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Head Tennise lugejad!

aas kord on kolm kuud eelmise ajakirja
ilmumisest ja aeg värske väljaandega
teie ette astuda. Tennises on alanud juba
välishooaeg ning kõik Eestimaa välisväljakud
ootavad aktiivset kasutamist ning põnevaid ja
kompromissituid tenniselahinguid. Oodata on
taas ilusat Eestimaa suve, sekka ka kindlasti
värskendavaid vihmahooge, aga loodetavasti ei
suuda need oluliselt segada kellegi planeeritud
tennisemängu ja kõik huvilised saavad isu täis
mängida
.
Tipptasemel meeste tennist saime jälgida märtsikuus Davis Cupi sarjas, kui Eesti meeskond
võõrustas kodukamaral Leedu meeskonda ja
lõpuks ka võidukalt väljakult lahkus. Nägime
Richardas Berankise ja Jürgen Zoppi esituses
sellisel tasemel tennist, mida Eestimaal väga
tihti ei kohta. Nüüd seisab Eesti meeskonnal
suvel ees ülioluline välismäng Bosnia ja
Hertsegoviinaga.
Fed Cupi sarjas pidi Eesti naiskond tunnistama
võõrsil Valgevene paremust, aga ilma Kaia

Esikaanel: Novak Djokovic
Foto: Scanpix

Väljaandmist toetab:
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Kanepita olekski raske olnud vastupidist tulemust loota. Tagasi Maailmaliigasse jõudmine ei
saa olema kerge, aga kindlasti mitte võimatu
ülesanne. Ja loomulikult jälgime huviga meie
noore lootuse Anett Kontaveiti arengut ja debüüti esimesel suure slämmi turniiril Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel.
Roland Garrosi staadionil lähevad võistlustulle
ka Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp ning nii saame
kaasa elada koguni kolme Eesti tennisisti esitustele suurel areenil.
Kodune tennisehooaeg avati hiljuti ETLi ja Tele2
ühisüritusega Tallinnas Tere tennisekeskuses,
oodata on palju põnevaid võistlusi nii meie
tipptasemel tegijatele, noortele kui ka igal tasemel harrastajatele.
Kena tennisesuve algust!
Donatas Narmont
Tennise väljaandja

Tennise väljaandmist toetavad:

hr Sven Mansberg
hr Jaanus Paas
hr Villem Lapimaa
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suursisukord

suursisukord

Selles numbris
Väljaandjalt

3

Ajakirja väljaandja Donatas
Narmont usub, et tänavu
tuleb ilus suvi ja seetõttu
ka tennisistide jaoks väärt
välishooaeg. Lühidalt võtab
ta kokku ka Davis Cupi ja
Federation Cupi, kus Eesti
tiimide käekäik oli erinev.

Analüüs
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Eesti Tennise Liit arutas
varakevadisel juhatuse koosolekul
mängijate litsentseerimise teemat
– kuidas panna harrastusmängijaid
rohkem huvituma litsentsi
omamisest. Kavas on vähemalt
järgmiseks aastaks välja töötada
Eesti üldedetabeli projekt ning
sinna pääseksid vaid litsentseeritud
tennisistid. ETL luges õnnestunuks
Davise karikamatši korralduse ning
kiidusõnu ütles ka rahvusvaheline
alaliit.
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Justkui eelmise loo jätkuks
analüüsib ajakirjanik Jaan Jürine
koos asjatundjatega, kui kõrgele
võiks maailma edetabelis tõusta
Jürgen Zopp. Eesti Davis Cupi
koondise treener-kapten Peeter
Lamp pakub, et 50 parema sekka,
kuid päris tõeni lugu ei jõua. Ei
peagi jõudma, sest muidu poleks
see analüüs.

Tennis&Elustiil
Järjekordselt on ühest tuntud
äriinimesest saanud tennisesõber Amserv Grupi AS-i nõukogu esimees
Raivo Aavisto räägib, kuidas ta ala
juurde jõudis. Tegelnud pikka aega
teiste spordialadega, keerleb tema
elu nüüd täiesti tennise ümber.

Pasi Virtanen on mitmeski
mõttes nii-öelda pioneer. Kui
Eesti treenereid on Soomes
töötanud mitukümmend, siis
Virtanen oli esimene soomlasest
tennisetreener, kes asus tööle
Eestis, US Tenniseakadeemia
vanemtreenerina. Aeg läks edasi
ja temast sai Jürgen Zoppi isiklik
treener. Lugu räägib ka sellest, kui
hästi treener ja õpilane omavahel
klapivad – selles ongi Zopi viimase
aasta edu valem.
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28
Päevakorral
Hüvasti Maailmaliiga! Nii paraku
juhtus Eesti Federation Cupi
naiskonnaga, sest vigastatud
Kaia Kanepi puudumine pani tiimi
paratamatuse ette – Valgevenele
tuli alla jääda.
Lk 23 on aga juttu teisest
võistkondlikust turniirist hoopis
rõõmsamatel nootidel – Davise
karikasarjas kindlustas Eesti
võiduga Leedu üle kohta II liigas.
Põnevust pakkus duell kõigile
tennisehuvilistele – esmalt muidugi
Jürgen Zopi ja Richard Berankise
„titaanide heitlus“, ent ka Eesti võit
paarismängus ja Jaak Põldma
toodud otsustav punkt.
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Evald Kree Tennisemaailmas treeniv
Erika Hendsel võitis märtsi algul
Tallinnas rahvusvahelise turniiri
Nike Open, alistades finaalis
kaasmaalase Tatjana Vorobjova,
kellest oli juttu Tennise eelmises
numbris. Kas Hendsel, kes mängib
pisut omapärase tehnikaga, ent
meeletu visaduse ja tahtejõuga,
murrab end kunagi päris tippu?
Lk 30 on sama teema all loo
kangelane Christopher Robin
Klettenberg. Mis on sarnane
eelneva looga – ka Klettenbergi
mängustiil pole päris tavaline.
Kuid võidud on sel aastal
hakanud tulema ja paranenud
töössesuhtumine lubab näha
edukat tulevikku.
Lk 42 tuleb juttu Kenneth
Raisma võitudest Ida-Euroopa
meistrivõistlustel.
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Sulgpall

Välisväljakud on ajakirja ilmumise
ajaks juba mängukorras, ent ehk
on veel huvitav lugeda, kuidas
nende ettevalmistus aprillikuus käib
ja millest peab väljaku korrastaja
hoolima.
Lk 62 tutvustame 9-aastast Seth
Tiigimäed, keda Eestis veel ei
tunta, sest poiss on oma senised
turniirid mänginud Austrias, kus
ta vanemate töö tõttu on elanud.
Nüüd naaseb Tiigimäe Eestisse ja
hakkab ehk pakkuma noorteklassis
konkurentsi.
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Kaks suurt küsimust: kas Novak
Djokovic tõuseb maailma
esireketiks, kas Caroline
Wozniacki võidab suure slämmi
turniiri? Vastuseid sellele veel pole,
kuid püüame võimalusi analüüsida.
Lk. 46 Jürgen Melzer viis Austria
tennise tagasi maailma tippu.
Huvitavamaks teeb tema eluloo
tõsiasi, et tal on olnud palju
tüdruksõpru kuulsate tennisistide
seast, aga nüüd toimib hoopis
kooselu ujujaga.
Lk. 53 Shahar Peer, kes on
mänginud ka Tallinnas, on teel
tippu läbinud kõik need etapid,
mida tavaliselt üks esikümne
tennisist peab läbima. Ometi on
tema elulugu ka ebatavaline, sest
Iisraeli kodanikuna on ta karjääri
ajal pidanud teenima armees ja
Dubai turniiri korraldajad on ta ühel
juhul ebaõiglaselt oma võistluselt
eemale jätnud.
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Rene Busch kirjutab oma
tennisekooli reisist Lätti ja Leetu
ning McDonald’si lasteturniirist.

Tennisekeskus

Fotod tipptennisistidest väljaspool
platsi. Paljud mängijad on nii
kuulsad, et peavad osalema
mitmesugustel glamuuriüritustel,
mis üheaegselt on nii au kui ka
kohustus.

Ajalugu

RAM tennisekeskuse tegemistest
ja lk 84 Tere tennisekeskuse
valmimisest.
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Rod Laver – kas kõigi aegade
parim tennisist? Kirjutame mehest,
kes on kaks korda võitnud Suure
Slämmi, ent tal võinuks võite olla
isegi palju rohkem, kui ta poleks
läinud profiks enne seda, kui
elukutselised mängijad lõplikult
turniirikarussellile naasid. Arvamusi
Laverist on öelnud ka Eesti endine
tippmängija Toomas Leius.

Liigatennis

Seenioride tennis
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Järjest kõrgetasemelisemaks
on muutunud rahvusvahelisse
kalendrisse kuuluv Alari Lindmäe
mälestusturniir, kus seekord mängis
staarina kaasa hiinlane Lin Ju, kes
esindab Dominikaani Vabariiki.
Samuti kirjutame Eesti võistkondlike
meistrivõistluste finaalist.

Tennis&Glamuur

Tennisekool

Terved mõtted
Eesti Spordipsühholoogia Seltsi
president Kaivo Thomson selgitab,
kuidas psühholoogia suudab
ennetada sportlase, treeneri
ja meeskonna lahkhelisid ning
ootustest tingitud läbipõlemist.
Lk 58 pajatavad kolm
tennisetreenerit jooksutreeningute
vajalikkusest tennisisti
ettevalmistusel.
Lk 86 Jürgen Zopp tunneb,
kuidas sptesiaalselt valmistatud
sisetaldade kasutamine jalatsis on
talle kasu toonud.

Kõigepealt Eesti sulgpallurite
olümpialepääsu võimalustest ning
seejärel ka ühest sulgpallurist,
kes võib sinna pääseda. Ta on
Laura Vana, kes asub Eesti
naiste edetabelis teisel kohal.
Lisaks anname ülevaate, kuidas
valida sulgpallireketid ja kus saab
Tallinnas sulgpalli mängida.

Lauatennis
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Tenniseklubi
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Anett Kontaveit mängis märtsis
kolmel noorteturniiril Kagu-Aasias.
Ning oli edukas, võites esimese
turniiri ja jõudes kolmandal finaali.
Mängupaigad olid küll eksootilised,
kuid aega ringi vaadata Kontaveitil
suurt ei jäänud – tema jaoks olid
need turniirid ikkagi eelkõige
edetabelikoha parandamiseks
ja kogemuste omandamiseks
vajalikud.
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Tutvustame Merko Openit, mis
toimub küll alles juulis, ent pakub
pinget ühe küsimuse tõttu: kas
Jürgen Zopp võidab kolmandat
korda järjest. Saame lugeda
tiitlikaitsja muljeid turniirist.

Eesti tennis saab jalgu alla ka
provintsis. Linna suuruse poolest
ei saa Narvat küll provintsiks
nimetada, kuid sealne suurim klubi
Fortuna pole seni ühtki tippmängijat
tootnud. Kuid harrastustennisistide
initsiatiivil on noortetöö jalad alla
saanud ja oodata võib paljutki.
Lk 82 on juttu naiste tenniseklubi
Reval Ladies tegemistest. Neil
oli kolme kuu jooksul koguni mitu
olulist turniiri.

Põnev teada

Meistriklass

Kodune tippturniir

Persoon

10

Tulevikutegija

26

Eesti Tennise Liit

Eksootiline turniir

Käima läheb sari 55+ ja 60+
vanuseklassis, et ka vanematele
seenioridele leida rohkem
omavahelisi võistlusi.

92

Harrastusliigade eestvedaja
Toomas Kuum kirjutab erinevate
liigade hetkeseisust kui ka sellest,
et Tallink ja SEB võtsid sarja oma
sponsorluse alla..

Numbris lisaks
Nagu alati, saate lahendada ristsõna
ning ajakirja viimastelt lehekülgedelt
lugeda ülevaadet Eesti tenniseväljakutest
ja keskustest.
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Eesti Tennise Liit
kavandab mängijate
üldedetabeli
koostamist
Eesti Tennise Liit arutas varakevadisel juhatuse koosolekul ühe olulisema
küsimusena mängijate litsentseerimist. See teema on varemgi päevakorral olnud ning
eesmärk on panna tennisiste huvituma ETL-i litsentsi omamisest.
Tekst: Ajakiri Tennis

P

raegune süsteem kehtib nii, et
ETL-i egiidi all toimuvatel
võistlustel peab olema mängija
litsentseeritud. Ent selliseid mängijaid
võiks olla rohkem. Kui Eestis on 5000
aktiivset harrastajat, siis neist kuni 15%
on litsentseeritud. Plaanis on litsentsi
omajaile hüvesid pakkuda – teatud
boonused ETL-i partneritelt pluss
aastast 2012 ajakiri Tennis neile tasuta.
Alaliidu soov on ka see, et klubid oleksid aktiivsed. Tenniseliit saab pakkuda
võistlustele registreerimise keskkonda
ja know-how’d, mida keskmise suurusega klubidel oleks kasutada. Neil
endil sellist jõudlust sageli pole.
Hiljemalt 2012. aastal luuakse Eesti
üldedetabel, mis koosneks ainult litsentseeritud mängijatest. See on tabel
tippmängijaist harrastajateni ehkki eri
tasemete mängijad tavaliselt omavahel
ei kohtu. Kuid arvestades vastava tasemega turniiride erinevat punktiarvestust (astmeline), saab luua optimaalse
süsteemi, mis sarnaneb meeste ATPsüsteemiga.
„Ka ATP edetabelis on ju erineva hinnaga turniirid ning see toimib,“ selgitas
ETL-i juhatuse liige Toomas Kuum.
„Kuid huvitav on ka motivatsiooni
küsimus, et kui oled tabelis 350. kohal,
tekib tahtmine jõuda 300 sekka. Järjestuse olemasolu teeb võistlused mängijaile atraktiivsemaks. Lisaks sellele, et
oma harrastusgrupis mingil kohal olla,
saab ta võrrelda ka enda kohta üldises
tabelis.“
Et paljud tippmängijad osalevad Eesti turniiridel harva, läheb edetabeli esmaseks aluseks ikkagi koht ATP või
WTA edetabelis, seejärel alles arvestatakse Eestis saavutatud punkte. Osale-
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Foto: Viktor Burkivski

misaktiivsusega on võimalik veidi võita,
kuid põhimõtteliselt jääb meisterlikkus
ikkagi järjestuse aluseks. „Punktisüsteem on üles ehitatud nii, et ainult osa
võttes ei saa edestada mängijat, kes on
jõudnud mõnel korral kõrgele kohale,“
ütles Kuum.

Davis Cupist ja Daniil
Proskura üleminekust
Armeenia koondisse
Tenniseliidu juhatus tegi koosolekul
kokkuvõtte ka Davise karikamatšist
Eesti – Leedu, mis toimus täpselt kuu
aega pärast Föderatsiooni karikavõistluste kohtumist. Ettevalmistus
ja korraldus loeti õnnestunuks, ka rahvusvaheline alaliit hindas Eesti tööd
kõrgelt, nagu varemgi. Oli pisikesi
märkusi, kuid needki on rutiinsed nüansid, mis peaaegu alati ja igal pool esile
tulevad – näiteks joonekohtunike eksimused. Või ka mõned sellised regulatsioonid, mis pealtvaatajaile võib-olla
pole üldse nähtavad, aga nende täitmist
kontrollitakse rangelt.
Davise karikasarja avapäeval sai vigastada leedulane Laurynas Grigelis.
Juhatuse koosoleku ajaks polnud veel
ITF-i lõplikku raportit, kuid matši
komissari sõnul polnud süüdi väljakukate, vaid tõenäoliselt tõsiasi, et väljakut polnud piisavalt puhastatud. Ent
leedulasega juhtunud õnnetus vaevalt
Eesti korralduse mainet langetab.
Samas tabas Davis Cupiga kaudselt
seotult Eesti tennist halvemast küljest
noore Daniil Proskura otsus esindada
Armeenia koondist. „Seda küsimust
arutati esmakordselt juba eelmise aasta lõpus, kui hakkasid kostma mure-

likud noodid, et mis saab Proskurast.
Info tema võimalikust siirdumisest
Armeenia lipu alla oli meieni jõudnud,“
rääkis Kuum.
Arutelul lähtus ETL eelkõige sellest,
milline on Proskura perspektiiv Eesti
koondises. „Antud juhul nägime, et
vähemalt lähema aasta jooksul on tal
koondises platsile raske pääseda. Ta
võib saada võistkonda neljanda numbrina, ent mitte enamat. Iseenesest pole
tenniseliidul midagi Proskura vastu, ta
on noorteklassis saavutanud paar head
võitu, aga teisest küljest peaks
18-aastaselt tugevamad mängijad juba
olema tuuril või vähemalt kindlustanud
koha oma riigi parimate seas,“ rääkis
Kuum.
ETL leidis, et Davis Cupi võistkonna
pääsemisel kehtivad Proskurale samasugused reeglid nagu teistele. Kui ta
saabub välismaalt koondisse, siis kompenseeritakse sõidu- ja treeningukulud.
Rohkemat ei saa aga lubada, sest see
oleks vastuolus alaliidu kehtivate
põhimõtetega.
Alaliidu peasekretäri Allar Hindi
sõnul on reeglid sellised, et pärast
Armeenia esindamist ei tohi Proskura
ühegi teise riigi lipu all mängida järgmise 36 kuu ehk siis kolme aasta jooksul.

