiga üksikmäng. 2010. aas-
ta lõppjärjestus: 1. Andresoo Piret (Te-
re TK)

1506,60 punkti, 2. Polonski Inga-Kai 
(Reval Ladies) 1399,0, 3. Urb Õnnela 
(Tallinn) 755,10, 4. Leik Julika (Alta 
Tennis) 666,50, 5. Tälli Helen (Reval 
Ladies) 631,10, 6. Holter Merilin (Ida-
keskus SK) 628,0,    

Naiste teises liigas oli üldvõitja teata-
vasti selgunud juba enne Mastersit, see-
tõttu hooaja jooksul koguni viis turniiri 
(!) võitnud Tatjana Sotnikova osales hoo-
pis esiliiga Mastersil, kuhu ta pääses 
pärast mõne mängija ärakukkumist. Nii-
viisi avanes teise liiga Mastersil hea 
võimalus teistel tennisistidel hiilata. Fi-
naalis alistas Tartus tudeeriv Eva-Mari 
Luts teise tartlanna Eva Peedimaa 6:3. 
Poolfinaalis olid nad vastavalt alistanud 
naiste liigade ühte eestvedajat Marina 
Hundti ja Urmi Jüringut. Olgu öeldud, 
et mõlemad finalistid jõudsid poolfinaa-
li üle noatera, sest saavutasid alagrupis 
raskustega teise koha. Fakt, mis tõendab 
veel kord, et Tatjana Sotnikova selja ta-
ga oli väga tihe rebimine.   

Lisaks Mastersile peeti 12 etappi, 
neist kaks Pärnus ja kaks Tartus. Või-
durõõmu said Sotnikova kõrval tunda 
veel Eva-Mari Luts (2), Eva Peedimaa, 
Urmi Jüring, Merike Kompus (viidi üle 
esiliigasse), Leelo Rivis ja Siret Soom 
(kõik 1). Kokku võttis osa 62 mängijat.  

Üldvõitja Sotnikova kohta tuleb tõde-
da, et tegemist on andeka ja väga tööka 
harrastustennisistiga, kes on kahe aas-
taga saavutanud nii korraliku mänguta-
seme, et plaanib eeloleval suvel osaleda 
koguni Eesti täiskasvanute MV-l. Tema 
põhilisteks trumpideks on mängikindlus, 
kiired jalad ja suur võidutahe. Kindlasti 
on tal tulevikus väga hea perspektiiv 
kõrguste vallutamiseks Eesti seeniorten-
nises. Teatud vanuseni on alles täiskas-
vanud peast tennisega alustanutel ehk 

raske läbi lüüa, siis seenioride vanuse-
klassides on sageli vaatepilt sootuks tei-
ne – endised tegevmängijad saavad su-
geda harrastajatena võistlustennisesse 
sukeldunutelt. Selle eelduseks on mui-
dugi pidev töö ja korralikud treeningma-
hud. Vanuse kasvades muutub üha mää-
ravamaks füüsiline vastupidavus. 

Naised teine liiga üksikmäng. 2010. 
aasta lõppjärjestus: 1. Tatjana Sotniko-
va (Tallinn) 475,0 punkti, 2. Eva Peedi-
maa (Tartu Tähtvere TK) 393,80, 3. 
Eva-Mari Luts (Tartu AkaSK) 372,0, 4. 
Urmi Jüring (Pärnu Tenniseklubi) 
294,70, 5. Katrin Kruusma (Reval La-
dies) 223,50, 6. Marina Hundt (Reval 
Ladies) 221,55.

Kolmandas liigas peeti lisaks Mastersi-
le 11 etappi. 63 mängijast said aasta vältel 
turniirivõidu oma kontosse kirja Viktoria 
Titova (4), Triin Andresson (2), Aale Kork 
(1), Sirje Lember (1), Krista Tammeaid 
(1), Piret Must (1) ja Alis Möll (1).

Mastersil läks A-alagrupis seoses nn 
surnud ringiga geimide lugemiseni. 
Meeldiva üllatuse serveeris Cristine 
Russow, kes edestas Musta ja Tamme-
aidi. B-alagrupist ei pääsenud nelja 
tugevama hulka mõneti ootamatult 
Andresson, kes sai vaid ühe võidu. Pool-
finaalid: Titova – Margarita Grinenko 
6:1, Lember – Russow 6:3. Finaal: Tito-
va – Lember 6:1. Seega valitses hooaega 

tervikuna suhteliselt kindlalt Titova, 
kuigi veel enne Mastersit omas ime-
väikseid šansse ka Andresson.

Naised kolmas liiga üksikmäng. 2010. 
aasta lõppjärjestus: 1. Victoria Titova  
(Tallinn Kalev) 82,88 punkti, 2. Triin 
Andresson (TK Pallas) 56,13, 3. Marga-
rita Grinenko (Tallinn) 48,0, 4. Sirje 
Lember (Kuressaare TK Sinnet) 45,25, 
5. Krista Tammeaid (Kuressaare) 38,25, 
6. Cristine Russow (TK Pallas) 34,13.

2011. aasta hooaeg on täie hooga käi-
mas. Näiteks meeste kolmanda liiga 
üksikmängus on juba peetud kaksteist 
etappi, teise liiga üksikmängus aga seit-
se etappi. Uuendusena on lisandunud 
kolmanda liiga paarismäng. Ajakirja 
ilmumise hetkeks on ka uues võist-
lusklassis peetud juba kolm etappi. 
Arutluse all on neljanda tasemegrupi 
lisamine meestele. Üks lahendusi on 
integreerida see kolmanda liiga etappi-
de miinusringiga, mis tähendaks, et 
avaringi kaotajatest kujuneks n-ö nel-
janda liiga tabel. Täpsem skeem valmib 
hiljemalt kevadeks.

Harrastusliigade võistlustel osalemi-
seks ja registreerimiseks tuleb teha 
ETL-i mängija MIN-kood – vt www.ten-
nis.ee rubriik „MIN-kood”. Turniiri 
kalendri ja muu info leiad www.tennis.
live.ee. 

Naiste esiliiga 
kaks paremat: 

Inga-Kai Polonski 
(2.) ja Piret 

Andresoo (1.)

Naiste kolmanda liiga 3. koht Margarita 
Grinenko ja üldvõitja Viktoria Titova.

Naiste teise liiga 
esikolmik: Eva 
Peedimaa (2.), 
Tatjana Sotnikova 
(1.) ja Eva-Mari 
Luts (3.).

Meeste esiliiga 
üksikmängu 
võitis Aare 
Vahimets, 
Erlend Pakk oli 
kolmas.

Harrastusliigade võistlustel 
osalemiseks ja registreerimiseks 
tuleb teha ETL-i mängija MIN-kood – 
vt www.tennis.ee rubriik „MIN-kood”. 
Turniiri kalendri ja muu info leiad 

www.tennis.live.ee. 

Mehed esiliiga B-kategooria 
üksikmäng. 2010. aasta 
lõppjärjestus: 
1. Aare Vahimets  
(Tallinna Kalev) 1851,1 punkti, 
2. Janno Paas (TTÜ SK) 1826,6, 
3. Erlend Pakk (Tallinna Kalev) 1581,2, 
4. Marek Turu  
(Haapsalu TK Promenaad) 1339,1, 
5. Martin Lääts (Tallinn) 1231,0, 
6. Sven Johannson  
(Tallinna Kalev) 883,50.