Palju rõõmustavat:
laste tennisepäev ja
uue sisehalli valmimine
Föderatsiooni karikavõistluste
naiskonna kapteni aruanne seisab ees
juhatuse järgmisel koosolekul, kuid
lõpptulemusena mäng Valgevenega ei
õnnestunud, sest Kaia Kanepi sai vigas-
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Davis Cupi matši peoõhtul: vasakult võistluse pressiesindaja Donatas Narmont, ETLi asepresident Reet Hääl,
võistluse direktor Riho Kallus, koondise treener-kapten Peeter Lamp ja ETLi peasekretär Allar Hint.

tada ning polnud maikuuski veel päris
terve. Kuid mängijate ettevalmistus ja
kogu võistlus tervikuna oli heal tasemel.
Valgevene lõi külalistele väga head
tingimused, vastuvõtt oli sõbralik. Kuigi päev varem Minskis toimunud pommiplahvatus tekitas mõnes kõheda
tunde, siis kohapeal sai Valgevene alaliit hästi hakkama. Väljak oli ehitatud
jäähokiareenile ning Eesti sai seal ka
treenida. Raskem oli kohaneda valgustusega, sest see polnud loodud tennise
jaoks. Lambid olid imeliku nurga all ja
mõnel kohal paistsid mängijale otse
silma.
Eesti Tennise Liit kiitis heaks laste
tennisepäeva korraldamise 14. mail
Tere tennisekeskuses.
Ürituse eesmärk on tõmmata rohkem
lapsi tennise juurde. Lastel on võimalik
soojenduseks palli lüüa Eesti tippmän-
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gijaga, kuni 10-aastased saavad tasuta
ETL-i litsentsi. Samuti on kavas tennisevarustuse laat, iga tund õnneloos ja
muud huvitavat.
Eesti tennise arengu üks komponente
on ka materiaal-tehniline baas ning mitmed kevadised uudised tegid alaliidule
rõõmu. Kolga külas avati 7. mail eurorahade ja kohalike ärimeeste toetuse
abil uus siseväljak. Samuti hakkas kiirenema Tere tennisekeskuse valmimine ning oodatakse tennisehalli
valmimist Rakveres, kus on valmis
abistama ka sealt pärit Eesti tippmängija Maret Ani.
Suvist võistluskalendrit alaliit eraldi
ei arutanud, sest midagi silmapaistvalt
uut selle juures pole. „Tavaliselt loksuvad meil kuupäevad paika enne juhatuse koosolekut,“ ütles Hint. „Rahvusvaheline kalender surub kõigepealt oma
asjad läbi. Neli kuud enne turniiri tuleb

esitada taotlus. Ka sel aastal peetakse
ITF-i turniirid Merko Open ja Tele 2
Saaremaa Open juulis. Peavalu kalendri
koostamisel ega mingeid üllatusi polnud.“
Eesti meistrivõistlused peetakse neljandat aastat samal ajal, milleks on
Wimbledoni turniiri teine nädal. „Tundub olevat hea aeg, sest teisi turniire
sel ajal ei peeta. Muidugi, kui Kaia
jõuab taas Wimbledonis kaugele, siis ta
osa võtta ei saa, ent ta ei pruugi nii või
naa osaleda. Ainuke ebameeldiv asjaolu on selles, et Anett Kontaveit ei saa
üksikmängus tiitlit kaitsta, sest mängib
Wimbledoni noorteturniiril. Võimalik,
et järgmisel aastal mõtleme sellele, ent
meistrivõistluste optimaalse aja leidmisel pole paratamatult võimalik kõigi
mängijate graafikut arvestada,“ selgitas
Hint.
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persoon
kunagi huvi pärast tennist proovima
läks, jäi üks samuti pikemaks ajaks
mängima. „Olime ühes vanuseklassis,
mängisime pidevalt koos,“ räägib Virtanen.

Maailma edetabelis üle
302. koha ei tõusnud

Jürgen Zopp (vasakul) on Pasi
Virtaneni käe all maailma kahesaja
parema sekka kerkinud.

Pasi Virtanen
õppis teleri abil
eesti keele selgeks

Kaks ja pool aastat US Tenniseakadeemia peatreenerikohale asunud Pasi Virtanen
tunnistas toona, et tema peamine eesmärk on arendada Eesti tennist. Ühe suure
sammu on 46-aastane soomlane juba astunud – nimelt on ta Jürgen Zoppi viimase
aasta tõusu peaarhitekt.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

N

agu paljud lapsed, tegeles ka
Virtanen noorena korraga
paljude aladega, tennisega tutvus ta enda mäletamist mööda umbes
1975. aastal, kui tema kodukohta,
pealinnast Helsingist 50 km põhja pool
asuvasse Hyvinkäässe ehitati tenniseväljakud.
„Üks plats oli meie kodust umbes 300
meetri kaugusel, arvan, et see oli üks
peamisi põhjuseid, miks ma üldse ten-
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Fotod: Viktor Burkivski

Mälestusteradadel kõndides tõdeb
Virtanen, et toona oli Soome tennis
märksa paremas seisus kui praegu.
„Tenniseliit aitas meil ka välismaal
mängimas käia, ala oli Soomes päris
populaarne. Liidul olid kõik asjad korras ja oli ka sponsoreid, tänu sellele
olid võimalused,“ jutustab ta. „Oli palju
noori, kes tahtsid tennist mängida.
Nüüd on aga saalihoki ja muud sellised
alad, mis noori tõmbavad. Ja tenniseliit
pole ka enam see, mis ta toona oli.“
Teismelisena kuulus Virtanen umbes
kümneliikmelisse poiste gruppi, kes
igal nädalavahetusel Soome erinevatest
otstest Helsingisse sõitsid, et koos treenida. „Üks poiss elas näiteks Seinäjoel,
mis on Helsingist umbes 400 kilomeetri
kaugusel, üks oli Turust, mina Hyvinkääst, kolm poissi Helsingist – igalt
poolt. Aga ikka tegime igal nädalavahetusel Helsingis koos trenni. See oli väga
hea, et meid nii palju oli,“ nendib ta.
Karjääri esimesed ATP punktid teenis Virtanen 18-aastaselt Kreekas. „Vastane oli ATP tabelis kuskil kõrgemal,
aga ma sain punktid kirja ja see andis
mulle lootust, tahtsin veel rohkem,“
meenutab soomlane.
Tennisistina kujunes tema jaoks edukaimaks 1985. aasta, kui ta jõudis
Marokos Challengeril nii üksik- kui
paarismängus poolfinaali ning tõusis
juuni keskel maailma edetabelis karjääri parimaks jäänud 302. kohale. Samal aastal võitis ta ka ainsaks jäänud
Soome meistritiitli üksikmängus.
„Paarismängus olen natuke rohkem
võitnud, vist neli meistritiitlit,“ arvab
Virtanen.

Virtanen. „Natuke aega tegin mõlemat,
aga töökoormus kasvas ja nii ta läks.
Mulle meeldis treeneritöö.“
Virtanen polnud kordagi treeneriameti peale mõelnud, kui koduklubi
talle ühtäkki teatas, et ta võiks noori
õpetama hakata. „Ja 1994. aastal
helistati mulle Helsingist, et neil on peatreenerikoht ja nad tahaksid mind
sinna,“ muigab ta.
Sarnase kõne sai Virtanen 2008. aastal Eestist, ettepanekuga asuda loodava
US Tenniseakadeemia peatreeneriks.
Oli see ootamatu kutse? „Igasugu mõtted käis peast läbi, ütlesin, et vajan
aega. Mõtlesin kolm kuud, kaalusin kõik
võimalused läbi,“ märgib Virtanen.
„Soomes oli töötanud umbes 40 eestlasest tennisetreenerit, aga Soome treenereid polnud Eestis varem olnud.
Mõtlesin, et äkki on õige aeg soomlasel
Eestisse tulla. Eestlased olid Soomes
head tööd teinud, teadsin, et siin on tennis populaarne ja see oli ka kõik, mis

ma teadsin. Lõpuks tulin siia keskust
vaatama, mõtlesin natuke veel ja üks
päev olingi siin!“
Varem oli talle samasisulisi ettepanekuid tehtud ka Rootsist ja Saksamaalt, aga neid ei hakanud ta väga kaalumagi. „Arvan, et Eestist tehti pakkumine lihtsalt õigel ajal,“ lausub korra
ka Soome aasta treeneriks valitud Virtanen.
Algselt pidi ta Eestisse tulema kõige
rohkem kaheks aastaks, nüüd on kokku
lepitud, et ta jääb selle aasta lõpuni,
sügisel istutakse uuesti maha ja arutatakse tulevikuplaane.
Pisut üle poole aasta elas Virtanen
Tallinnas üksinda, siis tuli ka pere
järele. „Nende toetus oli minu jaoks
kõige tähtsam, pidasin ju kolm kuud
nõu! Ilma nendeta poleks see üldse töötanud,“ nendib ta mõtlikult. „Nüüd on
pere peaaegu kaks aastat siin olnud ja
see on palju parem kui üksi olla.“
Vahepealset üksiolekut kasutas Vir-

Kolm kuud mõtles
nist mängima hakkasin,“ mõtiskleb ta.
„Läksime sõpradega proovima, kuidas
see uus mäng on ja mulle hakkas
meeldima.“
Lisaks tegeles Virtanen toona ka
näiteks soome pesapalli, jäähoki, korvpalli ja veel mitme teise alaga. Tennise
kõrval oli tema suur armastus korvpall.
„14-aastasena mängisin tegelikult korvpalli rohkemgi kui tennist,“ tunnistab
ta.

Aasta hiljem aga kõik muutus – Soome
koondise korvpallipoiste kui ka tennisemängijate laagrid olid ühel ajal ja
Virtanen otsustas tennise kasuks. „Pole
siiani seda kahetsenud, arvan, et see oli
õige otsus, sest tahtsin ikkagi tennist
mängida,“ selgitab Virtanen. „Korvpallis sain heade sõpradega koos mängida,
aga tennises olin üksi platsil. Mulle
meeldis individuaalsus rohkem.“
Nendest sõpradest, kellega Virtanen
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ja võttis Eesti
pakkumise vastu
Üheksakümnendate algusest hakkas
ta kahte isandat korraga teenima – olles
ise veel mängija, hakkas ta noori juhendama. „Tegelikult mängisin 2000. aastani, näiteks 1995 olin Soome meistrivõistlustel finaalis ja 1991– 1993 mängisin Davis Cupi koondises, aga samal
ajal tegutsesin ka treenerina,“ lausub
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persoon
tanen eesti keele õppimiseks. Olgu
mainitud, et ka käesolev intervjuu
toimus üksnes eesti keeles. „Alguses
polnud minu jaoks üldse tähtis keelt
osata, aga siis sain aru, et see oleks suhtlemise mõttes ikka väga hea – saan teistest aru ja oskan ise rääkida,“ selgitab
ta. „Õppisin samamoodi, nagu eestlased
varem soome keelt – vaatasin telekast
ingliskeelseid saateid ja filme ning lugesin eestikeelseid subtiitreid, niimoodi
õppisin väga palju.“
Virtaneni sõnul on Eestil Soomega
üks peamine erinevus. „Teed ei ole siin
nii head,“ naerab ta. „Aga muidu tunnen end siin väga koduselt.“

Zopp: „Kohtumine
Virtaneniga oli
täielik õnn!“
Kuigi Virtanen tuli Eestisse peaasjalikult noorte tennist arendama, on ta
nüüd suure panuse andnud ka meeste
tennisesse – mullu kevadel nõustus ta
hakkama Eesti esireketi Jürgen Zoppi
treeneriks.
Zopp ise rääkis detsembris pärast
karjääri edukaimat hooaega Postimehele: „Aasta esimese kolme kuu jooksul
tulemusi polnud, olin kehvas seisus.
Siis tulin rajalt maha, tegin kõvasti
trenni ja valmistusin Davis Cupi kohtumiseks Ungari vastu. See läks väga
hästi, esimest korda üle pika aja valmistas tennis mulle rõõmu. Pärast Davis
Cupi tegi tenniseliit ettepaneku alustada koostööd Pasi Virtaneniga. See oli
täielik õnn!“
Ja aastale tagasi vaadates tunnistas
Zopp, et Virtanen oli tema edu üks
peamisi põhjuseid. „Kõikjal, kus ta
minuga kaasas käis, läks mul hästi,“
kiitis Zopp juhendajat. „Pasi tulekuga
tekkis mul tuleviku suhtes kindlus –
tuli inimene, kellega ma hästi klapin,
kõik muutus lõbusamaks ja rõõmsamaks. Tunnen ennast temaga rahulikult
ja kindlalt, ma ei tunne ebaõnnestumise
ees mingit hirmu.“
Virtanen meenutab, et Zopp ja Priit
Põldoja tulid tema käest küsima, kas tal
oleks aega ja tahtmist Zoppi treenida.
„Kui ma kolm kuud mõtlesin, kas üldse
tulen siia, siis Jürgeni puhul kulus mul
otsustamiseks umbes kolm minutit. Nii
hea mängija ju! Ta on mu esimene selle
tasemega õpilane, treeneri jaoks on see
suur võimalus,“ tunnustab Virtanen.
„Jürgen on ju terve Skandinaavia ja
Baltimaade viies number – Soomes on
parem üks mees (Jarkko Nieminen),
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Rootsis üks (Robin Söderling) ning
Balti riikides kaks (lätlane Ernests Gulbis ja leedulane Richard Berankis).“
Zopp kasutab tavaliselt Virtanenist
rääkides üksnes kiidusõnu ja sama teeb
ka treener hoolealusest rääkides. „Minu
arvates oli meil kohe klapp. Kui treener
ja mängija saavad nii hästi läbi, on tööd
lihtne teha. Jürgen on väga hea inimene, oskab hästi mängida ja on
äärmiselt professionaalse suhtumisega,“ kiidab Virtanen. „Arvan, et ta
on küpsem, kui paljud teised temaealised noormehed.“
Kohe koostöö alguses võitis Zopp
järjest kolm ITF Futures turniiri ja
jõudis Virtaneni juhendamisel maailma
edetabelis kuuenda saja algusest kahesaja parema sekka – mai alguse seisuga
on Zoppi karjääri parim 188. koht.
„Mulle meeldib Jürgeni mängustiil,
aga arenguruumi on veel piisavalt,“
usub Virtanen. “Parimad aastad ongi
23-27, nüüd on vaja füüsilist poolt veelgi rohkem järele aidata ja natuke mänguplaani muuta, aga potentsiaali on
temas kõvasti. Järgmine samm on rohkem ATP tasemel mängida ja mitte

niimoodi, et avaringis kaotab, vaid
hakata võite saama. Mõne Challengeri
võit peaks ka jõukohane olema.“
Virtanen, kes ka ise end vormis hoiab,
leiab tennise kõrvalt pisut mahti ka
teistele aladele kaasa elada. „Olen
peamiselt jalgpallimees, elasin varem
A. Le Coq Arena juures ja käisin ikka
mänge vaatamas, Eesti-Itaalia mäng oli
suurepärane!“ jutustab Virtanen.
„Koondisemänge vaatan võimalusel
alati, kui mitte kohapeal, siis telerist.
Eesti koondis on väga hea.“
Mullu suvel võõrustas Eesti sõprusmängus ka Soomet ja suutis 2:0 võita.
„Ma polnud siis Eestis, poisid käisid
vaatamas, aga tulemus polnud väga
hea,“ muheleb Virtanen. „Aga kaks aastat tagasi oli korvpallis Eesti-Soome
sõprusmäng, see oli ilus mäng, Soome
võitis ligi 20 punktiga.“
Kui ükskõik millisel spordialal lähevad vastamisi Eesti ja Soome, siis kellele ta pöialt hoiab? „Tennises ma isegi
ei oska öelda, ilmselt 50 – 50, aga teistel
spordialadel olen ikka alati Soome
poolt,“ tunnistab Virtanen.

Pasi Virtanen
Sündinud: 24. novembril 1964
Perekond: abikaasa Paula, lapsed
Ida (21), Else (18), Panu (15) ja
Otto (9)
Kodulinn: Hyvinkää, Soome

Saavutused tennisistina:
Karjääri kõrgeim edetabelikoht:
302. (17.06.1985)
Jõudis 1985. aastal Marokos
Challengeril poolfinaali ja 1988.
aastal Helsingis Challengeril
veerandfinaali.
Tuli 1985. aastal üksikmängus
Soome meistriks

Treenerikarjäär:
1994–1999 Sata-Tennis (Helsingi),
peatreener
1999–2008 HyTS (Hyvinkää),
peatreener
2001 Soome rahvuskoondise
peatreener
2008 november – ... US Tenniseakadeemia peatreener

TENNIS 5/2011

analüüs

analüüs

Jürgen Zopp:

Eestis peaks olema veel
mõned (Vladimir) Ivanovid!
Tekst: Jaan Jürine

A

jakiri Tennis palus, et teeksin
kindlaks, kui kõrgele Jürgen
Zoppi hüppamine ulatub. Teisisõnu, missugusele redelipulgale Eesti esireket maailma edetabelis jõuda
võiks. Küsimus on keerukas, mõõdurihma või margapuud, millelt näha Zoppi
edasist arengut, ju pole.

Tõsine mees, kes
õhulosse ei ehita
Kolm aastat tagasi kuulus Zopp ATP
edetabelis seitsmenda saja sisse ja ütles
siinkirjutajale: „Ma pole veel tennises
keegi. Olen mõelnud, et maailma viiekümne parema hulka jõuda oleks uhke.
Paar-kolm lähiaastat näitavad, kas seda
suudan.”
Tänaseks on ligi kolm aastat möödas,
nende ridade kirjutamise aegu paiknes
Zopp maailma edetabelis karjääri kõrgeimal 189. kohal.
Siin tsiteeritud Eesti Päevalehe loos
küsib Zopp retooriliselt, äkki peaks ta
suurem maksimalist olema? Mine võta
kinni... Äsja 23-aastaseks saanud Zopp
on tõsine mees, kes õhulosse ei ehita.
„Mina liigun edasi samm sammu
haaval. Nii et järgmiseks tahan ATP
rankingus esisaja sisse saada,” pakkus
Zopp, kui temalt arengu üle aru pärisin.
Tolsamal 2008. aastal kerkis Zopp
ATP edetabelis 600 koha ringis. Järgmine 400 kohta võttis aega juba mitu
aastat. Miks? Mida kõrgemal, seda suuremad on punktivahed mängijate vahel.
Seda vaevalisemaks läheb ronimine.
Mängu tulevad igaühe eeldused, olulisemate omaduste seas psüühilised: pingetaluvus, alatine valmisolek, raudne eneseusk, võime unustada ebaedu. Tipus
on enam-vähem kõik ühtviisi andekad
ja töökad. Otsustavad vaimsed ja hingelised omadused.
Mõnel üksikul mängijal läheb kõik
otsekui õlitatult. Enamik kohtab aren-
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Fotod: Scanpix/Postimees, Õhtuleht

guteel tõrkeid. Vigastused, valed otsused, motivatsiooni- või rahapuudus
jne. Toodud neljast tõkkest on Zoppi
eksitanud rahapuudus ja mõni vale otsus, õigemini segu neist kahest. Pärast
Audentese lõpetamist oli Zoppil küll 57.
koht maailma noorte edetabelis, kuid
meeste tennises ei maksnud see midagi. Poiss ei saanud nii palju turniire, kui
oleks vaja olnud.
Seepärast ei kõhelnud mängija ega
tema lähedased kaua, kui pinnale kerkis
BLRT rahastatud ja alaliidu realiseeritud projekt, mis lubas saata Tšehhimaale
sealsete spetside käe alla harjutama pea
kogu koolipingist pääsenud noorte
paremiku. Peale Jaak Põldma, kes valis
õpingud ja tennisestipi USA-s.
Täna teame, et projekt andis vähe
villa. Kõige kauem pidas Prahas vastu
Zopp, kelle tahtmine oli ka kindlasti
kõige vägevam. Üksi veedetud õhtud,
koormaks väga visa areng, sagedane
väljalangemine turniiride esimestes
ringides. Treener Petr Kovacka ei tahtnud õpilasega Tallinnas harjutada, Zoppil hakkas Prahas villand saama.
„Kovacka tõi põhjenduseks asjaolu,
et Tallinnas pole mul võrdväärseid
treeningupartnereid. Omast kohast ju
õige. Minul omakorda sai Prahast küllalt. See projekt ei vedanud välja, Kovacka polnud mul Tšehhimaal esimene
treener. Mu arengut tabas seisak, mis
omakorda muserdas hinge,” selgitab
Zopp, kes naljatab tänagi, et Eestis
peaks olema veel mõned (Vladimir)
Ivanovid, kellega koos hea harjutada.