Naised esiliiga üksikmäng. 
2010. aasta lõppjärjestus: 
1. Piret Andresoo  
(Tere TK) 1506,60 punkti, 
2. Inga-Kai Polonski  
(Reval Ladies) 1399,0, 
3. Õnnela Urb (Tallinn) 755,10, 
4. Julika Leik (Alta Tennis) 666,50, 
5. Helen Tälli 
(Reval Ladies) 631,10, 
6. Merilin Holter  
(Idakeskus SK) 628,0, 

Naised teine liiga üksikmäng. 
2010. aasta lõppjärjestus: 
1. Tatjana Sotnikova (Tallinn) 475,0, 
2. Eva Peedimaa  
(Tartu Tähtvere TK) 393,80, 
3. Eva-Mari Luts (Tartu AkaSK) 372,0, 
4. Urmi Jüring  
(Pärnu Tenniseklubi) 294,70, 
5. Katrin Kruusma  
(Reval Ladies) 223,50, 
6. Marina Hundt  
(Reval Ladies) 221,55.

Naised kolmas liiga üksikmäng.
2010. aasta lõppjärjestus:
1. Victoria Titova   
(Tallinn Kalev) 82,88 punkti, 
2. Triin Andresson (TK Pallas) 56,13,
3. Margarita Grinenko (Tallinn) 48,0, 
4. Sirje Lember  
(Kuressaare TK Sinnet) 45,25, 
5. Krista Tammeaid (Kuressaare) 38,25, 
6. Cristine Russow (TK Pallas) 34,13.
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adizero Feather tennisejalats 
on agressiivne, kerge ja kiire 
platsijalats, mis on loodud selliste 
julgete sportlaste vajadusi 
arvestades nagu Jo-Wilfried 
Tsonga, Fernando Verdasco ja 
Ana Ivanovic. Õhuke TPU raam 
ja vastav TORSION® süsteem 
tagab, et maailma parimatele 
tennisemängijatele võimaldatakse 
vajalik stabiilsus, aga samas ka 
kõige kergem võimalik jalats, 
et nad saaksid olla palli järele 
joostes kiireimad. Pehmendused 
ja mugavus ei ole vähenenud, sest 
kannas sisaldub adiPRENE® ning 
jala esiosas adiPRENE®+; adizero 
Feather saab täiuslikuks Ortholite 
sisetalla abil.

Kulumisega seotud probleeme on 
adresseeritud adiWEAR® ja adiTUFF™ 
abil, mis tagavad jalatsitele pika eluea 
ka kõige raskemates kõvade platside 
tingimustes.  

Tennis – adizero Feather

adidas adizero tooteid saab osta: Sportland Ülemiste, 
Sportland Lõunakeskus, Sportland Football

adizero Feather tennisejalatsid nii meestele kui naistele  
on alates 2011. aasta jaanuarist saadaval poodides üle maailma.

Turniiri idee pärineb tenniseklubi 
Pallas juhtkonnalt. Teatud paral-
leele saab tõmmata suve lõpul 

Pärnus toimuva Euronics Cup’iga. Seda-
laadi suurt turniiri ei saa korraldada ilma 
tõsise rahalise toetuseta. Peasponsori 
staatuses otsustas õla alla panna ravimi-
firma Sanofi-Aventis Eesti esindus. Tänu 
peasponsorile (Sanofi-Aventis) ja teiste-
le toetajatele (Russow Textile, BE Group, 
TTK, Sportland, Seitse Kohvipoissi) olid 
auhinnad parimatele päris kopsakad ning 
see ärgitas osa võtma. Turniiri õnnestu-
mise seisukohalt oli oluline ka Tere ten-
nisekeskuse paindlikkus.

Kes soovis turniiril auhinnakohta saa-
vutada, pidi tervelt viie mängu jagu 
platsil viibima. Arvestades fakti, et tur-
niir kestis kaks päeva, tähendas see 
mängijatele päris suurt koormust. At-
raktiivsuse ja mängijate motivatsiooni 
tõstmiseks peeti igas võistlusklassis 
eraldi ka kaks lohutusturniiri: vastavalt 
avaringis ja teises ringis väljalangenu-
tele. Turniirile, kus võisteldi kolmes 
tugevusgrupis A, B ja C, registreerus 
kokku 92 paari ehk 184 mängijat! Ko-
hale sõideti nii Pärnust, Viljandist, Tar-
tust, Haapsalust kui ka Saaremaalt.