Oraste peal
Jaak Põldma kinnitas veel enne Audentese kooli lõpetamist, kui nii tema
kui Zopp olid maailma noorte
paremikus: „/.../ Aga ma ei julge kinnitada, kui kaugele tema, mina või üldse
keegi meist tennises jõuab.“

Ain Suurthal, tollane treener, kinnitas, et „Jürgeni tulevik on tema enda
kätes. Noorte seas lõi poiss läbi, nüüd
tuleb sama teha meeste hulgas“. Ja isa
Pavo: „Stardipositsioon on poisil hea,
ent paljud Eesti meesmängijad on sinna
pidama jäänud.“
Zopp ise on hiljem, 2009. aasta sügisel, tunnistanud: „No ma olin ehk liiga
suur optimist... Arvasin, et meeste seas
midagi ära teha on hõlpsam, tuhande
sekka näiteks saada. Tegelikkus oli
karm: tuled kvalist (kvalifikatsiooniturniir – autor) läbi, teed mõne ilusa mängu ja saad põhis esimeses või teises
ringis sisse. Kui nii kogu aeg, siis
hakkab see ajude peale,“ selgitab Zopp.
Täna on Zoppil klaarimaks löönud. Ta
kolis Tšehhimaalt koju, võttis treeneriks
kunagise Soome profi (paremail päevil
ATP 302. koht) Pasi Virtaneni, sai ebakindlusest jagu ja hakkas edenema. Tal
on ka rahad taga, Tallinki omad nimelt.
„Pasiga me klapime, ta niisugune rahulik mees. Praegu on kindel tunne
südames, olen jälle joone peale saanud,”
rõõmustab Zopp, kes on tõepoolest uue
taseme saavutanud. Ta mängib juba
Challenger-turniire ning pääses Bergamos ja Bathis koguni poolfinaali. Zoppi
praegune koht maailma edetabeli teises
sajas lubab tal pääseda suure slämmi
turniiridel kvalifikatsioonisarja, mis on
maailma tennises juba kvaliteedimärk.
Jaanuaris Zopp mängiski Australian
Openi valikturniiril. Kaotas esimeses
ringis, kuid ei tundnud end seal sugugi
liigsena.
Võibki arvata, et ligikaudselt võrdse
tasemega meeste juures otsustab asja
hingeline pool. Eesti huvilised nägid
seda Davise karikamatšis Leedu vastu,
kui Zopp oli võitmas Richard Berankist,
kuid sai viiesetilises mängus ikkagi
tappa. Tasemevahet ei olnud, kuid Berankis näitas täpselt, mida on väärt
sadakond kohta edetabelis – ta pani suu-
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Jürgen Zoppi pressikonverentsil
kuulab õpilase juttu treener Pasi
Virtanen.

generated at BeQRious.com

rema (enese)kindluse maksma. „Niisugune mõttekäik ei pruugi vale olla,”
arvab Zopp.
Äge heitlus trooni alumistel astmetel
pole kahandanud Zopi huumorimeelt.
Küsimusele, kas on tal on edetabeli esimese kahesaja seas ebamugavaid vastaseid, vastab Zopp tõsise näoga: „Jah,
199 poissi!”

Käib Soomes
mängimas
Zopp leiab, et praegu on tal kõigiti
normaalsed arengutingimused. „Tallinnas on head harjutamisolud. Ka treener
elab suuremalt jaolt siin. Ja ma ei pea
võõrsil konutama,” leiab Zopp, kes reisib niigi rohkesti.
Eestis pole Zoppil tõesti palju omast
klassist sparringupartnereid, kuid aegajalt käivad mõned mängijad teda aitamas. Kui Jarkko Nieminen välja jätta,
siis on Soomes siiski mitu Zoppi möötu
mängijat. „Põikan mõnikord üle lahe,
siis jälle käib keegi siin. Selline moodus
pole üldse paha,” väidab Zopp. Tallinnas on Zoppiga mitmel korral harjutamas käinud Juho Paukku, aga ka näiteks
Tšiili kohakondsusega Hans Podlipnik-
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Castillo.
Kui kõrgele ikkagi Zoppi hüppamine
ulatub? Davise karikameeskonna treener ja kapten Peeter Lamp pikalt ei
mõtle. „Viiekümne sisse, ütleme kohad
20-50,” pakub Lamp, kes noortekoondise päevist tunneb Zoppi ja tema mängu
läbi-lõhki. Lamp on Zoppi võistlustel
saatnud hiljemgi.
„Mu väide rajaneb asjaolul, et kõva
kattega väljakul pole Jürgeni mängus
ühtki nõrka kohta. Ta valdab kõiki mänguelemente, loeb hästi vastase mängu
ja tema motivatsioon on paigas,” analüüsib Lamp, kuid ei nimeta aega, millal
Zopp nii kõrgele jõuab.
„See on õige, et mu mängus suuremaid auke, mille arvel vastastele ette
annan, ei ole. Ja motiveeritud olen ka.
See tähendab, olen tennisele pühendunud,” hindab Zopp, kes mingit konkreetset edetabelikohta ei nimeta. Ka
mitte aega, millal ta kuhugi jõuab. Lamp
ei ole seda meelt, et Zopp peaks minema
mõnda välismaisesse tenniseakadeemiasse end täiendama. „Need akadeemiad on üles haibitud!” teab Lamp.
Seda aega, muide, pole Zoppil palju.
Põhjamaa pojad küpsevad aeglasemalt,
ent paljude Zoppi eakaaslaste läbimur-

re on juba teoks saanud.
Zopp, nagu öeldud, on 23-aastane.
Maailma tennise liider Rafael Nadal on
24. Tänavu järjest 24 võiduga startinud
Novak Djokovic 23, nagu esikümnest
veel Andy Murray. Gael Monfils on 24,
Thomas Berdych aasta vanem. Teises
kümnes on Sam Querrey 23, Richard
Gasquet 24, Nicolas Almagro, Viktor
Troicki ja Jo-Wilfried Tsonga 25. Naabrimeestest on Berankis 20 ja Ernests
Gulbis 22.
Aeg ei ole varsti enam Zoppi liitlane.

Jürgen Zopp
Sündinud: 29. märts 1988
ATP edetabel: 189. koht
Auhinnarahad: 58 578 USD
Esikohti ITF-i turniiridel: 8
Treener: Pasi Virtanen

Osta Amservist tuliuus Opel Astra, Meriva või Insignia
ja saad autoga kaasa iPhone 4 16GB ja iPad 16GB Wi-Fi + 3G.

Aastalõpukohad ATP
edetabelis
2006		
1541
2007		
1299
2008		
614
2009		
456
2010		
224
2011 aprill
189.

Amserv Tähesaju
Tallinn, Tähesaju tee 14
Telefon: 620 0900
info.tahesaju@amserv.ee
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Amserv Paide
Paide, Pärnu tn 114
Telefon: 384 9063
info.paide@amserv.ee

Amserv Pärnu
Pärnu, Tallinna mnt 89a
Telefon: 445 5740
info.parnu@amserv.ee

Amserv Sõpruse
Tallinn, Sõpruse pst 151
Telefon: 620 0950
info.sopruse@amserv.ee

Kingituse väärtus 1301 eurot
(20 356 kr).
Pakkumine ei laiene teistele
sooduskampaaniatele.
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Raivo Aavisto:
tennisest on saanud
minu lahutamatu
kaaslane
Veel 3-4 aastat tagasi imestas Amserv Grupi AS-i nõukogu esimees Raivo Aavisto
valjuhäälselt, kuidas inimesed küll mitu korda nädalas tennisetrennis käia tahavad.
Tänaseks on tennis võitnud ka tema südame – treening neli korda nädalas,
nädalalõpud turniiride päralt ning igasuvised laagrid.
Tekst: Kerli Ramler

„T

egelikult oli minu esimene
kokkupuude tennisega juba
9-aastaselt, kui pärast pere
Kadriorgu kolimist ema mind käekõrval
Kadrioru tennisekeskusesse viis. Väga
ootamatult leiti aga kohe, et nii hilises
vanuses alustades polevat mul lootustki
Nõukogude Liidu koondisesse saada
ning minu spordihuvi koondus hoopis
kergejõustikule,“ jutustab kogu elu
sporti armastanud Aavisto. „Kummaline oli ikka tolleaegne mõtlemine, et
tennis harrastusena pole mõeldav! Et
kui ei ole perspektiivi parimaks saada,
pole mõtet üldse treenidagi.“
Alles aastaid hiljem tekkis mehel uus
võimalus tennisemänguga tutvuda, kui
klassivenna õde, tennisetreener Karin
Pedak, selgitas talle mängu algtõdesid.
Aga ei tekkinud ka siis Aavistol suuremat huvi, kuna tollal mängis ta
paarkümmend aastat ülikoolijärgselt
EÜE kaaslastega korvpalli. „Ent kui
järjest vigastusi tulema hakkas, jätsin
kossuplatsil käimise katki ning suundusin pisema palli poole – 1990-ndate
teine pool möödus Niitväljal golfi
mängides.“
Tõsisem tenniseharrastamine algas
2004. aastal Jaak Vahteri käe all ning
on jätkunud läbi aastate, nüüd juba Tanel Lukaga. „Tanelit tahaksin kohe väga
kiita, sest ta pole mitte ainult treener,
vaid aidanud mul selle ilusa mängu olemuse lahti mõtestada ja leida oma kohta
tennises,“ mõtiskleb Raivo Aavisto.
„Eks ta on näinud tublisti vaeva minu
tehnikaga, sest nii hilisel alustajal pole
areng sugugi kiire ega alati tõusujoones.“

18

Fotod: Alari Pira, Erakogu

Täna käib Aavisto mängimas neli korda nädalas, neist korra treeneriga. Ta
nendib, et väga tähtis on mängida erineva mängustiili ning tasemega inimestega, sest nii on mäng enda jaoks kõige
arendavam. On ju tennis mäng, mis vajab enesekindlust ning kogemusi. „Tennis on mind täiesti endasse haaranud!
Olen nagu karussellil – treening, mängud sõpradega, turniirid, laagrid... Tennis on minu jaoks elustiil ning lahutamatu igapäevaosa, mille ümber pöörleb
kogu elu. Isegi kui mägedes suusatamas
käin, võtan reketi kaasa ja alati leian
mõne teise fänni, kellega mängida.“

Tennis – emotsionaalne ja seltskondlik mäng
Spordipisikuga on nakatunud ka
Raivo Aavisto neli poega: kaks vanemat
on pikka aega sporti harrastanud ja
kaks pisemat üritavad vanusele
vaatamata väikestviisi tennisereketit
käes hoida. Usin tennisemängija on ka
abikaasa Helen, kellega koos käiakse
hiljuti loodud segatenniseklubis Pallas.
„Oma kaasaga ei ole just kõige
kergem mängida, ma kipun õpetama ja
olen vist liiga kriitiline, aga samas on
vahva ka. Mulle meeldib üldse väga
paarismäng, mis on üksikmängust
emotsionaalsem ning seltskondlikum,“
märgib ta. „Kui alguses võistlusi väga
ei oodanud ning need mul käe värisema
lõid, siis nüüd tunnen ka endas
võistluskirge ja enesekindlust aina kasvavat. Olümpiaambitsioone mul just
pole, aga hea oleks areneda tasemele,
kus mäng hakkab endale rahulolu pakkuma. Juba nüüd paneb mõni väga hea
tõrje või ründelöök sisemuse rõõmust
hõiskama. See on oluline ja pakub
naudingut.“
Just tennise seltskondlikkust hindab
Aavisto väga ja jutustab, kuidas ta oma
hobi kaudu on saanud palju uusi sõpru
ja tuttavaid ning ka kasulikke tööalaseid
kontakte. Pikemat aega on ta löönud
kaasa meesteklubis XO ning käinud
aastaid tenniselaagrites nii Eestis kui
ka väljaspool. Lisaks mängimisele
meeldib talle olla pidevalt kursis kogu
tennisemaailmaga, jälgida võistlusi
ning proovida uusi tennisemänguks
mõeldud tooteid.

Raivo Aavisto koos kaasa
Heleniga seltskonnaüritusel.

Mullu XO klubi Offshore Cupi
vabadel hetkedel perega
Gibraltarit avastamas.

„Niipalju kui tennise kõrvalt aega üle
jääb, tahaksin hakata jälle tõsisemalt
golfi mängima ning üritame koos
Heleniga võimaluste piires maailma
avastada. Seni on meie lemmikriik Tai
oma lahkete inimeste, meeletult ilusa
looduse ja sooja kliimaga. Seal saab ka
sukeldumas käidud, sest veealune
maailm on mind alati meeletult köitnud,“ jutustab Aavisto. „Nüüd, kui ka
siinmail kevad lõpuks võimust võtnud,
on hooldatud jalgrattad ootamas, et perega kodukandis ringe teha. Koos meie
perekonna lemmiku – 13-aastase Alaska
malamuudiga.“

Juhendaja ja õpilane:
Tanel Luka ja Raivo
Aavisto.

KOMMENTAARID

Raivo Aavisto on
keskendunult valmis
võrgus palli tõrjuma.

„Raivo on hea sõber, kes paistab silma sõbralikkuse ja aususega. Ta on inimene, kellega võiks iga kell luurele
minna! Tean, et Raivo teeb kõvasti trenni ning mängib usinalt tennist, kuid paraku meie ridadesse kuuluvana ei satu
ta XO klubikaaslastega just tihti treenima, kuigi turniiridel osaleb küll alati. Aga parema meelega näeksin teda siiski
ka klubis tihedamini!“
sõber ja XO klubi president Robert Herman

„Tunneme Raivoga teineteist juba lapsepõlvest ja tennist oleme mänginud regulaarselt kord nädalas ligi kolm aastat.
Temaga on väga mõnus mängida! Raivo on sõbralik ja õpihimuline ning kuna ta tahab kogu aeg paremini mängida,
areneb ta lausa silmnähtavalt. Aastatega on suurenenud tema enesekindlus ja ta ei karda julgelt otsuseid vastu võtta.“
sõber ja trennikaaslane Marko Mäelt

„Raivo on pühendunud ja õpihimuline õpilane, kes on nõus paremate tulemuste nimel oma aega ja energiat kulutama. Just pühendatus on see, mis talle aja jooksul aina paremaid tulemusi toob. Raivot on lihtne õpetada, sest ta
usaldab ja kuulab treenerit. Alati rõõmsameelne mees, kes ei võta ebaõnnestumisi liiga tõsiselt, vaid naudib protsessi ning oma suuremaid ja pisemaid õnnestumisi.“
tennisetreener Tanel Luka
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Hüvasti, Maailmaliiga!
Pärast kaheaastast külaskäiku kõrgemasse seltskonda ehk Föderatsiooni
karikavõistluste Maailmaliigasse langes Eesti naiskond tagasi esiliigasse pärast kuiva
0:5 kaotust Valgevenele.
Tekst: Teet Santer

P

ealkirjas ja avalõigus öeldut ei
saa siiski võtta nii traagiliselt –
selline oleks seis pessimisti
pilguga vaadatuna. Optimisti seisukohalt võiks öelda, et hoopis esiliigasse
langemine kujuneb lühikeseks
külaskäiguks ja Eesti taastab koha
maailma 16 parema seas.
Samuti võiksime kirjutada, et
naiskonna uus kapten Andrei Luzgin
tuli, nägi ja kaotas, ent mõistagi poleks
allajäämist Valgevenele suutnud seekord vältida mitte ükski imemees.

Kanepi vigastusega
kadus ka võidulootus
Eesti kaotus sai tegelikult alguse 11.
aprillil. Või isegi varem, märtsi lõpus,
kui Kaia Kanepi kannakõõluse põletikku trotsides valuvaigistite toel Miami
turniiril mängis. 11. aprill oli ainult see
kuupäev, kui Kanepi teatas ametlikult,

Fotod: Eesti Tenniseliit

et Federation Cupil ta naiskonda aidata
ei saa. „See ei olnud mingi profülaktika,“ sõnas tookord Kanepi treener Silver Karjus. „Kaia ise oleks väga tahtnud
mängida, aga praegu ta ei tee trennis
isegi liikumise pealt lööke.“
Et kerge vigastus vaevas ka Maret
Ani, naljatas Luzgin pressikonverentsil,
et loodetavasti ei pea ta ise seelikut
selga tõmbama. See lausegi näitas, et
üldvõiduks lootusi Eestil sisuliselt polnud.
„Selge, et Kaia eemalejäämine piiras
meie võimalusi,“ ütles võistkonna pesamuna Anett Kontaveit, tahtmata kasutada väljendit „lootusetu seis“. „Läksime ikka mängima, päris kaotama
sinna ei sõitnud.“ Lõpptulemus oli selline, et Eesti ei võitnud ühtki setti ja
geimide arvestuses kaotas matši 13:60
ehk peaaegu viiekordse vahega.
Meenutame, et 2009. aasta talvel oli
Eesti pääsenud Maailmaliiga ülemine-

kumängule tänu kodusele võidule Valgevene üle. Siis alistas Kanepi Viktoria
Azarenka ja Ani Olga Govortsova, ehkki tänavu võinuks need mõlemad tulemused võõrsil olla pigem vastupidised
– kui sellised mängud toimunuks. Ainult
et Kanepit Minskis polnud ja Ani Govortsovaga ei kohtunud.

Nutuse matši ainus
pluss: Kontaveit sai
vajalikke kogemusi
Nii jäi Valgevene ja Eesti ühepoolse
matši ainsaks plussiks fakt, et 15-aastane Kontaveit, kes tulevikus ilmselt
veel aastaid naiskonda esindab, sai vajalikke kogemusi. „Kui oled nii noor,
siis annavad kogemused arengule hästi
palju juurde. Arvan, et mulle tuli see
matš küll väga-väga palju kasuks,“ hindas Kontaveit ise.

Kes on Eesti peamised
vastased 2012. aastal?
Naiskondadest, kes 2012. aastal esiliigasse kuuluvad, ei ole
kaht tugevat mängijat kellelgi.
Näiteks Iisrael (Shahar Peer),
Poola (Agnieszka Radwanska) ja
Bulgaaria (Tsvetana Pironkova)
on pigem ühe mängija tiimid.
Võimalik, et kõige tugevam on
järgmisel aastal hoopis Rumeenia, kel kaks noort tennisisti (Alexandra Dulgheru, Simona Halep) pürgimas edetabelis ülespoole. Taani, kelle eest mängis
maailma esireket Caroline Wozniacki, kukkus aga tema pingutustest hoolimata teise liigasse,
sest staari kõrvale lihtsalt pole
kedagi panna.
Koos Eestiga langes Maailmaliigast aste allapoole Rootsi, kelle esireket Sofia Arvidsson
paikneb praegu esisaja lõpus.
Samas pole ka Eesti ise enam nii
tugev, et võiks näiteks arvestada
kindlasti võitudega Suurbritannia, Hollandi või Horvaatia üle.
Selline seltskond siis üritab
takistada Eesti tagasitulekut
Maailmaliigasse. Edasipääsuks
tuleb võita 3- või 4-liikmeline
alagrupp ja poolfinaal ning kevadel lisaks üleminekumäng.
Tekib muidugi küsimus, kas maailma
viienda reketiga mängimine ikka andis
niivõrd palju? Ehk olnuks Kontaveitil
kogemuste mõttes märksa kasulikum
hoopis 105. või 205. tennisistiga kohtuda? „Need oleksid erinevad mängud,“
leidis Kontaveit. „Maailma viiendaga
mängides sa näed, kuhu oleks endal
vaja jõuda. Teise või kolmanda saja tennisistiga kohtudes saaks võib-olla tõesti puhtmängulisi kogemusi rohkem.“
Kontaveit nentis, et kohtumine Azarenkaga näitas, kuivõrd palju tal on
kõikides mänguelementides vaja areneda. „Füüsiliselt oli ta väga tugev ja ründas võimsalt. Tema vastu kaitses mängida ei saa sisuliselt üldse. Pead kogu
aeg vaeva nägema, et järjele saada,“
rääkis Kontaveit.
Luzgini sõnul suutis Kontaveit pärast
0:4 algust siiski pakkuda häid hetki ja
vähemalt teatud aja maailma viiendale
võrdset vastupanu osutada. „Algus oli

Tele2 on Eesti naiskonna sponsor
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Isegi kaotusseis ei heiduta Anett
Kontaveiti, ta tuju paistab lõbus. Muigab
ka treener-kapten Andrei Luzgin.

tõesti nutune, ent vähemalt kolm geimi
olid tasavägised,“ hindas Kontaveit ise.
Samas kaotas Kontaveit teisel päeval
Govortsovale enam-vähem sama tulemusega kui Azarenkale, ainult setid
olid vastupidiste numbritega. Ent Govortsova ongi praegu maailma teise saja
mängija, kes peaks vähemalt mingit
šanssi Kontaveitile pakkuma. „Ta ei
andnud mulle seekord võimalust.
Mängis nii kindlalt, et mul polnud midagi teha. Proovisin erinevaid variante,
aga miski ei päästnud,“ tõdes Kontaveit.