C-tugevusgrupis said osaleda ainult 
segapaarid, kahes tugevamas grupis 
selliseid piiranguid küll polnud, ent se-
gapaare või naispaare kohtasime kahes 
tugevamas grupis samuti – registreerus 
väga erinevaid ja huvitavaid kooslusi, 
sealhulgas abielupaare, mida tennise-
võistlustel sageli ette ei tule.  

 C-tugevusgrupis (31 paari) võidutses 
duett Karin Lember/Aivar Nurme, kes 
alistasid finaalis favoriidid Tatjana Sot-
nikova/Marko Antspali 7:6 (3), 6:2.  3. 
koha mäng: Kristiina Kaljurand/Tauri 
Sumberg – Kristel Meos/Harly Mägi 

Essentiale Open 2011 
Jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel leidis Tere tennisekeskuses aset Eesti  
suurima osavõtjate arvuga turniir – Essentiale Open 2011. Enamiku osalejaist 

moodustasid harrastajad, ent neile sekundeerisid ka mõned Eesti  
tippnoored, treenerid ja endised tegevmängijad. 

Tekst: Toomas Kuum        Fotod: Rauno Simson

– 184 osalejat!

8:3. Esile võiks tuua mõne põnevama 
kohtumise tulemused: veerandfinaalis 
Meos/Mägi – Aale Kork/Tanel Lindmaa 
2:6, 7:6 (4) 11:9, Sotnikova/Antspal – 
Enel Seeman/Alex Seeman 7:6 (8), 1:6, 
10:6 ja avaringis Triin Andresson/Val-
deko Kübarsepp – Marina Hundt/Kalle 
Känd 4:6, 6:4, 10:7, Seila Saks/Peeter 
Saks – Annely Laur/Ragnar Rahu 6:3, 
4:6, 10:8, Kerttu Olmann/Alar Hõim – 
Helen Tälli/Rein Parelo 0:6, 6:4, 11:9. 
Põhimiinusringi (esimeses ringis kao-
tanutele) võitsid Helena Purga ja Aare 
Udras, kes alistasid minifinaalis Tälli/
Parelo 8:6. Teise miinusringi finaal: 
Triin Saks/Martin Linnupõld – Karita 
Nilp/Siim Tamleht 8:3.

B-tugevusgrupis valmistas teatava 
üllatuse abielupaarist duett Piret 
Mäelt/Marko Mäelt, kes alistas järje-
panu tugevad paarid. Poolfinaalis sun-
disid nad alistuma Revo Türk/Aare 
Udrase 6:2, 2:6, 10:6 ja finaalis Jan 
Andresoo/Erik Puskari 7:6 (5), 7:5. Vii-

mased olid poolfinaalis omakorda pa-
remad Inga-Kai Polonski/Gunnar Er-
vinist 6:3, 6:2. Kolmas koht kuulus 
Polonski/Ervinile, kes võitsid Türk/
Udrase 8:4. Põhimiinusringi finaal: 
Vladimir Issajev/Ilja Poljašov – Hend-
rek Kelder/Üllar Ink 8:4. 2. miinusrin-
gi finaal: Urmas Pilter/Gennadi Vlas-
senkov – Heiki Õitspuu/Gert Õitspuu 
8:6.  Toome ära ka mõned huvitavad 
tulemused plussringidest: avaringis  
Heiki Kanne/Oliver Ott – Valdo Kütt/
Priit Tasane 6:3, 2:6, 10:8, Õitspuu/
Õitspuu – Issajev/Poljašov 6:2, 6:7 (6), 
10:7, Andre Liiva/Vitalijs Vostroigovs 
– Oleg Shevtshuk/Raivo Hundt 6:3, 7:5; 
teises ringis Türk/Udras – Lauri Pilli-
roog/Raul Ritslaid 3:6, 6:4, 10:3. Pea-
mine üllatus sündis siiski veerandfi-
naalis, kus Türk/Udras suutsid üle olla 
turniiri vaieldamatust suursoosikust, 
teist liigat 2010. aastal valitsenud ja 
matšpalli omanud paarist Priit Raag/
Indrek Tormis 6:4, 1:6, 12:10.

Intrigeeriv olukord valitses A-tuge-
vusgrupis, kus juba kahe esimese ringi 
jooksul langes suurem osa peafavorii-
tidest välja. Näiteks pidid lohutusrin-
gides jätkama Lauri Lilleste/Mikk Möl-
der, Jaan Kononov/Dmitri Polonski, 
Fredi Vöörmann/Kersten Eero, Jaanus 
Sprenk/Madis Sprenk jt. Poolfinaalides 
olid Ott Ahonen/Raido Rätsep paremad 
Heggert Meier/Taisto Haugist  6:3, 6:2 
ja Marek Marksoo/Säm Ulp Priit Pihl/
Margus Õmblusest 6:2, 6:3. Väga põ-
neva finaali võitsid Ahonen/Rätsep 7:5, 
6:3, kus määravaks sai nende suurem 
mängukogemus formaadis proff + har-
rastaja.  Kolmanda koha saavutasid 
Pihl/Õmblus (8:2). Põhimiinusringi 
finaalis olid Jaanus Otsa/Margus Uba 
paremad Markus Kerner/Rain Rosen-
bergist 8:5. 2. miinusringi finaal: Lil-
leste/Mölder – Urmas Mardi/Marko 

Kristianson 8/3. Toome nagu teisteski 
tugevusgruppides esile mõned põne-
vamad resultaadid: avaring – Taavi 
Tuisk/Mart Jürenson – Kononov/Po-
lonski 3:6, 6:2, 10:4, Sass Jürgens/Rau-
no Simson – Sprenk/Sprenk 3:6, 7:5, 
10:3, Mardi/Kristianson – Otsa/Uba 
2:6, 7:/6 (3), 10:7, Haug/Meier – Alti 
Vahkal/Lembit Russow 6:2, 5:7, 10:5; 
teine ring – Marksoo/Ulp – Lilleste/
Mölder 2:6, 6:4, 10:2, Pihl/Õmblus – 
Vöörmann/Eero 7:6 (2), 6:4; veerand-
finaal – Haug/
Meier – Jürgens/
Simson 7:5, 4:6, 
10:0, Pihl/Õmblus 
– Tuisk/Jürgenson 
3:6, 6:3, 12:10.

Turniiri after-
party ja autasus-
tamistseremoo-

nia viidi läbi Lounge Museumis. 
Auhinnad parimatele andsid üle 
sponsorite esindajad, korraldajate 
poolelt Lembit Russow ja peakoh-
tunik Toomas Kuum. Jagati ka paar 
eriauhinda. Fair Play auhind, mil-
le pani välja BE Group, läks paari-
le Heggert Meier – Taisto Haug. 
Police kellasid väärisid Sven Jo-
hannson ja Andres Kuum. Meele-
olukas koosviibimine kestis hom-
mikutundideni. 

Tugevaima tasemegrupi parimad (vasakult): Ott Ahonen-Raido Rätsep 
(1. koht), Säm Ulp-Marek Marksoo (2. koht).

B-tugevusgrupi edukamad (vasakult): 
Piret Mäelt-Marko Mäelt (1. koht), Jan 

Andresoo-Erik Puskar (2. koht).

C-tugevusgrupi finalistid (vasakult): Marko Antspal-Tatjana 
Sotnikova (2. koht), Aivar „Vaal“ Nurme-Karin Lember (1. koht).

Turniiril valitses 
sõbralik õhkkond.

turniir&traditsioon turniir&traditsioon
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Tekst: Gerli Ramler     Fotod: Veiko Lukmann

Võistluse üldarvestuses jäi teiseks 
kunagi sulgpallitrennis käinud 
Ken-Marti Vaher, kolmas oli 

Mart Laar, kes mängis üsna stabiilselt 
kõiki nelja ala. Neljandaks tuli squash’i 
võitja Jaan Tross, viiendaks sulgpalli 
võitja Tiit Riisalo ning kuuendaks Erki 
Nool, kes liitus võistlejatega hiljem ega 
saanud seetõttu kõiki tulemusi kirja. 
Veel osalesid turniiril  Margus Tsahkna, 
Marko Mihkelson, Meelis Niinepuu ja 
Toomas Tõniste.