Kaks suurt staari on
saanud vigastuse
matšis Eestiga
Margit Rüütel oli esimesel päeval
kaotanud Govortsovale koguni nulliga.
Veelgi enam, Rüütel teenis kahe setiga
ainult 7 (!) punkti. Govortsovale kogunes üksikpunkte 48 ehk siis arvutage
ise – Rüütel teenis vastase iga 7 punkti
kohta ühe. „Margit ei saanudki palli
väljakule,“ kommenteeris Luzgin lakooniliselt. Täpsustava küsimuse
Luzgin kohe tõrjus: „Nii nagu ütlesin:
midagi muud see ei tähenda, kui ei
saanud palli väljakule.“ Seega teenis
Govortsova enamiku neist 48st punktist
väga lühikese pallivahetuse järel.
Ani asendas teisel päeval Rüütlit edukamalt – ta teenis Darja Kustova vastu
neli geimi, esimeses setis isegi juhtis
3:2. Azarenka teisel päeval enam välja
ei tulnud, sest oli mängus Kontaveitiga
vigastanud õlga. See trauma sundis valgevenelannat andma loobumisvõidu

nädal hiljem Stuttgarti turniiril. Huvitav fakt – Eesti mängijad on vigastanud
(muidugi kaudselt!) juba kaht staari,
sest mullu kevadel väänas Kim Clijsters
jalga Federation Cupi mängus Ani vastu.
Küsida praegu, mida toob järgmine
hooaeg esiliigas, on ilmselgelt vara. Esiteks, Kanepi vorm ja füüsiline seisund
on viimasel paaril aastal siiski üsna
palju kõikunud. Mõelge ise: 2009. aasta
teisel poolel näis seis lootusetuna, kuid
mullu suvekuudel kuulus Eesti esireket
taseme poolest kahtluseta maailma
esikümnesse. Sinna ta siiski ei jõudnud,
sest tänavu kevadel kogutud punktidest
jäi väheks.
Teiseks, mis saab Ani ja Rüütli tulevikust, sellele pole ka veel ühest vastust.
Siiski võib arvata, et Kontaveit kinnistab peagi koha Eesti teise numbrina.
„Ma võtan Eesti esindamist ikkagi kui
au ja võimalusi pidada häid mänge. Ma
ei usu, et suurenenud kohustus segaks
minu kõrgemale pürgimist individuaalturniiridel,“ sõnas 15-aastane tulevikulootus.

Federation Cup
Maailmaliiga üleminekumäng,
16.-17. aprill, Minsk: Valgevene
– Eesti 5:0.
Viktoria Azarenka – Anett
Kontaveit 6:2, 6:0.
Olga Govortsova – Margit Rüütel
6:0, 6:0.
Darja Kustova – Maret Ani 6:3,
6:1.
Govortsova – Kontaveit 6:0, 6:2.
Kustova/Tatjana Putšek –
Ani/Kontaveit 6:2, 6:3.

Tele2 on Eesti naiskonna sponsor
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Richardas Berankis
(vasakul) võitis raskes
mängus Jürgen Zoppi,
kuid kohtumise saatust
see ei otsustanud.

Eesti säilitas koha
esiliigas
Võit Leedu üle Davise karikasarjas on meeldiv, kuid samas tuleviku suhtes mitte eriti
veenev.
Tekst: Jaan Jürine

L

eedu on Eestilt Davise karikasarjas varem viis korda sugeda
saanud ja pidi märtsis tänavuse
sarja esiliiga avaringi matšis kuuendatki korda alla vanduma. Ajaloost
teame, et Leedust oleme alati paremad
olnud. Läti on olnud sitkem vastane ja
meid näiteks Davise karikasarjas
löönudki.

Zopp ei suutnud Leedu
fänne kurvastada
Tänavune 3:2 edu Leedu vastu saabus
pärast ülimalt põnevat matši, mille
krooniks mõlema riigi esireketite viiesetiline mäng. Maailma 73. reket Richard Berankis pidi kõik mängu pan-
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Fotod: Scanpix/Postimees, Õhtuleht, Viktor Burkivski
ema, et rohkem kui sada kohta tagapool
asuvast Jürgen Zoppist jagu saada.
Zopp oli settidega 2:0 peal ja kolmandaski vastase servigeim läbi murtud.
Berankis haaras jämeda otsa enda
kätte ja võitis omakorda kaks setti. Otsustavas setis oli Zopp 4:1 ees. Ja laskis
end ühes mängus teistki korda võita,
kaotades viienda seti 9:11. Ehk ümber
sõnastades: Zopp oli Berankise juba kotti pannud, kuid jättis kotisuu kinni tõmbamata. Miks siis?
„Väga raske mäng, milleks ma ilmselt
valmis polnud,” tunnistas leedulaste
20-aastane tulevikulootus. „Õnneks läks
mul kaotusseisus korda võita rida tähtsaid punkte ja mäng võrdsustada. Otsustav sett oli juba puhas loterii, kus

suutsin peale jääda.”
„See võis olla mu elu paremaid
mänge. Topelt hapu tunne, et ikkagi
sisse sain,” arvas Zopp. Eesti esireket
pidas kaotuse peapõhjuseks kõikuvat
servi. „Kui saaksin ometi kord sinnamaani, et servi efektiivsus kestaks
algusest lõpuni, viiksin oma mängu uue
tasemeni,” kommenteeris Zopp.
Eestlane tunnistas, et tahtnuks väga
seda „Leedu karja” kurvastada. Zopp
pidas silmas ligi paarisada Berankise
fänni tribüünil, kes tõid Rocca al Mare
halli leedulase jaoks lausa koduse õhkkonna. Eesti poolehoidjad jäid oma tiimi
toetamisel alla.
„Berankise tõus on toonud tennisele,
mis on Leedus teise-kolmandajärguline
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Jaak Põldma tõi Eestile
otsustava võidupunkti.

ala, uusi fänne. Kui Berankis Euroopas
mängib, on nad rohkearvuliselt teda
toetamas,” iseloomustab Eesti meeskonna kapten ja treener Peeter Lamp. Berankise poolehoidjad olid sama noored
kui ta isegi. Nad polnud korvpallifännide kombel enesekindlad, kuid nad
muutuvad selleks, kui nende iidol end
tipule lähemale murrab.
Berankise võit Zopi üle tõi kaasa 2:2
viigiseisu. Matši otsustas viimane üksikmäng, kus vastamisi Jaak Põldma ja
avapäeval vigastada saanud Laurynas
Grigelist asendanud Dovydas Sakinis.
Põldma näitas üleolekut, võitis neljas
setis ja jättis Eesti sarja esiliigasse.
Põldma saabus Eestisse alles õhtul
enne avapäeva, teades, et tema osaks
võib jääda matši saatuse otsustamine.
“Seda magusam võidetud punkt oli.
Olin valmis mängima Leedu teise
reketiga, kuid too sai reedel vigastada.
Tundsin, et olen nende kolmandast mehest üle ja mängisin pigem kindla peale,
lasin tal endal eksida,” selgitas Põldma
Õhtulehele.
Lamp hindas naabrimeeste kohtumist
põnevaks. „Meie poolt hea saavutus. Ma
ei tahaks hakata spekuleerima, mis
saanuks siis, kui Grigelis poleks vigastada saanud ja oleks otsustavas mängus
Põldma vastaseks olnud. No ja siis?
Põldma pole ju papist poiss!” pakkus
Lamp.
Eesti peab järgmise matši suvel Bosnia ja Hertsegoviinaga, kellele mullu
kodus kaotati. Et esiliigasse jõuda, tuleb
lisaks Bosniale võita veel üks vastane.
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Mis edasi saab?
Nagu Föderatsiooni karikasarja naiskond, meenutab ka Davise karikasarja
meeskond üha enam nn ühe mängija
võistkonda. Kaia Kanepi ületab oma
naiskonnakaaslasi selgelt nagu Zopp
meeste seas.
„Mis seal ikka, täiesti tavaline ju, et
üks mängija on teistest parem. See on
mujalgi nii. Tõsi, et Zoppi ja Ivanovi
tasemevahe on suuremaks läinud. Kuid

Põldma vihjas mulle, et lõpetab suveks
õpingud USA-s ja tuleb Eestisse tagasi.
Kui tema motivatsioon paraneb ja treeninguisu kasvab, saab temast meeskonnale väärt tugi. Ei, ma ei tunne muret,”
hindab Lamp olukorda.
Jaagu ema Aita Põldma, ise treener,
täiendab Lambi infot. „Jaak lõpetab
ülikooli ning on mõelnud õpingute jätkamisest magistriõppes. Minu teada
pole ta otsustanud, millal edasi õppida.
Esialgu tuleb ta kindlasti koju, jätkates
treeninguid ja võistlemist Euroopas.
Kindlasti mängib ta ka Davise karikameeskonnas,” selgitab Aita Põldma.
Ema lisab, et Jaak Põldma on oma ülikooli eest mänginud tänavu otse suurepäraselt: üksikmängus on Põldma võitnud kõik 18 mängu.
Kuidas USA-s ülikooli lõpetanud noored edasise suhtes otsuseid langetavad?
Toogem näiteks Sten Sumbergi, kes
mängis 1995. aastal USA-st tulles Eesti
eest kaks Davise karika matši, sai siin
hea tööpakkumise ja jättis tennise. Keegi ei saa talle seda pahaks panna...
Kas ja kuivõrd mängijad Davise karikasarja üldse hindavad? „Oma riigi
eest mängida on lõpuks iga mängija
jaoks auasi. Ma pole sugugi ükskõikne,
kas ja kuidas meie meeskonnal Davise
karikasarjas läheb,” rõhutab Zopp.
Kena, kui nii mõtleks kogu mängijate
eliit.

Sinu teekond iluni!

Te g u o n I t a a l i a ü h e j u h t i v a
p r o f i ko s m e e t i k a s a r j a g a , m i l l e
arendamisel on aktiivselt kaasatud
Pa r m a j a S i l e n c e ü l i ko o l i d e t e a d l a s i
h a p n i ku - u u r i n g u t e a l a l . B E A U T Y S PA
t o o t e v a l i ku s o n ü h e k s p e a m i s e k s
ko o s t i s o s a k s o s o o n , m i l l e l o n t u g e v
a n t i s e p t i l i n e j a n a h a r a k ku d e
ainevahetust aktiveeriv toime,
kiirendades nende taastootmist.
To o d e t e s k a s u t a t u d m o l e ku l a a r - n i n g
nanotehnoloogiad tagavad kreemide ja
seerumite kiire imendumise ning
toite- ja aktiivainete naha
süvakihtidesse jõudmise.

Davise karikasari

Euro-Aafrika tsooni II grupp

Eesti – Leedu 3:2
Jaak Põldma – Richard Berankis 6:7, 2:6, 3:6
Jürgen Zopp – Laurynas Grigelis 4:5, leedulane loobus põlvevigastuse tõttu;
Zopp/Mait Künnap – Berankis/Dovydas Sakinis 6:2, 6:4, 3:6, 6:3
Zopp – Berankis 6:1, 6:4, 4:6, 3:6, 9:11
Põldma – Sakinis 6:1, 6:4, 1:6, 6:4
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Erika Hendsel rühib meeletu
tahtejõuga tipu suunas
Evald Kree Spordimaailmas Aita Põldma käe all alustanud 13-aastane Erika ei jäta
võitlemata ühegi palli pärast.
Tekst: Jan Jõgis-Laats, Eesti Päevaleht

M

ärtsi algul Rocca al Mare tennisekeskuses peetud kuni
16-aastaste tüdrukute Tennis
Europe 3. kategooria turniiri Nike Open
võitja Erika Hendselist võib tulevikus
saada järgmine Eesti tenniseneiu, kelle käekäiku profitennises huviga jälgida.
Hetkel Eestis tüdrukute seas Tennis
Europe rankinguid arvestades Anett
Kontaveiti ja Tatjana Vorobjova järel –
viimast Erika muide Nike Openil finaalis võitiski – kolmandat kohta hoidva
tüdruku treeneri Aita Põldma sõnul on
Erika esimestest hetkedest peale olnud
tennisele pühendunud.
„Ta tuli meile viieaastasena koos emaisaga ning oli näha, et jääbki käima,“
kirjeldab Põldma hoolealust. „Puudumisi pole tal praktiliselt üldse ette tulnud – siis ta pidi olema ikka päris haige
või võistlustel. Ükski muu kõrvaline asi
– kellegi sünnipäevapidu, klassiõhtu või
loomaaeda minek – tema trenniskäiku
pole mõjutanud.“
2003. aastal tennisega alustanud Erika hakkas treeneri sõnul võistlema juba
järgmisel aastal tavapärastel laste
kompleksvõistlustel, kus mõõtu võetakse tennises, hüppenööriga hüppamises ja jooksus. “Juba kuueaastaselt
võitis ta 2004. aastal Eesti meistrivõistlustel 10-aastaste tüdrukute lohutusturniiri,“ kirjeldab Põldma kuueaastaselt Erika esimesi samme tennises.
Praegugi mängib 13-aastane Erika
sageli võistlusmänge endast vanematega. 2010. aasta Eesti tulemustest hindab
Põldma kõige enam 12-aastaselt Eesti
meistrivõistlustel finaalijõudmist U-18
neidude hulgas ja Eesti meistritiitli
võitu U-14 klassis.

Erika Hendsel
Sündinud: 7. novembril 1997
Tennis Europe G-16 tabelis
160, G-14 tabelis 21.
Kõrgeim koht: 15. 2010.
aasta märtsis
Tenniseliidu nimetatud
aasta tennisist: 2008.
aastal kuni 12-aastaste ning
2010. aastal kuni 14-aastaste
seas.
Mõningaid saavutusi:
Riga Open G-14 (Tennis
Europe 2. kategooria) võitja
Eesti meister T-14, finalist
T-18
Nike Open G-16
(3. kategooria) võitja
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Tahtmist rohkem kui
eakaaslastel
Et aga tennises järgmisele tasemele
jõuda, on Aita Põldma hinnangul
määrava tähtsusega, et sügisest Erika
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treeningumahud ja mängu ülesehitus
oluliselt täieneks. Täiendavaid treeninguid teeb Erika aeg-ajalt Tatjana Vorobjovaga ning enne võistlusi võtab vajadusel tüdruku aeg-ajalt enda gruppi
treenima ka Ain Suurthal Audenteses.
“Aga ikkagi on sellest kõigest vähe. Õnneks on meil nüüd olemas SEB Tallink
Team, kelle abil saab ta Euroopas võistlemas käia,“ rõõmustab Põldma jaanuaris noortetennise arendamiseks loodud
tiimi üle.
Aprilli lõpu seisuga kuni 14-aastaste
tüdrukute seas Euroopas 21. edetabelikohta (seni kõrgeim koht tabelis oli
märtsis 15.) hoidva Erika põhirelvaks
väljakul on tahtejõud ja vastupidavus.
„Erikal on tahtejõudu näha olnud algusest peale,“ iseloomustab Põldma. „Tihtipeale on seda tahtmist kõige rohkem
lapsevanematel. Aga Erika juures oli
kohe näha, et laps tahab sama palju tennisistiks saada kui vanemad.“
Põldma sõnul näitab tahtmist ka asjaolu, et Erika proovib trenniski kõiki
palle ära joosta. „Ta proovib joosta välja nii koridori- kui ka auti löödud pallid.
Ja see pole tulnud mingi sundimise
pealt – ta võttis selle kohe omaks,“ kirjeldab Põldma vähemalt tüdrukute seas
üsna fenomenaalset iseloomujoont.
Kui aga järeleaitamist vajavaid elemente vaagida, siis on treeneri sõnul
tehnika kallal vaja kõvasti tööd teha.
„Oleme siin koos palju vaeva näinud
tehnika sättimisega. Eks tehnika jääbki
mängijatel tihti omanäoliseks, aga sellega tuleb jõuda nii kaugele, et see
omanäolisus ei segaks mängimist,“ lausub treener.