„Mängud läksid hästi ja sport võitis, 
aga mäng ei möödunud täiesti vahejuh-
tumiteta – nimelt sai Sven Sester Ken-
Marti Vaheri löögist squashipalliga 
silma alla ja silm läks siniseks. Sellest 
hoolimata võitles Sester visalt, võitis 
lauatennise ja kokkuvõttes kogu turnii-
ri,” muigab Mart Laari assistent Veiko 
Lukmann. „Järgmistel päevadel avas-
tasid aga isegi treenitud mehed endil 
lihaseid, mille olemasolust nad varem 
teadlikudki polnud.”

Reketimängu plussid: 

trenn, adrenaliinilaks ja 

tore võimalus  

sõpradega suhelda

„Turniir oli väsitav ja vastased sitked,” 
tunnistab kohe ka võitja Sester. „Kuna 
meid oli 10 meest ning kokkulepe oli, 
et kõik mängivad kõigiga läbi, siis ega 
ausalt öeldes ei ole ikka kerge pidada 
9 squashimatši, 9 tennisematši, 9 laua-
tennise matši ja tagatipuks veel 9 sulg-
pallimatši. Mind aitas kindlasti see, et 
olen viimased paar aastat rassinud iga 
päev sporti teha – jooksnud ja kangi 
tõstnud. Ja ikkagi tundsin, kuidas kol-
me-nelja tunni pärast hakkas keha 
tunduvalt väsima!”

võitis Sven Sester
21. jaanuaril toimunud Mart Laari korraldatava „Laari reketloniturniir 2011”  

võitjaks osutus Sven Sester, kes võitis lauatennise matši ja oli teine squash’is.  
Võitja enda sõnul ei tulnud esikoht sugugi kergelt, kuigi talle meeldivad kõik  

sõna „pall” sisaldavad spordialad.

„Laari reketloniturniiri 2011”

Sesteri sõnul on tema tugevamateks 
aladeks squash ja lauatennis, ent sealt 
edasi tennis ning kogemused sulgpal-
list praktiliselt puudusid. „Squash’i sai 
kunagi korralikult kaks-kolm korda 
nädalas käidud mängimas ja kuigi sel-
lest on juba kümme aastat möödas, olid 
liigutused kuskil lihasmälus ikka alles 
– kaotasin sellel spordialal vaid ühe 
mängu ning kõik ülejäänud võitsin,” 
jutustab ta. „Kuigi lauatennises võitsin 
kõik mängud, liigitaksin ta treenituselt 
siiski teisele kohale. Sulgpallis võitsin 
mingi ime läbi mõne matši, aga Ken-
Marti Vaheri vastu sain ikka päris kui-
valt ära – 15:0!”

Ta nendib, et sellised turniirid anna-
vad korraliku adrenaliinilaksu ning 
võimaluse heade tuttavate ja sõpradega 
suhelda. „Ja kolmandaks saad väga kor-
raliku treeningu. Panin hommikul oma-
le Polari kella käe peale ja pulsivöö 
rinnale. Pärast 5-6 tundi oli 4000 kalorit 
nagu niuhti läinud!”

Teise koha vääriliseks tunnistatud 
Ken-Marti Vaher enda mänguga väga 

rahule ei jäänud, vaid muigas, et alati 

saab paremini. „Tunnen end reketimän-

gudes hästi, kuigi kiire elutempo ei ole 

võimaldanud kahjuks regulaarselt har-

jutada. Sulgpalli mängisin koolipõlves, 

tennist olen mänginud viimasel ajal, et 

püüda stabiilsuse suunas. Tugevamad 

alad on sulgpall ja tennis. Squash’i pole 

küll ammu mänginud, kuid tunnetus 

taastus iga mänguga. Lauatennis vajab 

lihtsalt regulaarset harjutamist.”

Vaher kinnitab, et reketloni kogemus 

oli põnev, ja kui ta vähegi mahti saab, 

tahab kindlasti uuesti proovida. 

Esimene turniir ei jää 

viimaseks

„Reketloni turniiri korraldamise idee 

on mõttes mõlkunud juba paar aastat, 

nüüd sai siis esimene võistlus ka kor-

raldatud,” sõnab omanimelise turnii-

ri korraldaja Mart Laar. „Squash’i ja 

tennisega olen tegelenud juba aas-

taid. Üle-eelmisel aastal kinkis Tiit 

Riisalo mulle sünnipäevaks ka sulg-

pallireketi ning loomulikult läks see 
kohe kasutusse. Leian, et liigutami-
sest tulev toonus aitab heas vaimses 
vormis püsida, enne valimiskampaa-
nia algust on seda – mis seal salata! 
– igal poliitikul ka eriti vaja. Just sel-
liseks see ettevõtmine ka kujunes. 
Kavatseme seda traditsiooni igal ju-
hul jätkata, sest hea vorm on asi, mi-
da ei saa alahinnata.”

Reketlonis võisteldakse lauatenni-
ses, sulgpallis, squash’is ja tennises. 
Matš koosneb neljast setist, igal alal 
üks. Võitja selgub nelja ala kokkuvõt-
tes punktide summeerimisel. Pärast 
viimast ala liidetakse kõik võidetud-
kaotatud punktid kokku ja selgub 
võitja. Seega võib napilt kaotada kolm 
ala ja võita ülekaalukalt ühe ning 
kokkuvõttes ikkagi võita. Mängud 
toimusid Metro Squashis ja Tondi-
raba tennisekeskuses.

Sven Sesteril löödi squashipalliga silm 
siniseks, kuid ta võitis sellest hoolimata turniiri.

Ken-Marti Vaher 
kerkis esile 
sulgpallis.

Mart Laar esines kõigil 
aladel stabiilselt ja 
tasuks üldjärjestuse 
kolmas koht.

põnevteada põnevteada
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Lahenda ristsõna ja võida Tallinki kruiis

Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral mummudesse)

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Marsi tn 4, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 27. märts 2011. a.

Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi Tallinki kruiis. Eelmise ristsõna võitja on PEETER LELLSAAR. 
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Bojana Jovanovski ja Pablo Cuevas.

Ees- ja perekonnanimi Kontakttelefon 

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

Otsisime internetist infot tennisemängu võimaluste kohta, et kasutada
maksimaalselt ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Väljakud ja keskused

Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn. 11, Tallinn

üldtelefon: 600 2915, 56 220 314
E – P 8.00–23.00

2 kunstmuru, 6 vaipkattega väljakut
4 sulgpalliväljakut, lauatenniselaud

www.tennisekool.ee

Tallinn

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

Rocca al Mare Tennisekeskus
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@ramtennis.ee

www.ramtennis.ee

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

Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16

Tallinn
üldtelefon: 699 0220

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

Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5

Haabneeme, Viimsi vald
Harju maakond

üldtelefon: 608 0272

Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9

Maardu
Harjumaa

telefon: 623 2081

Saku Tenniseväljakud
Silla 2a

Saku, Saku vald
Harju maakond

telefon: 50 40 309

Kakumäe Tenniseklubi
telefon: 50 61 591

Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa

Keila vald, Harjumaa
telefon: 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline Tenniseklubi

Baeri 6, Tartu
telefon: 53 839 188

E–P 8.00–22.00
4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)

Biomedicum
Ravila 19

Tartu
telefon: 737 4390
E–P 8.00–21.00

2 kunstmuru väljakut

Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1

Tartu
telefon: 742 8194

Pärnu
Pärnu Tennisekeskus

Tammsaare 18a
Pärnu

telefon: 446 4648
3 saviliiva väljakut

1 kõvakattega väljak

Kuna andmed on pärit internetist, siis võivad esineda ebatäpsused.
Siinkohal suur palve kõigile asjaosalistele: kui märkate ebatäpsusi, või saate anda lisainfot (väljakute arv, kate,

lahtioleku kellaajad jms), siis palun saatke need ajakirja Tennis toimetusele, aadressil info@tennis.ee

!