Rahvusvaheline edu
vajaks tehnika
parandamist
Praegu käib Erika päris aktiivselt turniiridel Euroopas ning sellele karussellile astudes ongi Põldma sõnul näha, et
kui siinsetel turniiridel õnnestus taht-

mise pealt väga palju otsustavaid
punkte ja mänge enda kasuks kallutada,
siis võõrsil sellest enam ei piisa.
„Rahvusvahelistel võistlustel jääb
Erika äralöökide osas alla,“ selgitab
Põldma, miks tehnikaga tuleb kõvasti
tööd teha. „Seni on ta edu põhinenud
kaitsemängul ja targal taktikalisel
tegutsemisel – ta mängib hästi erinevate
nurkade alt ja kasutab väljaku erinevaid
tsoone.“
Ent rahvusvahelistel turniiridel ainult
taktikast ei piisa. Paljud tema eas
tüdrukud mängivad jõulist tennist ning
see pool vajab edasiviimist. „Aga kõvasti lüüa ei saa igat moodi ja igalt poolt,
tehnika peab selleks klappima. Ja taktikaline pool ei tohi ka kaduda.“
Tulevikku vaadates nendibki Põldma,
et praeguste koormuste pealt on keeruline taset oluliselt tõsta. „Kindlasti on
treeninguid juurde vaja, meil ongi hetkel tenniseliiduga arupidamised, kuidas
seda saavutada,“ märgib treener.
Praegu veel täiesti „tavakoolis“ tavakoormusega õppides on Erikal hinded
korras. Palju tuleb küll puududa, ent
õpetajad on olnud vastutulelikud ja turniiridel on alati saanud käia. „Hinded
on mul viied-neljad ja ehkki väga raske
on, kuidagi siiski jõuan,“ lausub Erika
ise. Õnneks lubavad õpetajad alati vajadusel tundidest ära, lisab ta. Treener
Aita tõdeb, et tulevikus veelgi tõsisemalt tennisele keskendudes tuleb ilmselt siiski koolitöö osas erigraafik sisse
seada.
Mida arvab või loodab aga enda tulevikust noor tennisist ise? „Minu üks
unistus on jõuda suurena maailma tippu,“ sõnab tüdruk, kes naudib tennist
seepärast, et mäng on lõbus ning võimaldab kohtuda kuulsate mängijatega.
„Mulle meeldib karikaid saada ning see,
et minust pilte tehakse,“ kirjeldab joonistamist armastav Erika veel üht
põhjust, miks ta tahab tennist mängida
ja selles edukas olla.
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kodunetippturniir

Merko Open tuleb
taas, Zopil eesmärk
jätta ka seekord
turniirivõit koju
Juuli keskel saab Eesti tennisepublik taaskord Tere Tennisekeskuse liivaväljakutel
hakata kaasa elama rahvusvahelisele meeste ITF-sarja 15 000 $ auhinnafondiga
tenniseturniirile Merko Open, kuhu ka sel korral on oodata kõrgetasemelisi
tennisemängijaid üle maailma.
Tekst: Margus Uba

J

uba traditsiooniks saanud turniiril suutis meie esireket Jürgen
Zopp kahel eelmisel aastal üle
mängida kõik vastased ning esikoha
auhinnarahad ning väärtuslikud 27 ATP
edetabelipunkti koju jätta. „Tuleb ju
näidata, kes siin Tere väljakutel boss
on!“ ütles Zopp pärast eelmise aasta
üksikmängu finaali, tehes finaalivõiduga Merko Openi ajaloos üksikmängu
võitudeseeriaks perfektsed kümnest
kümme!
Mingil määral saab ehk Merko Openit kutsuda Zoppi jaoks tõukelauaks ITF
turniiridelt ATP Challenger sarja. Esimest korda jõudis Zopp ATP Challengeril poolfinaali Samarkandis vaid mõni
nädal pärast Merko Openi turniirivõitu.
Viimase aasta jooksul on Jürgen samalaadset head mänguvormi näidanud ka
Helsingi, Bathi ning Bergamo ATP
Challenger turniiridel. Maikuu alguse
seisuga seisab Jürgen väga lähedal oma
karjääri parimale kohale ATP edetabelis, meie esireket on maailma 194.
meestennisist.
„Väga hea, et on olemas turniir, mida
saan kutsuda oma koduturniiriks. Kuna
olen Merko Openil edukalt esinenud,
siis on minu muljed ainult head ja
positiivsed. Turniiri võitluslikku atmosfääri ja korralduse kõrget taset on kiitnud ka kõik välismängijad. Sel suvel
mängime Davise karikasarjas Bosnia ja
Hertsegoviinaga võõrsil, rahvusvahelisel tasemel muud võimalust Eesti publikule oma oskusi näidata ei avanegi,“
märgib Jürgen ise. „Üritan ikka rühkida ATP edetabelis ülespoole, loodetavasti kasvab minu mängutulemustele
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Foto: Mati Hiis, Õhtuleht

Merko Open 2010 tulemused
Üksikmäng

Finaal: Jürgen Zopp (6) – Timo Nieminen (Soome) (2) 6:3, 3:6, 6:3
Poolfinaalid: Jürgen Zopp (6) – Marcel Felder (Uruguai) (1) 6:3, 6:2,
Timo Nieminen (Soome) (2) – Michael Ryderstedt (Rootsi) 2:6, 6:4,
6:4

Paarismäng

Finaal: Harri Heliövaara, Juho Paukku (Soome) (2) – Aleksandr
Agafonov (Ukraina), Marcel Felder (Uruguai) (3) 6:3, 6:2

vastavalt tulevikus ka Merko Openi
auhinnafond.“

Jürgen Zopp 2010.
aasta Merko Openi
võidukarikaga.

Pisemad ITF-i profiturniirid peaksid
innustama ka teisi Eesti tennisiste, ega
siis meie riigi tennis pelgalt Zoppiga ei
piirdu. Kindlasti võtavad Merko Openist osa kõik Eesti Davise karikasarja
meeskonna liikmed Vladimir Ivanov ja
Mait Künnap, Merko Openi karussellil
teeb come-backi ka 2009. aasta finalist
Jaak Põldma. Kodupublik sütitab alati
leekidesse Mikk Irdoja, kuid ootaks rohket osavõttu ja korralikke mänge ka
meie parimatelt noortelt.
Merko Open 2011 kvalifikatsiooniturniir peetakse 16.-17.. juulil ning põhiturniir 18.-23. juulil Tere Tennisekeskuse
liivaväljakutel. Turniiri korraldaja US
Tenniseakadeemia kutsub põnevaid
tenniselahinguid jälgima ja meie
meestennisistidele eesotsas Zoppiga
kaasa elama kõiki tennisehuvilisi!
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Christopher Robin
Klettenberg

- ebatavaline mängija, kes fännab Djokovici
Christopher Robin Klettenberg pole veel seadnud endale eesmärke, kuhu ta
maailma edetabelis kunagi jõudma peaks, kuid ütleb uhkelt, et sarnaneb mängijana
tennisestaar Novak Djokoviciga.
Tekst: Ants Põldoja

„M

Christopher
Robin
Klettenberg
Sünniaeg: 15. august 1997
Pikkus: 162 cm
Kaal: 53 kilo
Kool: Tallinna Saksa gümnaasium
Treenerid: Redt Reimal,
Aleksander Jürgens
Parimad saavutused: Tennis Europe 3. kategooria turniiri
poolfinaal Narvas
Ida-Euroopa meistrivõistluste
veerandfinaal ja finaal üksikmängus, finaal paarismängus (koos
Kenneth Raismaga)
Winter Cupi 6. koht (Eesti
võistkonna liikmena)
30
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inu lemmikud on Djokovic
ja Verdasco. Nad on sellise
stiili ja iseloomuga, nagu
tahaksin ka ise olla,“ täpsustab Christopher Robin. „Ma elan ka ennast platsil välja, kuigi mitte nii tihti. Vahel on
rusikas püsti ja hüüan: come on!“
Klettenbergi treener Aleksander Jürgens lisab, et võrdlus Djokoviciga on
huvitav. „Lugesin kolm-neli aastat tagasi, et Djokovic enne suure slämmi
turniiri ei võida, kui ei lõpeta stoppide
laskmist ja muid lapsikusi väljakul.
Christopheri kohta võiks sama öelda,
ainult omal tasemel. Nüüd on Djokovic
kaks slämmiturniiri võitnud ja loodame,
et paraneb ka Christopheri mäng.“

dumises või harjutuste tegematajätmises pole üldse küsimus, ta käib trennis hea meelega. Ent tippmängija ainult
ei täida ülesandeid, vaid sunnib end tagant, et veel paremini teha,“ selgitab
treener.
Tennisega alustas Christopher esimeses klassis. „Olin 6- või 7-aastaselt vanaemaga Kurgjärve spordilaagris,
võtsin reketi kätte, tegin paar lööki ja
sealne tennisetreener nägi kohe, et
võiksin seda ala tegema hakata. Mingit
tüdimust pole, tennis on hingelähedaseks saanud,“ räägib Christopher.
Spordihuvilistele teadmiseks: tuntud
ratsutaja Gunnar Klettenberg on Christopherile vaid väga kaugelt sugulane.

Ei mängi päris

Tõusis nelja kuuga

raamatutennist

edetabelis märgatavalt

Samas pole omapära ja ebatavaline
stiil seganud Klettenbergil edu saavutamast. „Ta ei mängi päris raamatutennist, lööb läbi pigem osavuse ja ebatavaliste otsustega. Vahel imestad ise ka,
milliseid otsuseid ta teeb. Aga see tuleb
välja ja stiil töötab. Kui vaadata proffe,
siis rutiinseid lööke tehakse palju, aga
otsustavaid punkte mängitakse tihti
ebastandardselt,“ selgitab Jürgens.
Maailma tuntuim ebastandardne
mängija oli Fabrice Santoro, ent päris
sellist stiili ei tahaks treener õpilase
juures näha. „Santoro on ekstreemne
näide, aga mäng ei tohi olla läbinähtav.
Nii teed ka vastasele elu kergemaks, kui
ta juba aimab, kuhu sa lööd.“
Klettenbergi löögitehnikat hindab
treener heaks. „Kuid mitte väga hea,
parandada annaks nii tagakätt, servi kui
ka liikumist. Kuid tal on oma ea kohta
tugev eeskäsi,“ kirjeldab Jürgens.
Treener nimetab Klettenbergi andekaks, ent kuidas on töössesuhtumisega? „Ütleme nii, et viimase paari
aastaga on see kõvasti paranenud. Ta
on suhtumise kallal vaeva näinud. Puu-

2011. aasta tulemused näitavad, et
Klettenberg liigub ülesmäge. „Eesti
edetabelis on ta kogu aeg stabiilselt eesotsas püsinud, kuid Euroopa rankingus
selgelt tõusnud. Eriti järsu hüppe tegi
ta tänavu nelja kuu jooksul,“ kiidab Jürgens.
Klettenbergi edu algas jaanuaris, kui
ta jõudis poolfinaali Narvas Tennis Europe 3. kategooria turniiril. „Sellist tulemust ootasin ammu. Seejärel mängisid
poisid väga hästi Winter Cup’il, mis on
sisuliselt noorte võistkondlik EM. Esimest korda pääses Eesti finaalturniirile
Itaaliasse, olles alistanud tugeva Hispaania. Prantsusmaale, kes hiljem turniiri võitis, kaotati alles otsustava
paarismängu järel,“ rääkis Jürgens.
Kenneth Raisma kõrval oli Eesti 6. kohas suur roll ka Klettenbergil.
Finaalijõudmist Ida-Euroopa meistrivõistlustel pidas Jürgens positiivseks
üllatuseks. „Seda ka põhjusel, et Christopher mängis vigastuse tõttu valuvaigistite abil. Tänu sellele saab ta nüüd
suvel Tennis Europe ja ITF-i kulul
mängida neli turniiri Saksamaal ja ühe
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treeningulaagri. Sellest on suur abi,“
leiab Jürgens.

Koolis saab rahuldavalt
hakkama
Kolm talvekuud olid nii tegusad, et
koolist oli Christopher ära umbes viiskuus nädalat. Õnneks tulevad Tallinna
Saksa Gümnaasiumi õpetajad tenniselootusele vastu ja võimaldavad tal
lemmikalaga tegelda. „Õpetajatega olen
saanud kokkuleppele, et vastan ette või
järele. Kool on paindlik ja mõistab spordi tähtsust,“ ütleb Christopher täiskasvanulikult. Õpperaamatuid tassib ta
turniiridele kaasa.
Küsimusele, kas hinded on korras,
vastab Christopher kergelt süüdlasliku
naeruga. Tähendab, rahuldavad?
„Täpselt, see on õige sõna,“ nõustub ta.
Tennises edasijõudmise kohta arvab
aga Klettenberg, et paremaks peaks ta
saama igas mänguelemendis. „Kui aga
rääkida kõige tähtsamast, siis füüsiliselt
tugevamaks ja jalgade tööd parandada,“
täpsustab ta.
Kuigi Klettenberg on Eesti parimaid
noormängijaid, jääb ta siiski alla Raismale, kes lisaks on temast aasta noorem.
Kas selline olukord ei tekita lootusetuse
tunnet? „Ei, tuleb veel rohkem trenni
teha. Midagi teistmoodi ja paremini
teha, et temast mööduda,“ rõhutab Klettenberg.
Tuleviku kohta ütleb ta pärast lühikest mõttepausi: „Euroopa noorte
edetabelis tahaksin 20 parema sekka
jõuda, kuid kaugemale pole mõelnud.“
„Praegu on kõik hästi, ta pääseb oma
edetabelikohaga vajalikele turniiridele,“ leiab treener Jürgens. „Jürgen
Zopp ütles tabavalt, et edetabelikohta
ta ei vaata – kui paraneb mäng, siis
paraneb ka koht. Praegu pööraks pigem
tähelepanu, et Christopher mängijana
areneks. Tähtis on see, kus ta 6-7 aasta
pärast paikneb.“
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tenniseklubi

Narva tennise
uus hingus
Ajakiri Tennis võttis nõuks jõudumööda tutvustada Eesti tenniseklubisid. Eriti neid,
millest pealinnas vähem teatakse. Narva on Eesti koondisele andnud jalgpallureid,
hokimehi ja olümpiasõudjaid, kuid tennise seisukohalt on ta endiselt provints.
Loodetavasti mitte enam kauaks.
Tekst: Ants Põldoja

A

jalooraamatus „Eesti tennis 90“
ütles harrastusliigade eestvedaja Toomas Kuum nii: „Näen kogu
Eesti tennist ühise katlana, kus tugevalt
on seotud noorte tennis, tipptennis ja
harrastajate tennis.“ Nii panid ka Narva
klubile Fortuna aluse harrastajad. Nüüd
on seal ka noorte tennis, kuid esialgu
puudub tipptennis.

Fortuna klubi loomine
Narva jõe ääres, kindluse kõrval eksisteeris klubi ka Eesti esimese iseseisvuse ajal. Sealt võrsus ka üks tugev
mängija – Leida Galindons tuli 1938. ja
1939. aastal Eesti noorte meistrivõistlustel teiseks.
Kui Fortuna klubi 1987. aastatel loodi,
oli asutajaliikmete seas ka Leida Galindons. „Juriidiliselt polnud iseseis-

Fotod: Vladimir Jefimov

vusaegne klubi meie eelkäija, ehkki
Leida Augustovna ühines kohe meiega
ja õpetas kõigile, kuidas peab tennist
mängima. Ta oli ka minu esimene
juhendaja,“ rääkis Vladimir Jefimov,
praegune Fortuna klubi treener. „Ega
keegi muu olekski osanud tehnilist nõu
anda, sest Narvas pole kunagi professionaalseid tennisetreenereid töötanud.“
Fortuna lülitus kiiresti ka harrastusliigade turniiridele ning üks klubi asutajaliikmeist, Sergei Golubev, tuli korra
isegi kokkuvõttes II liiga võitjaks.
Laste treeningutega alustati Jefimovi
sõnul kas 1993. või 1994. aastal, kui õpilasi võttis endale veel üks harrastusmängija Boriss Pesotšinski. „Tal käis
trennis umbes 40 last, kuid tavaliselt
nad üle kahe korra nädalas ei harjutanud. Kuid oma pojast Aljošast kasvatas Boriss hea mängija, ta tuli isegi U12

klassis Eesti meistriks. Seni on ta ainus
narvalane, kes nüüdisajal sellise tiitlini
jõudnud,“ teadis Jefimov. Kuid
Pesotšinskite pere kolis peagi Iisraeli
ning Jefimovi sõnul jättis poiss seal tennisemängimise katki.

Õpetada lapsi
meisterlikkust
taotlemata
Jefimov on tüüpiline näide iseõppinud tenniseentusiastist, kelle sarnaseid on Eestis viimastel aastatel päris
palju esile kerkinud. Tal on treenerilitsents, kuid puudub eriharidus ning ta
pole mängijana tipptasemele küündinud. „Olen selle poolt, et lapsi võib
õpetada ka ilma meisterlikkust taotlemata. Et sul oleks mingi ala, millega

Narva Tenniseklubi Fortuna lapsed koos
treeneritega. See seltskond peab paari tunni
jooksul mahtuma kahele väljakule!
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siiski vastavalt võimalustele osalevad.
Üks poiss isegi võitis kunagi Pärnus
10-aastaste turniiri, aga lõpetas seejärel
mängimise, sest tema võimalustele vastavat rahalist katet perel polnud. „Meil
on nii, et 30 eurot kuus tuleb maksta
tennisetundide eest. Juhtub ka nii, et
laps käib trennis ja siis jätab kuu vahele. Pere pidi pisut raha kokku hoidma,
järgmisel kuul maksavad taas,“ selgitas
Jefimov.
Kuid teoreetiliselt võib ometi kerkida
ka Fortuna grupist nii andekas mängija,
kelle tasemele Narva jääb kitsaks. Mis
siis ikkagi saab? „Kui selline mängija
tuleb, siis ilma igasuguse kahtluseta
püüame teda näidata professionaalsetele treeneritele ja mujale suunata.
Kinni hoida meil seda last mingit mõtet
pole,“ rõhutas Jefimov.
„Eesmärk kasvatada meistrit on meil
olemas,“ lisas Ossipovskaja. „Kuigi
lõpuks läheb ta kellegi teise käe alla,
meenutatakse ju tuntud mängijate eluloos alati esimest treenerit ja klubi. Nii
läheks linna ja klubi nimi ka maailma.“
Ossipovskaja arvates ei tohiks see
olla ka probleem, et venekeelsest keskkonnast pärit laps läheb Tallinna tennist
mängima. „Mul on endalgi tütar, kes
mängis Narvas võrkpalli ja kutsuti Audentesesse. Ta sai seal hakkama.
Tänapäeva noored õpivad võistlustel ja
mujalgi eesti keelt. Meie põlvkond on
juba liiga vana, et keelt õppida,“ leidis
kogenud treener.

Sisehalli ehitamine
aitas tennise
populaarsusele kaasa

Treenerid Vladimir Jefimov
ja Svetlana Ossipovskaja.

tegeled, et armastad tennist. Olen isegi
vanematele öelnud, et hiljem ütlete
mulle aitäh, et laps õppis tennist mängima,“ leidis Jefimov.
Svetlana Ossipovskaja, kes samuti
Fortunas treenerina töötab, on küll vajaliku haridusega, kuid tennise tehnilised teadmised puuduvad temalgi. Ta
lõpetas omal ajal Leningradi Kehakultuuriinstituudi, ent põhialad olid tal
korvpall ja kergejõustik, kus ta on tulnud Eesti koolinoorte meistriks.
Fortuna treenerid teavad, et enda oskuste najal nad tippmängijat ei kasvata.

34

„Ütlen kohe lastele, kui nad trenni tulevad, et mina nendest profimängijat ei
tee. Tahan, et nad suudaksid asjaarmastaja tasemel hästi mängida. Selgitan, et
kui tahate saada profiks, on vaja tasemel partnereid ja professionaalset
treenerit. Kui kaks-kolm korda päevas
treenida ja mingit algõpetust saada,
siis harrastusliigades läbilöömiseks piisab,“ ütles Jefimov. „Peaasi, et laps kasvab võitlejaks – olen kindel, et tennises
omandatud kogemused kuluvad ka elus
marjaks ära.“
Eesti noorteturniiridel Narva lapsed

Kuus aastat tagasi sai Jefimovist
täiskohaga treener, seni oli ta tennise
kõrvalt teinud ka muud tööd. „Enne
majanduskriisi olid ka sellised ajad, kus
olin väljakul kella kaheksast hommikul
kuni üheksani õhtul. Nagu treeneriamet
Eestis ikka, ega ta raha eriti sisse too.
Kui tuli masu, jäi lapsi ka vähemaks ja
tasu kohe langes,“ rääkis Jefimov.
Loorberitele puhkama pole Jefimov
aga jäänud, kuigi tema teadmistest piisab harrastajate õpetamiseks ning
meistriga on nii nagu eespool öeldud –
kui kerkib selline mängija, on hea, kui
ei, siis pole ka midagi katki. Ta loeb
regulaarselt tennisega seotud materjale
raamatutest ja internetist. „Olen ka osa
võtnud mõnest seminarist. Ning
Youtube’is on õppeklipid päris head.
Seal on tekst ja siis näidatakse harjutus
ekraanil ette. Neid asju olen treeningu-
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tel sageli kasutanud. Mida rohkem infot,
seda kasulikum,“ rõhutas Jefimov.
Fortuna trennides käib praegu 75 last.
Kuus aastat tagasi ehitatud spordikompleksis on kaks hard-court kattega väljakut. Selline laste arv tähendab, et neljakesi ühel väljakul mängida oleks
isegi liigne luksus. Päeval, mil Narva
klubi külastasin, mängis ühel platsil
kuus ja teisel koguni kaheksa last. Kuidagi nad sinna ära mahtusid.
„Seis on muidugi parem kui enne siseväljakute ehitamist. Siis mängisime
kooli saalides, kus piirist seinani jäi
ainult meeter. Nüüd on huvilisi ka
seetõttu rohkem. Talvised mänguvõimalused on ülitähtsad, sest Eesti kliimas saab ju normaalselt vaid neli kuud
väljas mängida ja siis on ka ilm tihti
vihmane,“ rääkis Jefimov.
„Kaks väljakut on ikka vähe,“ leidis
Ossipovskaja. „Huvi on täiesti olemas,
seda ka lapsevanemate poolt. Praegu on
üldine probleem, et lapsed ei taha eriti
spordiga tegelda. Kuid tennist peetakse
prestiižikaks alaks ja enam kindlustatud
pered leiavad just sellest väljundi.“
Jefimovi arvates on tennis Narvas
populaarsuselt kolmas spordiala jalgpalli ja jäähoki järel. „Kui lugeda har-

rastajate arvu, peaks olema kolmas. See
on pärast sisehalli valmimist. Venemaa
tennisistide edu aitab kindlasti kaasa,
kuid alati küsin laste käest trennis: kas
oskate nimetada ka mõnda Eesti mängijat? Kõik juba teavad Kanepit! Vähemalt tema nime on ära õppinud,“ rõõmustas Jefimov, kes on õpilasi viinud
ka vaatama Eesti täiskasvanute meistrivõistlusi.

Ida-Virumaa tenniseelu
püsib entusiastide najal
Ida-Virumaal on teisigi tenniseklubisid, kes teevad ka koostööd. Näiteks
Jõhvi Topspini juht Oleg Belehhov korraldab laste turniire, ent need peetakse
Narvas. „Ta avaldab tenniseliidule soovi
korraldamiseks ja siis need turniirid
pannakse kalendrisse,“ selgitas Jefimov.
Fortuna ise korraldab veel
matškohtumisi Leningradi oblasti (see
kannab endiselt vana nime, samal ajal
kui linn on juba Peterburi) Sosnovõi
Bori linna tenniseklubiga.
Narva Kesklinna tenniseklubi kasutab samu väljakuid, mis Fortuna, ent
viimane on nende omanik. „Teistel tuleb

sel juhul tundide eest rohkem maksta,
seetõttu pole neil klubidel trennides ka
nii palju lapsi,“ selgitas Jefimov. „Kuid
olukord on selline, et ega meiegi nende
väljakute üürimisest midagi teeni. Vee
eest tuleb maksta ja linnale pinna rentimise eest. Aasta lõpeb enam-vähem
nullis.“ Jefimovi sõnul pole väljakud
suviti kogu aeg täis – kui näiteks mõni
tennisehuviline inimene peatub Narvas,
peaks ta saama seal mängida.
Lisaks on nüüd Sillamäel loodud klubi Ivail, millele panid aluse tuntud harrastusmängijad Sergei Golubev ja
Valeri Tetenov. Samal ajal on aga söötis
Peipsi-äärse Uusküla väljakud, kus kunagi II liiga turniire peeti. „Kohe, kui
Valera (Tetenov – autor) ja Golubev
enam Uuskülaga seotud polnud, kadus
sealt tennis. Ala areneb ainult siis, kui
on olemas inimesed, kes tahavad mängida ja oskavad korraldada,“ sõnas Jefimov.
Jefimovi sõnul taastuvad sel suvel ka
harrastusliigade turniirid Narvas, mis
viimati peeti seal kaheksa aastat tagasi.
Toomas Kuum kinnitas, et nii see tõepoolest on – Narvast on tõesti saamas
täieõiguslik tennisekants, ainult
meistrid seni puuduvad.

Veebilehekülg aitab
tennise arengulekaasa
Paar aastat tagasi otsustas
Vladimir Jefimov, et klubil peaks
olema ka oma veebilehekülg.
Praegu on see olemas nime all

www.narvatennis.ee

„Võib-olla on see liiga suurelt
öeldud, aga tahtsin selle sammuga
tennist surnud punktist välja nihutada,“ sõnas Jefimov. Tollal oli
veel masuaeg ning õpilaste arv
parajasti vähenes. Kuid Jefimov
investeeris tasemel fotoaparaati, et
koduleheküljele pildigaleriisid
paigutada.
„Just enda fotode nägemine veebis innustab lapsi. Lastevanematele
on see ka oluline, et nende võsud
oleksid kuskil piltidel. Näen selle
põhjal, et kui turniir kuskil toimub
ja olen galerii üles pannud, siis kodulehekülje külastatavus järsult kasvab,“ sõnas Jefimov. Ning sealt
edasi võite ise järeldada – siis tahavad juba piltidel olevate laste
sõbrad ja sõbrannad ka tennisetrenni tulla, sest foto internetis on
kõva sõna!
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EKSOOTILINEturnee

Tai turniiri finalistide autasustamine.

Kontaveiti edukas
Aasia turnee – kaks
finaali, üks võit
Pärast debüüti Föderatsiooni karikasarjas lendas Eesti naiskonna pesamuna Anett
Kontaveit märtsi alguses koos uue treeneri Märten Tamlaga Aasiasse, et omavanuste
tennisistidega võimeid proovile panna.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

K

avas oli kolm kõrgeima kategooria noorteturniiri – esmalt Tai
pealinna Bangkoki lähistel Nonthaburis, seejärel Malaisias Kuchingis
ning lõpetuseks Filipiinide pealinnas
Manilas. „Võtsime selle reisi ette, sest
seal oli kolm turniiri üksteisele küllaltki lähedal ja eesmärk oli saada palju
mänge ja võistluskogemust,“ selgitas
Kontaveit.
Üldjuhul noored Eesti tennisistid nii
pikaks ajaks nii kaugele mängima ei
sõida, kas ehk oli tulevikku silmas pidades tegemist taktikalise käiguga? „Ei,
seda mitte,“ kinnitas korra varemgi
Tais puhkamas käinud Kontaveit naeratades. „Pigem ikka puhtalt tennise
pärast – ma polnud nii ammu noortega
mänginud. Enne Aasiat osalesin ühel
Leedu turniiril, aga seal olid teised
mängijad. Nüüd nägin ära, kus ma omavanuste seas paiknen.“
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Fotod: Erakogu

Taisse saabudes 50
kraadi soojem kui
Tallinnas
15-aastane Kontaveit tunnistab, et ei
osanud nii häid tulemusi oodatagi –
kohe esimesel turniiril Tais jõudis ta
finaali, kus alistas 1:6, 7:6 (0), 6:2 Usbekistani piiga Sabina Šaripova. Malaisias oli ta avaringis vaba ning pidi
seejärel teises ringis tunnistama hilisema võitja, austraallanna Ashleigh Barty paremust, Filipiinidel jõudis ta aga
taas finaali, kus sedakorda jäi 4:6, 6:7
(3) alla serblanna Jovana Jaksicile.
„Ma ei osanud arvatagi, et võidan seal
turniiri ja jõuan veel teisel finaali,“ tunnistas Kontaveit ning lisas naerdes:
„Vähemalt oli see väga positiivne üllatus!“

Seega kokkuvõttes tuli kaugel võistlemas käimine kasuks? „Muidugi, sain
vahelduseks Eestist ära ja näha hoopis
teistsugust kultuuri,“ mõtiskles ta. „Ja
mängud andsid mulle väga palju kogemusi, eriti hea oli see, et sain nii palju
matše, just seda oligi vaja.“
Kuigi kahel aastal järjest täiskasvanute seas Eesti meistriks tulnud Kontaveit oli Aasias varemgi käinud, oli
seekordne reis teistsugune. Omamoodi
katsumus oli ka pakaselisest Eestist
troopikasse jõudnuna sealse kliimaga
harjumine. „Esimestes trennides võttis
ikka hinge kinni,“ tõdes Kontaveit. „Kui
me Eestist ära läksime, oli külma umbes
20 kraadi, aga Tais 30 soojakraadi ringis. Alguses oli päris raske, aga umbes
kolme päevaga harjusin ära ja siis oli
juba kõik hästi. Tegelikult mulle istub
selline kliima, mulle meeldib kuuma
ilmaga mängida.“
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EKSOOTILINEturnee
Kuna tegemist oli peaasjalikult
võistlus-, mitte turismireisiga, ei olnud
Kontaveitil ja ta treeneril väga palju
võimalusi kohalike eluoluga tutvuda.
„Pärast viimast turniiri läksime Taisse
tagasi ja saime seal natuke niisama olla,
pisut puhata, aga üldiselt väga palju
aega ringivaatamiseks pole,“ nentis
Kontaveit. „Kui oled ikka võistluses
sees, siis keskendud turniirile, mitte ei
käi kuskil väljas, enne mängu ei tohi
end väsitada. Eks natuke sai ikka ujumas käidud ja päikest võetud, aga turniiri ajal kaubamajadesse ei kippunud.“

Vaatamisväärsustega
tutvumiseks jäi
vähe aega
Pisut rohkem vaba aega oli neil Malaisias, kus Kontaveit varakult välja
langes, ent siis kasutati seda aega rohkem treenimiseks ja vähem vaatamisväärsustega tutvumiseks. „Mõtlesime
matkama minna, aga siis pidime juba
ära Filipiinidele sõitma ega jõudnudki,“
meenutas ta.
Küll aga jäi Kontaveitile eredalt meelde Malaisia loodus. „Seal oli neist kolmest kohast kõige rohelisem, väljakud
olid sisuliselt metsa sees, ümberringi
oli kõik hästi roheline ja väga ilus!“ õhkas ta. „Tais ja Filipiinidel olid sisuliselt
ainult suured majad, rohelust eriti polnud.“
Kas mõni koht tekitas ka kultuurišoki?
„Mitte eriti, võib-olla Filipiinid olid
natuke üllatavad. Seal oli igal pool
hästi palju politseinikke, tundus, nagu
oleks seal riigis veidi ohtlik, sest isegi
igal väikesel poel oli relvastatud politseinik juures,“ imestas Kontaveit. „See
oli ausalt öeldes natuke hirmutav, ma
polnud enne midagi sellist näinud.“
Aasias on teadupärast Euroopast üsna
erinev toidukultuur, ent Kontaveiti
sõnul selles osas mingeid muresid polnud. „Õnneks ma pole toidu osas väga
valiv, söön peaaegu kõike. Käisime ikka
kohalikes restoranides ja proovisime
sealset toitu, aga päris prussakaid ei
söönud,“ naeris ta. „Muidugi, ingliskeelseid menüüsid üldjuhul polnud,
siis üritasime näidata, mida tahame või
häälitsusi järgi teha. Võtsime, lihtsamaid toite, milles ise kindlad olime,
muidu ei tea, mida sööd ja siis võib
kõike juhtuda, näiteks toidust haigeks
jääda.“
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Ka kohalikud
fotograafid tundsid
kauge külalise
vastu huvi Anett Kontaveit
lilletseremoonial
koos turniiri ühe
korraldajaga.

Taksojuhid ei osanud
inglise keelt
Inglise keeles kohalikega suhtlemine
oli üldse lünklik, eriti just Tais. „Esimesel nädalal sai meil taksojuhtidega päris
palju nalja, sest nad ei osanud meie hotelli minna,“ muigas Kontaveit. „Kümne
minuti pikkuse teekonna läbimiseks
läks vahel kaks tundi! Aga lõpuks jäi
meile endale meelde, kust sõitma peab
ja siis oskasime taksojuhte õpetada.“
„Kuna nad üldiselt inglise keelt ei
osanud, siis lihtsalt kätega näitasime,
kuhu sõita,“ jätkas ta. „Proovisime ka
niimoodi, et näitasime hotelli kaarti, kus
oli aadress peal, aga nad ei saanud ladina tähtedest väga aru.“
Kolmest külastatud riigist jättis Kontaveitile parima mulje sekeldustest
hoolimata just Tai. „Kindlasti mõjutab
ka see, et mul läks seal kõige paremini,“
naeris ta. „Aga seal olid ka inimesed
kõige sõbralikumad ja õhkkond oli kuidagi vaba.“
Muuseas, Kontaveiti ja Jaksici finaalmängu kandis üle ka kohalik telekanal! Ent kui täiskasvanute turniiridel

riietatakse võitjad tavaliselt kohalikesse
rahvarõivastesse ja auhinnatseremoonia on väga pidulik, siis Kontaveit midagi sellist kogeda ei saanud. „Väga
palju inimesi mängu vaatamas polnud,
tseremoonia oli ka küllaltki tagasihoidlik, anti lihtsalt auhind kätte ja kohe
algas poiste finaalmäng,“ rääkis ta.
„Auhinnaks sain ühe suure karika.“
Kontaveit kinnitas, et võimaluse korral võtaks ta säärase reisi uuesti ette,
ent praegu kavatseb rohkem Euroopas
mängida. „Peamised eesmärgid on seotud suure slämmi noorteturniiridega,“
avaldas ta.
Mai alguse seisuga omavanuste
maailma edetabelis 33. kohal paiknenud
Kontaveit pääseb esimest korda mängima Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste ja Wimbledoni noorteturniirile. „Sain Aasias näha, kuidas minuvanused tüdrukud mängivad ja nägin ka
ära, kus minu enda tase nende seas on,“
sõnas Kontaveit. „Ausalt öeldes olen
praegu päris heas vormis!“
Prantsusmaa lahtiste noorteturniir
algab 29. mail ning Wimbledoni oma
25. juunil.
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Maailma tenniseaasta kaks suurt küsimust
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Scanpix

Kas Novak Djokovic tõuseb maailma esireketiks?

Kas Caroline Wozniacki võidab suure slämmi turniiri?

S

Ajakirja Tennis ennustus: Djokovic ei tõuse 2011. aastal maa-

ilma esireketiks. Ennustus põhineb arvamusel, et vähemalt ühel suure slämmi
turniiril Djokovic põrub ning Nadal suudab võita Pariisis ja US Openil. Wimbledonis aga võidab hoopis keegi kolmas, miks mitte Roger Federer.
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erblane Novak Djokovic on kahtlemata seni 2011. aasta kuumim
meesmängija. Mai alguseks polnud ta kaotanud ühtki mängu. 27 mängu ja 5 turniiri sajaprotsendiliselt! Ning
nende hulgas on sellised suurturniirid
nagu Australian Open, Indian Wells ja
Miami.
Maailma tennise edetabel on aga
selles mõttes paindlik, et Rafael Nadali
eelmise aasta saavutused kaaluvad veel
esialgu üles Djokovici hiilgavad neli
kuud. Mai alguse seisuga juhtis hispaanlane Djokovici ees 2000 punktiga.
Samas pole tipus selline punktivahe
liiga suur. 2000 punkti – see on täpselt
suure slämmi turniiri võit.
Nadal, kes eelmisel aastal võitis nii
French Openi, Wimbledoni kui ka US
Openi, kaotab punkte isegi juhul, kui ta
üht turniiri neist kolmest ei võida. Djokovicil on mullusest kirjas veerandfinaal, poolfinaal ja finaal. Näiteks kaks
finaali, neist üks võidukas, peaks talle
tagama juba nii palju punkte, et mööduda Nadalist. Sel juhul ei pruugi väiksemad turniirid isegi otsustada.
„See, mida ta parasjagu teeb, on imetlusväärne. Ta on võitnud järjest mitu
suurt turniiri. Ta mängib hiilgavalt ja
on äärmiselt enesekindel. Oleks igati
normaalne, kui ta tõuseks kuu-kahega
esinumbriks. Ma ei tea. Natuke sõltub
siiski ka minust,” ütles Nadal aprillis,
pärast seda, kui Djokovic oli ta alistanud Miami finaalis.
Nadal on liivaväljakute hooaega igal
juhul alustanud kahe võiduga, kuid sellest edetabelisse punkte juurde ei
saanud, sest mullu oli ta liival võitmatu.
Selleks, et säilitada esireketi kohta, ei
tohi Nadal üldse eksida.
„See on kõigest aasta algus.... Esireketiks tõusmisest on natuke ennatlik
rääkida. Pealegi järgnevad liivaturniirid, kus Rafa on kuningas,“ leidis Djokovic.
Liivaväljakute hooaja esimesel kuul
ehk aprillis suutis Djokovic Nadali vältida. Ta loobus Monte Carlo turniirist
vigastusele viidates, seejärel mängis
koduses Belgradis, kus talle vastaseid
ei leidunud. Alles mai algul Madridis
said kaks tippmeest kokku.
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aani tennisisti Caroline Wozniacki
olukord on võrreldes Novak Djokoviciga vastupidine – ta on juba
maailma esireket ning seda juba pool
aastat (tõsi, korraks loovutas ta selle aja
jooksul esikoha Kim Clijstersile). Kuid
slämmiturniiri ta endiselt võitnud pole,
finaali jõudis vaid 2009 US Openil.
Huvitav, et naiste edetabelit on viimaste aastate jooksul juhtinud juba
mitu mängijat, kel pole veel slämmivõitu – näiteks ka Dinara Safina ja
Jelena Jankovic. Põhjuseid on siin kaks.
Esiteks, naiste edetabeli esikümme on
praegu ühtlasem kui meestel, erinevaid
võitjaid leidub tähtsatel turniiridel
palju. Teiseks, need, kes võiksid olla
tugevaimad – eelkõige Clijsters ja õed
Williamsid – vaevlevad vigastustega
ning neil pole ka stiimulit pingutada
väiksematel turniiridel. Nii ei saa nad
piisavalt punkte, et Wozniacki asemel
esireketiks tõusta.
„Ma mängin head tennist. Ma usun,
et väärin esireketi kohta,“ vastas Wozniacki pärast Indian Wellsi turniiri
pressikonverentsil küsimusele, kas ta
on ikka õige esinumber.
Ometi arvas ka 90ndate aastate tippmängija Arantxa Sanchez-Vicario, et
olukord on praegu ebaharilik. „Ärge
parem inimestelt küsige, kes on maailma esireket,“ ütles hispaanlanna, vihjates sellele, et näiteks enamik ameeriklasi arvab, et Serena Williams on endiselt parim.
Wozniacki saaks kahtlejaile vastulöögi anda vaid sellega, kui ta lõpuks slämmiturniiri võidaks. Psühholoogiliselt on
taanlanna (või oleks õigem öelda poolatari?) olukord raske – pidevate küsimustega sel teemal võib võitmine muutuda
kinnisideeks, mis hakkab mängu pärssima. Safinaga midagi sellist juhtuski – ta
põles läbi, ehkki vigastus oli ka muidugi languse põhjus.
Viimastes intervjuudes on Wozniacki
öelnud midagi sellist: „Tunnen, et olen
nüüd valmis suure slämmi turniiri võitmiseks.“ Võimalik, et mida edasi, seda
enesekindlamaks Wozniacki muutub.
Kuid Safina näite puhul läks ju vastupidi.
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Ajakirja Tennis ennustus: Wozniacki võidab 2011. aastal ühe
suure slämmi turniiri. Miks nii arvame? Kohe French Openil tuleb parim šanss,
sest vigastatud Clijsters tõenäoliselt seal ei mängi. Wimbledonis ei saa taanlanna
võimalusi kuigi kõrgelt hinnata, ent US Open oleks teine variant. Paraku võib selleks ajaks juba maailma teravam tipp uuesti koos olla, Williamsid võivad naasta.
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Kenneth Raisma
topeltvõit Ida-Euroopa
meistrivõistlustel

Õppimist antakse talle vahel ka turniiridele kaasa, kuid mõnikord ta koolitükke ei vaata. „Kui on tähtis turniir,
siis pean keskenduma tennisele, aga
vähem tähtsate ajal ikka õpin,“ sõnas
Kenneth.
Sel kooliaastal Tartust Tallinna elama
asunud Raisma on juba noorelt harjunud kodunt eemal olema. Seda enam

oskab ta välismaal paremini mängida,
ehkki sel on ka muud põhjused. „Rahvusvahelistel turniiridel mängin
paremini. Seal ei oska vastase kohta
mõnikord midagi arvata, saab vabamalt
tegutseda. Eestis rõhub võidukohustus,“ selgitas Raisma.
Treener nõustus õpilase arvamusega.
„Kenneth keskendub välismaal

paremini, samas tunneb vähem pinget.
Kui vaadata tema viimaste hooaegade
kehvemaid mänge, siis kodus on neid
sagedamini ette tulnud. Võõrsilt
meenub vaid veebruarikuine finaal
Rootsis. Kuid seal jäi ta viimaseks mänguks üksi ning ei suutnud ilma treenerita toime tulla, kui vastase poolehoidjad tegid kõva kisa,“ meenutas Kuhi.