Tere Tennisekeskus
Marsi 4, Tallinn

üldtelefon: 687 8292
7 kõvakattega väljakut

E –R 7.30–22.30
L ja P 9.00–21.00

7 kõvakattega siseväljakut,
4 sise ja 7 välis liivaväljakut

info@teretennis.ee
www.teretennis.ee

Merivälja tenniseväljak
Soovõha 6

kunstmuru kate
infotelefon: 53 365 344

E – P 8.00–22.00
eestisporditulevik@gmail.com

Tähtvere Tennisekeskus
Laulupeo pst 19, Tartu

www.tartutennis.ee
telefon: 50 90 705

3 vaipkattega sise-,
3 savi-liiva välisväljakut
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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

!

Pärnu Tennisehall ja Merehall
Tammsaare pst 39

Pärnu
telefon: 442 7246
E–R 8.00–22.00

L 9.00–21.00, P 10.00–21.00
6 seiseväljakut, 6 välisväljakut

info@tennisehall.ee
www.tennisehall.ee

Pärnu Kesklinna 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: 5385 8486

sinditennis@gmail.com
http://sinditennis.onepagefree.com/

2 saviliiva väljakut

Põlva Tenniseklubi
Metsa 7, Põlva

telefon: 56 357 310
2 saviliiva väljakut

Viljandi Spordikeskus
Vaksali 4
Viljandi

telefon: 435 1574
www.viljandimaa.ee/spordikeskus

Samblamäe hostel
Mõedaka

Rägavere vald
Lääne-Viru maakond

telefon: 325 1777
www.hot.ee/sambla

Kohila Spordikompleks
Kooli 1

Kohila vald, Rapla maakond
telefon: 489 0971

www.kohilasport.ee

Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8

Kambja
Kambja vald, Tartu maakond

telefon: 741 6232

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 saviliiva- ja 1 kunstmuruväljak
(mai – oktoober)
E–P 10.00–22.00

Põltsamaa Tenniseväljak
Kaare 19

Põltsamaa
telefon: 776 0035

Jõgeva linna tenniseväljakud
Aia 34C, Jõgeva
telefon: 772 1922

2 kunstmuruväljakut
http://jpgevasport.ee/tennisev-ljakud

Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu
Kullametsa

Kullamaa vald
Lääne maakond
telefon: 477 5515

Lainela Puhkeüla
Neeme tee70

Käsmu, Vihula vald
Lääne-Viru maakond

telefon: 323 8133

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18–11

Otepää
telefon: 50 97 105

Paide Tenniseklubi
Lai 3
Paide

telefon: 385 1821

Urumarja Spordibaas
Urumarja

Tori vald, Pärnu maakond
telefon: 447 4038

Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1
Kuressaare

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

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

Kuressaare Spordikeskus
Valllimaa 16a
Kuressaare

telefon: 45 20 375
2 siseväljakut

E–R 8.00–22.00, L–P 12.00 –19 00

Türi Tenniseklubi
Pikk 9
Türi

telefon: 50 89 187

Promenaad Tenniseklubi
Vee 10

Haapsalu
telefon: 50 23 047

4 saviliiva väljakut (üks valmimas)
www.promenaad.ee

Rakvere Spordikeskus
Näituse 2a

Rakvere
telefon: 325 5805, 53 02 8600

3 saviliiva väljakut
info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee

Võsu Tenniseväljak
Lääne 13

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

info@mannisalu.ee
www.mannisalu.ee

Männimäe Külalistemaja
Riia mnt 52d

Viljandi
telefon: 435 4845

www.mannimaja.ee

väljakud&keskused väljakud&keskused
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