Eesti tennise tulevikulootus Kenneth Raisma võitis Tennis Europe traditsioonilistel
Ida-Euroopa meistrivõistlustel Antalyas koguni mõlemad turniirid. Ta ei kaotanud
kahe võistluse jooksul settigi.
Tekst: Ants Põldoja

K

ohe tuleks siiski aususe mõttes
lisada, et tegu pole Eesti tennises ainulaadse saavutusega.
Mullu oli Tatjana Vorobjova edukas samalaadsel tüdrukute turniiril, 2007.
aastal oli poistest parim Marek Marksoo, 15 aastat tagasi mängis sellisel turniiril hästi ka Maret Ani. Kui aga veel
ajaloost rääkida, siis Ida-Euroopa turniiri võitjate nimistus on olnud näiteks
Viktoria Azarenka, Marcos Baghdatis
ja Richard Berankis.
„Selle üle olid teised treenerid siiski
üllatunud, et ühel turniiril koguni kaks
eestlast finaali pääses,“ rääkis Raisma
juhendaja Andres Kuhi. „Et ühest riigist saaks kokkuvõttes nelja parema
hulka kaks mängijat, seda pole juba
ammu olnud.“

Vastased kardavad
Raismat, kes mängib
neist kindlamalt
Teine edukas eestlane oli Christopher
Robin Klettenberg, kes kahest turniirist
viimasel Raismale finaalis 6:7, 0:6 kaotas. Kokkuvõttes oli Klettenberg kolmas. „Kõige tähtsam on siin pääs nelja
parema hulka, sest need poisid pääsevad auhinnana niinimetatud ITF Travel Team’i,“ selgitas Kuhi.
See tähendab, et augustikuus osalevad nii Raisma kui ka Klettenberg ITFi
kulul neljal Euroopa U14 turniiril Saksamaal. „Hea on ka see, et nüüd tekib
teistel poistel kodus mingi stiimul, sest
Eesti meistrivõistluste ajal on Kenneth
ja Christopher ära,“ märkis Kuhi.
Raisma esikoht polnud ka selles
mõttes üllatav, et eestlane oligi esimesena asetatud. Tennis Europe edetabelis
asus Raisma enne turniiri 11. kohal,
paremuselt teine mängija, valgevenelane Halinko oli edetabeli 17. Kahe või-
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duga tõusis Raisma nüüd üheksandaks,
kuid 1998. aastal sündinute seas on ta
kindlalt parim, sest kõik tugevamad rivaalid U14 klassis on temast aasta vanemad.
„Kennethit kardavad tegelikult kõik
poisid, ka need, kes temast edetabelis
eespool asuvad. Sest ta mängib nii kindlalt, et see teeb kõigile peavalu. Lihtvigu
ta ei tee, taktikaliselt on kaval, oskab ka
vajadusel rünnata. Liivaväljakutel on
teda eriti raske võita,“ rääkis Kuhi.
Ka Kenneth ise leidis, et võidu võti
peitus tema mängukindluses. „Vastased
tegid vea kaks lööki varem kui mina.
Paljud kehaliselt tugevamad poisid löövad minust võimsamalt, aga kui löön
neile tagasi, siis nad lõpmatuseni ei
suuda,“ selgitas Raisma. „Praegu piisab
kavalusest ja taktikast, kuid teeme juba
treeneriga füüsilist, sest mõne aasta
pärast pean ka ise tugevamalt lööma.“
„Kenneth mängib siis eriti hästi, kui
seis natukenegi tasavägisemaks muutub. Ta ei anna kuskilt järele. Tema
stiil on võita nii suurelt kui võimalik,
mitte üheski geimis lõdvaks lasta,“ kiitis Kuhi hoolealust, kes mitte üheski
kohtumises ei andnud vastasele rohkem
kui kuus geimi.
Raisma arvas, et kõik mängud tal Antalyas võrdselt hästi välja ei tulnud.
„Osa mänge olid väga head, kui aga
võrdlen mõne varasema turniiriga, siis
olen ka enne sama hästi mänginud,“
leidis ta.

Finaal kaasmaalasega
algas pingeliselt
Nagu juba öeldud, kerkis Antalyas
teisel turniiril Raisma finaalivastaseks
Klettenberg, kes suutis teel lõppkohtumisele alistada ka Halinko. „Christopheril oli loosiga hea tabel, ent ta män-

gis ka hästi. Pool aastat varem sai ta
sama valgevenelase vastu ühes setis
ainult neli punkti. Nüüd aga mängis
pingevabalt ja vastane hakkas eksima.
Lõpus otsustasid närvid,“ kirjeldas
Kuhi. Esimesel turniiril oli Raisma
alistanud finaalis kasvult tunduvalt suurema lätlase Arturs Lazdinši.
Raisma ütles, et talle polnud kuigi
meeldiv kohtuda finaalis kaasmaalasega. „Pinge tuli peale, sest pole
talle varem kunagi kaotanud,“ sõnas
Raisma. „Kenneth alustas finaali ettevaatlikult, tahtis liiga kindla peale
mängida. Kokkuvõttes oli ta esimesel
turniiril parem,“ leidis Kuhi. Raisma
võidunumbrid 7:6, 6:0 näitavad, et pinge
kadus pärast esimese seti nappi edu.
Osavõtjaist veel nii palju, et kõik IdaEuroopa riigid nimetatud meistrivõistlustel ei osale. Näiteks Venemaa
ei saada sellele turniirile oma mängijaid, kuid ülejäänud endise NSV Liidu
Euroopa-osa riigid on üldjuhul parimas
koosseisus kohal. „Kui vaadata, kes
olid veel idaeurooplastest edetabelis
Kennethist ees, siis Rumeenia ja Tšehhi
poissi ka kohal polnud,“ lisas Kuhi.
Antalyas oli turniiri ajal märtsikuus
juba täielikud suveilmad. „Tingimused
olid muidu väga head, kuid mõnel
päeval puhus liiga tugev tuul. Oli selliseid mänge, kus järjest võideti geime
ainult allatuult,“ rääkis Kuhi.

Välismaal paremini kui
kodus
Raisma rahvusvaheline turniirikalender on muutunud nii tihedaks, et
poisi sõnul puudus ta kolmandas
veerandis koolist rohkem kui oli kohal.
„Nüüd on seis parem, matemaatika ja
eesti keelega on korras, inglise keelt
vaja veel järele vastata,“ ütles Raisma.
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UUS TENNISEVARUSTUS
NIKE ESINDUSKAUPLUSES
KRISTIINE KESKUSES

DRI-FIT top 49,95 eur
DRI-FIT seelik 54,95 eur

DRI-FIT polo
59,95 eur
DRI-FIT shorts
44,95 eur
Roger Federer
jalats 139,95 eur

Roger Federeri polo 74,95 eur
DRI-FIT shorts 44,95 eur
Roger Federeri jalats 139,95 eur

DRI-FIT top
44,95 eur
DRI-FIT seelik
52,95 eur

DRI-FIT polo 44,95 eur
DRI-FIT shorts 44,95 eur

Maria Sharapova
kleit 129,95 eur
Maria Sharapova
jalatsid 140,54 eur
DRI-FIT top 44,95 eur
DRI-FIT seelik 52,95 eur

DRI-FIT kleit 89,95 eur

DRI-FIT särk 52,95 eur
DRI-FIT shorts 44,95 eur

Modellid: Heike-Brit Rõss ja Markus Kerner
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Jürgen Melzer

Sündinud: 22. mai 1981
Pikkus ja kaal: 183 cm, 81 kilo
Treener: Joakim Nyström
Eeskujud tennises: Stefan Edberg, Michael Stich, Patrick Rafter
Koht maailma edetabelis (2. mai seisuga): 8.
ATP turniirivõite: 3 (paarismängus 10)
Parim koht suure slämmi turniiril: poolfinaal
(2010 French Open)
Karjääri auhinnaraha: 6 285 472 USA dollarit
Reket: Dunlop
Riietus ja jalanõud: Adidas
Lemmiklöök: tagakäe tilkpall
Hobid: jalgpall, golf, kino

Jürgen Melzer viis
Austria tennise
uuesti pildile
Jürgen Melzer on esimene austerlane pärast Thomas Musterit, kes tõusnud maailma
edetabelis esikümnesse. Alles 29-aastaselt jõudis ta karjääri parimate tulemusteni.
Tekst: Ants Põldoja

E

namik Musteri saavutusi jääb
Melzerile kättesaamatuks. Muster kerkis 1996. aastal maailma
esireketiks ning seda tiitlit ei pea mai
lõpus 30-aastaseks saav Melzer enam
reaalseks. „See oleks liiga pikk tee. Objektiivselt on minu koht kuskil 4. ja 12.
vahel,“ ütles Melzer. Praegu on ta kaheksas ning vähemalt esimesed kolm
lähiajal püüdmatud.
Kuid suure slämmi turniiri võit, milleni Muster jõudis vaid 1995 French
Openil, on Melzeri siht. „Mullu tõestasin, et see on võimalik,“ ütles Melzer,
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kes jõudis French Openil poolfinaali.
„See nõuab erakordset stabiilsust kahe
nädala jooksul. Olen karjääri jooksul
kõiki tippmängijaid võitnud, kuid slämmiturniiril tuleks võita neist mitut. Ent
see on siiski saavutatav.“
Melzeri suur eelkäija Muster naasis
samal ajal 43-aastaselt profiturniiridele, kuid samasuguse auhinnafondiga turniiridel, kus Eesti esireket Jürgen
Zopp on kaks korda poolfinaali
pääsenud, pole ekskuulsus avaringistki
edasi saanud. Kui Musterile antaks tugevale turniirile vabapääse, võiks Mel-

zer temaga avaringis kohtuda. “Kogu
austusest tema vastu on meie tasemevahe praegu siiski kaks astet . Ent mõlema karjääri arvestades on vastupidi –
tema on kahe klassi võrra kõrgemal,”
leidis Melzer.
Huvi tennise vastu on Austrias uuesti kasvanud. „Rääkisin Viinis sõpradega
ja kõik on hakanud taas tennist vaatama. Tore, et mu edu aitab ala reklaamida. Oodatakse uut Musterit, ent paraku ei sünni tema klassi mängijaid
kuigi tihti,“ rääkis Melzer.
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Wimbledoni kahekordne

“Ma ei pea ostma

võitja

Ferrarit, et olla

Peaaegu kõik tuntumad Austria tennisistid on esmajoones liivaväljakute
spetsialistid. Kuid Melzer on kahekordne Wimbledoni võitja. Ent mõlemad
esikohad on “valed” – Melzer võitis Inglismaa tennisemekas 1999. aastal juunioride turniiri ja mullu koos sakslase
Philipp Petzschneriga paarismängu.
Üksikmängus pole ta Wimbledonis kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud.
Melzer on pärit Deutsch-Wagrami
väikelinnast. See vihjaks justkui Saksamaale, kuid tegelikult asub 6800 elanikuga kohake Viinist 15 km kaugusel,
olles seega pealinna eeslinn. Ajaloost
on Deutsch-Wagram tuntud kahe faktiga: 1809. aastal lõi Napoleon siin lahingus austerlasi, 1963. aastal asutati
selles linnas relvafirma Glock.
Melzer on olnud ka Deutsch-Wagrami
linnapea, kuid mitte Jürgen, vaid tema
ärimehest isa Rudolf. Tennisisti ema
Michaela töötab müügiesindajana ning
noorem vend Gerald mängib samuti
tennist. Jürgen ja Gerald on koos
mänginud paari, ent üksikmängus
nooremal vennal saavutused puuduvad.
Melzer alustas tennisemängimist
9-aastaselt, mis on enamike praeguste
tippmängijatega võrreldes hilja. “Suur
tänu vanematele, kes pidid minu tennisekarjääri nimel paljudest asjadest
loobuma. Mitu aastat nad ei saanud
isegi puhkusel käia,” rääkis Melzer
enda noorteklassi aastatest.
Melzeri noorteklassi karjäär polnud
nii särav kui mõnel teisel hilisemal
suurkujul, ent vähemalt slämmivõiduni
ta jõudis. Maailma noorte edetabelis
Melzer kolmandast kümnest kõrgemale
ei kerkinudki.
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õnnelik”
Alustanud profikarjääri 2000. aastal,
jõudis Melzer esmakordselt esisajasse
2002 juulis ehk alles 21-aastaselt. See
on vanus, mis ajaks paljud tippmängijad
– loetelu läheks liiga pikaks – olid juba
slämmiturniiri võitnud. Järgmise
tähisena võiks Melzeri karjääris tuua
2004 juuni, mil ta kerkis 42. kohale.
Edasine oli aga ligi kuue aasta jooksul
üsna valulik üles-alla kõikumine. Kui

sa pole 29. sünnipäevaks jõudnud
kõrgemale kolmanda kümne teisest
poolest, siis võiks eeldada, et see mees
lõpetabki tugeva keskmikuna.
ATP turniire on Melzer praeguseks
võitnud kolm ning ükski neist pole
auhinnafondi arvestades päris tippvõistlus. Bukaresti turniir (Melzer
võitis 2006) on pisut alla poole miljoni
euro ja kodune Viini turniir (2009, 2010)
veidi üle poole miljoni euro suuruse
auhinnafondiga. Kuid Melzeri kukrut
on aidanud täita 10 esikohta paarismängus.
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Melzeri neli suurt võitu
Alates 2010. aasta suvest on Melzer
saavutanud neli märkimisväärset võitu.
French Openil jõudis ta poolfinaali
pärast dramaatilist 3:6, 2:6, 6:2, 7:6, 6:4
võitu Novak Djokovici üle. Lootusetuna
tundunud alguse järel pööras austerlane matši enda kasuks. “See oli kindlasti mu karjääri kõige uskumatum
hetk,” ütles Melzer, kes poolfinaalis
langes Nadali käe läbi.
Kuulsus väljendus ka huvis uue tähe
vastu. “Nüüd oli ka minu pressikonverentsil tuba rahvast täis ja hiljem tuli
poolteist tundi intervjuusid anda. See
on väsitav, kuid kuulub asja juurde.
Menu tähendab, et oled edukas,” leidis
Melzer.
Kuu aega hiljem järgnes Wimbledoni
paarismängu võit koos Philipp
Petzschneriga. Sakslasest partneriga oli
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Melzer sealjuures koos mänginud vaid
pool aastat, kui juba tuli suur võit.
“Miks mitte?” arvas Melzer. “Oleme ju
mõlemad head üksikmängijad, kes on
varemgi oskusi paarismängus tõestanud. Küsimus oli vaid, kuidas kokkumäng sujub.” Kõrvaltvaatajate üllatus oli siiski suur – Melzer-Petschner
polnud asetatud ning teel võidule
alistasid ka maailma esipaari vennad
Bob ja Mike Bryani.
Rafael Nadali ja Roger Federeri kohta
arvas Melzer 2009. aasta lõpul, et need
mehed on “väljaspool haardeulatust”.
Tänaseks on Melzer mõlemat võitnud.
Tema seis nii Nadali kui ka Federeriga
on 1:3, seega ei kulunud Melzeril esimese võiduni jõudmiseks palju mänge.
Nadalist sai Melzer 6:1, 3:6, 6:3 jagu

eelmise aasta sügisel Šanghais. “Võidu
võti seisnes selles, et mängisin elu parimat tennist,” sõnas Melzer pärast tookordset edu. “Teadsin, et Nadali vastu
aitab ainult agressiivne mäng, ent kõik
löögid peavad õnnestuma.”
Federer alistus Melzerile tänavu
aprillis Monte Carlo turniiril 4:6, 4:6.
Ilm oli tuuline ning tingimused sobisid
paremini austerlasele. Kuigi Melzer
ütles, et tema jaoks on Federer endiselt
maailma kõigi aegade parim mängija,
ei hinnanud ta Monte Carlo võitu üle.
“See polnud Rogeri lemmikväljakukate,” lisas Melzer.
Karjääri kavatseb Melzer lõpetada
kolme-nelja aasta pärast. Kas sinna mahub veel suuremaid võite kui seni, seda
näeme peagi.

Melzer vahetas tennisisti
ujuja vastu

Kui mõne tennisisti kohta ei leia kuidagi
andmeid, kes on tema tüdruksõber või
vastupidi, naismängijate poiss-sõber,
siis Jürgen Melzeril on olnud hulgi tuntud sportlastest pruute.
Huvitav foto jõudis ajakirjandusse 2009.
aasta talvel, kus Melzer poseerib kahe
naisega, hoides mõlema ümber kinni.
Austerlasest vasakul on Slovakkia tennisist Dominika Cibulkova ja paremal
kaasmaalannast Horvaatia päritolu
ujuja Mirna Jukic (pildil). Foto halenaljakas seik seisneb selles, et Melzer käis
tol ajal Cibulkovaga, kuid sama aasta
kevadel jättis slovakitari maha ja tema
uueks tüdruksõbraks sai Jukic.
Melzeri ja Cibulkova love story sai alguse 2008. aasta US Openi ajal.
Australian Openil 2009 mängis Melzer endast kaheksa aastat noorema
slovakitariga ka segapaari. Muide, Cibulkova mängis kunagi segapaari
ka mustanahalise prantslase Gael Monfilsiga, kes oli tema poiss-sõber
enne Melzerit.
Melzer saabus Cibulkova peigmehena 2008. aasta lõpul Slovakkia sportlaste galaõhtule, kus Cibulkova sai riigi parima naissportlase auhinna.
Veel mitu aastat varem oli Melzer suhtes Venemaa tennisisti Anastassia
Mõskinaga ning hiljem tšehhitar Nicole Vajdisovaga, kes pärast abiellus hoopis kaasmaalase Radek Stepanekiga, kes enne seda oli maha jätnud Martina Hingise. On ikka suhterägastik!
Tumedapäine kaunitar Mirna Jukic sai aprillis 25-aastaseks ning on
ujumiskarjäärile punkti pannud. Jukic on valitud Austria parimaks
naissportlaseks aastatel 2002, 2008 ja 2009. Ta on rinnuliujumises viiekordne Euroopa meister, kuid kahelt MM-ilt (2005, 2009) ja olümpialt
(2008) pole saanud enamat pronksist.
Melzer ütles, et ujumisel polnud mingit pistmist sellega, et ta leidis
Mirna. “Mulle on alati kõige rohkem meeldinud sportmängud, ujumise
peale pole mul annetki. Nüüd, kui elan temaga koos, käime tihti ujumas, kuid enda ujumisoskustest ma rääkida ei tahaks,” sõnas Melzer.
Et Melzeri tennisekarjäär hakkas üles minema just pärast kohtumist
Jukiciga, sellele ei omista austerlane erilist tähendust. “Ta ei ole minu
salarelv,” sõnas Melzer.
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Shahar
Peer

Üheks pöördepunktiks peab Melzer
rootslase Joakim Nyströmi palkamist
treeneriks 2007. aasta novembris. Kui
paljud mängijad vahetavad treenereid
üsna tihti, siis Melzer oli kannatlik – edu
jokkeri (rootslase hüüdnimi Joke – inglise keeles nali) käe all ei sündinud
kohe, sest 2008. aasta suvel langes
austerlane korraks isegi esisajast välja.
“Ma ei saa öelda, et enne teda olnuks
kõik halb, kuid Joke Nyströmiga muutusid treeningud sisukamaks,” ütles
Melzer ja selgitas: “Kvantiteedis ei
muutunud midagi, kuid kvaliteet
paranes. Varem oli mu põhiline viga
selles, et mäng lagunes. Olid head
löögid, kuid puudus kindel stiil. Joke
suutis selle mängu leida. Näiteks harjutasime temaga vahepeal paar kuud
ainult tagajoone krossi. Ikka ja uuesti
sama löök, suunda muutmata.”
Abi tuli ka Ronnie Leitgebilt, kes kunagi Musterit treenis. “Ta õpetas mulle,
kuidas end vaos hoida. Ei tohi masendust vastasele näidata, ta läheb sellest
rohkem hoogu – seda õppisin temalt.
Kes on vähemalt korra maailma parimat treeninud, teab, mida räägib,” ütles
Melzer.
Mullune edu tõi Melzerile sisse 1,5
miljonit dollarit, ent rahast rääkides on
austerlane tagasihoidlik. “Preemiast
lähevad maha maksud, lisaks tuleb mul
abilistele tasuda. Luksusvillat ma
praegu osta ei saaks. Kuid samas ei
tähenda ka luksus mulle midagi. Ma ei
pea ostma Ferrarit, et olla õnnelik. Palju
tähtsam on tervis ja lähedaste heaolu,”
ütles Melzer.

Jürgen Melzer

Foto: AFP / Scanpix
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Shahar Peer
Foto: AFP / Scanpix

– Iisraeli
rahva suur iidol
Tekst: Ants Põldoja

S

hahar Peeri tee tennisetippu on
sarnane paljude tennisistide
omaga, kellest siin ajakirjas kirjutatud. Siiski pole see päris tavaline
lugu.
Iisraelis on Peer ülimalt populaarne.
„Iisrael on väike riik ning pole spordis
saavutanud midagi erilist. Shahar Peer
on üks meie omadest, kes toonud kuulsust. Iisraeli rahva jaoks on tema edu
kõigi edu,“ on öelnud Iisraeli spordikommentaator Ofer Shelah.
Väljend „meie oma“ tähendab seda,
et Peer on Iisraelis sündinud. Suur osa
Iisraeli spordi edust põhineb emigrantide, peamiselt Venemaalt tulnud
juutide sportlikus taustas. Ka Peeri
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eelkäija, maailma edetabelis 15. kohale
jõudnud Anna Smašnova saabus Venemaalt.
Iisraelis ollakse uhked, et Peer täitis
kodanikukohust ja teenis kaks aastat
armees, mis selles riigis on kohustuslik
ka naistele. „Mul ei tekkinud küsimust,“
ütles Peer. „Kõik mu sõbrad läksid ning
minagi tahtsin olla osa sellest.“ Turniiridel sai ta edasi mängida, kuid umbes
kolme kuu jooksul pidi sõjaväeosas
sekretärina töötama. Samas on kuulsusi, kes ikkagi sõjaväeteenistust vältisid – näiteks Iisraeli supermodell Bar
Refaeli, näitleja Leonardo Di Caprio
tüdruksõber. Peeri armeeteenistus lõppes 2007. aasta oktoobris.

Noorteklassis võitis
kaks tippturniiri
Pole midagi uut siin päikese all – Peer
pärineb sportlikust perekonnast ning
hakkas tennist mängima vanema venna
ja õe eeskujul. Alles kirjutasime Samantha Stosurist, kes venna tenniseharrastusest tuld võttis. Ning Andre Agassi ja ka Kaia Kanepi on head näited –
temagi vanem õde oli Eesti tasemel
korralik mängija. Ent kõigil juhtudel
jõudis tippu pere noorim võsu.
Shahari isa Dovik, kes töötab arvutispetsialistina, oli noorpõlves kooli
meister ujumises, ema Aliza on töötanud võimlemisõpetajana. Vanem vend
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Shlomi sai kingiks reketi, kui Shahar oli
üheaastane. Kuid poiss lõpetas
mängimise 13-aastaselt, sama juhtus õe
Shaniga, kes 10-aastaselt alustas ja
16-aastaselt pani tennisele punkti. Shahar võttis esimest korda reketi kätte
kuueaastaselt ning ei lõpetanud.
Nagu ikka, nõudis tõus maailma
paremikku kooli ajal pingutusi. Hommikuseks treeninguks pidi Shahar ärkama kell 5.30, õhtuselt treeningult jõudis
tagasi kell 20. Kuid kooli pooleli ei jätnud Peer isegi siis, kui oli profikarjääri
alustanud. Ta lõpetas keskkooli 2005.
aasta juulis.
Peer, kes loo kirjutamise hetkel asus
maailma edetabelis karjääri kõrgeimal,
11. kohal, on läbinud järk-järgult
peaaegu kõik tavapärased vaheastmed.
Noorte seas võitis ta tüdrukute U14
klassis kuulsa Orange Bowli turniiri
aastal 2001 ja suure slämmi noorteturniiri Australian Openil 2004.
Peer tuli 2001. aastal kõigi aegade
noorima mängijana Iisraeli meistriks,
ent mis uut on selleski – meenutage,
kui noorelt võitis Eesti meistritiitli
Kanepi või Anett Kontaveit.
Suure slämmi noorteturniiril mängis
ta esimest korda Austraalias 2003, kuid
langes välja teises ringis. Aasta hiljem
samas ta triumfeeris, kui alistas finaalis
tšehhitar Nicole Vaidišova, kellega koos
oli Peer võitnud elu esimese noortetiitli paarismängus. “See oli mu parim
noorteklassi aasta, lõpetasin maailma
edetabelis teisena. Kohtuda tuli paljude
tennisistidega, kes nüüdki naiste seas
ilma teevad,” meenutas Peer.
2004 oli ainus aasta, mil Peer mängis
paralleelselt noorte ja täiskasvanute
turniire. Juunioride US Open septembris pani Iisraeli neiu veerandfinaali
kaotuse järel noortetennisele punkti.

Kolm turniirivõitu kolme
kuuga
Täiskasvanute klassis oli Peerile esimene edukas aasta 2006, kui ta veebruarist maini võitis kolm WTA turniir.
Esimese võidu ajal Pattayas oli Peer
18-aastane. “Pattaya on koht, mis mulle
väga meeldib, sest see on ilus kuurort,
kus leidub muudki teha peale tennise.
Siin võitsin ka esimese juunioride
kõrgema kategooria turniiri,” ütles
Peer.
Tugevaima võidu sai Peer siiski Istanbulis, kus ta finaalis alistas Anastassia Mõskina. “Mäletan, et finaal kestis
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Madalseisust välja

Shahar Peer
Sündinud: 1. mai 1987
Pikkus ja kaal: 170 cm, 60
kilo
Treener: Harold Solomon
Parim koht maailma
edetabelis: 11. (31. jaanuar
2011)
Võitnud WTA turniire: 5
Parim koht suure slämmi
turniiridel: veerandfinaal
(2007 Australian Open ja
US Open)
Karjääri auhinnaraha:
3 916 438 dollarit
(18. aprilli seisuga)
Reket: Prince
Riietus ja jalanõud: Reebok
Hobid: lugemine, romantilised filmid, magustoitude
valmistamine

väga kaua ning ma lausa jooksin duši
alla, et mitte maha jääda Pariisi lennukist,” meenutas Peer. French Open
tuli kohe Istanbulile otsa ning seal
langes Peer kaheksandikfinaalis Martina Hingise käe läbi. Peer lõpetas
aasta 20-ndana.
Ka 2007 oli Iisraeli neiule edukas
aasta. WTA turniire ta ei võitnud, kuid
jõudis kahel korral Suure Slämmi
veerandfinaali. Kõigepealt ikka Austraalias, kus Peerist sai esimene Iisraeli naistennisist, kes slämmiturniiril
nii kaugele jõudnud. Ta võitis kaheksandikfinaalis maailma 4. reketi Svetlana Kuznetsova, kuid kaotas seejärel
Serena Williamsile.
Veel jõudis Peer veerandfinaali US
Openil. Ühel slämmil ristus Peeri tee
ka Kaia Kanepi omaga. Pariisis kohtusid nad avaringis ja Iisraeli mängija
jäi peale.

Pärast 2007. aastat polegi Peer suure
slämmi turniiridel veerandfinaalini
jõudnud. Seni sujuvalt kulgenud areng
jäi seisma ning 2009. aasta kevadel
langes Peer maailma 50 parema seast
välja. Just siis kohtus ta Tallinnas Federation Cupil ka Kaia Kanepiga ning
enne seda Peeri vastu 0:3 kaotusseisus
olnud eestlanna võitis.
Kanepi endine treener Pablo Giacopelli, kes Tallinnas oli Peeri juhendajana, kommenteeris uue hoolealuse
hetkeseisu tollal nii: “Tema karjäärile
tuleb uus vundament laduda. Ta on Iisraelis meeletult populaarne: kindlalt
parim ja tuntuim naissportlane, vaid
paar jalgpallurit on kuulsamad. Aga
kaasnevad ka pinged, sest tema on tipus
juba olnud. Shahari näide kinnitab veel
kord – sinna on lihtsam jõuda, kui kanda kinnitada.”
Peer tuli madalseisust (halvim edetabelikoht 68.) välja 2009. aasta sügisel,
kui ta järjest võitis kaks madalama kategooria WTA turniiri Guangzhou ja
Taškendis. Vahel valitakse enesekindluse tõstmiseks nõrgemaid turniire ning
Peer tegi antud juhul õigesti.
“See oli väga imelik aasta,” võttis
Peer tunamulluse hooaja kokku. “Jaanuaris alustasin korralikult, kuid siis
mind ei lubatud Dubai turniirile. Pärast
seda hoog rauges, segama hakkas ka
jala väsimusmurd. See oli mu esimene
tõsisem vigastus karjääri jooksul. Õnneks lõppes aasta positiivselt.” Dubai
intsidendist tuleb loos veel eraldi juttu.

Naudib võistluspinget ja
valmistab meeleldi
magustoite
Tänaseks on Peer edetabelis esikümne
künnisel. Saavutanud on ta selle tänu
stabiilsusele, mitte suurtele võitudele.
2010. aasta suvel antud intervjuus ütles
Peer, et edetabelikoht on talle tähtis,
kuid samas võtab ta tennist endiselt kui
põnevat ajaviidet. “Ma ei pea silmas, et
tennis oleks lõbustuspark. Kuid mulle
meeldib võistelda ja väike pinge sütitab
mind. Kogu mu keha ootab võistlusi,
uusi väljakutseid. Kui ei naudi sporti,
siis ei tule ka edu,” selgitas Peer.
Samas vihkab Peer kaotusi ning tahab
kõiges olla perfektne. „Isegi magustoidu valmistamisel tahan kõike teha
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hästi, ehkki ma keerulisi toite valmistada ei oska, pigem on need tavalised
koogid. Ema on vahest närvis, et ma
köögis kõik tagurpidi keeran, kuid olen
talle selgitanud, et mulle meeldib toitu
teha,“ rääkis Peer ühest hobist.

tulnud see Kardonile suure üllatusena,
sest tema käe all jõudis Peer karjääri
parima kohani. Miami turniiril istus
Peeri treeneripingil juba Harold Solomon, kes on sarnaselt Teltscheriga juudi rahvusest ameeriklane.

Shahar Peer koos oma praeguse
treeneri Harold Solomoniga

Mis juhtus Peeri ja
Giacopelli vahel?
Kui Kanepi ja Giacopelli teed läksid
2008. aasta oktoobris lahku, tunnistas
Eesti esireket, et treenerina andis Giacopelli talle palju. “Kuid tennise kõrvalt
- see tsirkus oli liig mis liig. Ta on nii
energiline - ei suutnud minutitki tegevusetult olla ning ei austanud minu
privaataega,” ütles Kanepi.
Natuke aega hiljem rääkis Peer
Tallinnas Federation Cupi ajal, et temal
on Giacopelliga lõbus – nad mõlemad
olla pisut crazy inimesed ja sobivat
kokku. Ent seegi koostöö sai 2010. aasta suvel lõpu.
Iisraeli väljaanne Haaretz, mis uudist
pisutki rohkem valgustas, ei täpsustanud, mida tähendas Peeri väide, et
treeneriga läheb tee lahku isiklikel
põhjustel. “Tänan treenerit erakordse
panuse eest. Viljakas ja nauditav koostöö aitas mind paljude saavutuste ja
parima edetabelikohani,” lisas Peer.
Juba mainitud 2010. aasta juuni intervjuus ehk pisut enne lahkumist nentis Peer, et tema ja treeneri vahel on
“keemiat”: “Saame hästi läbi, ehkki
nagu igas suhtes on meilgi olnud raskemaid aegu. Et oleme mõlemad pisut
hullud, see teeb vahel head, vahel mitte.
Kuid meil on koos lõbus ja lisaks on ta
väga hea treener.”
Intervjueerija märkas, et Peer räägib
suhtest nagu oleks tegu paariga ka väljaspool platsi. „Teist valikut pole,“ ütles
Peer, ent lisas. „Oleme koos kogu aeg,
välja arvatud öösel. Mingit seksuaalset
tõmmet ma ühegi treeneri vastu pole
tundnud.“
Samas pole Giacopelli vallandamine
mingi erand, sest Peeril on profikarjääri
seitsme aasta jooksul olnud üheksa isiklikku treenerit – ainuüksi pärast Giacopellit üheksa kuuga kolm. USA juudi
rahvusest ekstennisisti Eliot Teltscheriga kestis koostöö vaid poolteist
nädalat, sest nad ei klappinud.
Järgnes Craig Kardon, kes kunagi
treenis Martina Navratilovat ning enne
Peeriga lepingu sõlmimist Ana Ivanovici. Tänavu veebruaris sai Kardon
teate, et ta on vallandatud. Väidetavalt
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Skandaal: Peer ei

saanud AÜE viisat

2009. aasta veebruaris ei pääsenud Shahar Peer mängima Dubai
turniirile, sest ta ei saanud Araabia Ühendemiraatide viisat. Iisraelil ja AÜE-l pole diplomaatilisi suhteid, kuid maailmale end
avatuks kuulutanud Dubai on enamasti suutnud meelelahutusürituste või spordivõistlustega kaasnevalt Iisraeli esindajaid riiki lubanud. Nüüd aga põhjendas AÜE välisministeerium viisast
keeldumist turvariskiga – kuu enne Dubai turniiri toimus Gaza
sektoris kokkupõrge ning kohalike viha olevat Iisraeli kodanike
vastu liiga suur.
Ent rahvusvaheline üldsus sellise selgitusega ei nõustunud. WTA
teatas, et kaalub Dubai turniiri kõrvaldamist rahvusvahelisest
kalendrist, Tennis Channel keeldus teleülekannetest. Naismängijate esindaja Serena Williams teatas, et boikotti nad ei korralda, kuid võtavad probleemi väga tõsiselt. Nädal hiljem peetud
meeste turniiri tiitlikaitsja Andy Roddick oli siiski resoluutsem
ja keeldus protestiks Dubais mängimast.
Kahel järgmisel aastal on Dubai korraldajad Peeri turniirile
lubanud, ent tema suhtes kasutusele võtnud erakordsed turvameetmed. Näiteks 2010 turniiril ei tohtinut Peer teiste mängijatega suhelda, harjutas eraldi spordisaalis ning turvamees valvas
teda kogu teekonna väljakult hotellini. Sellegipoolest jõudis Peer
poolfinaali! „Sellistes tingimustes nii hästi esineda – annan talle
au ja õnnitlen,“ ütles Venus Williams.
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Spordipsühholoog
aitab nii tulekahjusid
vältida kui ka
kustutada
Tekst: Gerli Ramler

K

uigi sageli on spordipsühholoogiliste teemadega tegelenud ka
psühholoogid, siis tänapäeval on
spordipsühholoogiast välja kujunenud
iseseisev teadusvaldkond oma spetsiifiliste kompetentside ehk „tööriistadega“.
Eesti Spordipsühholoogia Seltsi president Kaivo Thomson selgitab, milline
pinge valitseb tänapäeva sportlasi ning
kuidas psühholoogia suudab ennetada
sportlase, treeneri ja meeskonna vahelisi lahkhelisid ning liigsetest ootustest
tingitud läbipõlemist.
Spordipsühholoogia tähendab ideaalis läbi kogu sportlaskarjääri toimuvat
monitooringut, mis sportlase jaoks sisaldab testimist (kasutusel on üle kolmesaja spetsiifilise skaala ja testi), vastavalt testimistulemustele spordipsühholoogiliste „tööriistade“ kasutamist ja
testimist tagasiside saamiseks, et
määratleda kasutatud „tööriistade“
tagajärjel tekkinud muutusi. Seega saab
sportlasele kõige adekvaatsemat abi
anda enamasti ainult kogenud spordipsühholoog.

Kurnav „võit iga hinna
eest“
Ühiskonnas leviv pidev võidujooks
parimaks olemise nimel viib sageli
hoiakuni, mida iseloomustab „võit iga
hinna eest“. Sama kohtab ka spordis,
kus samaväärseks keelatud ainete kasutamisega võib pidada näiteks sportlase individuaalsete erinevustega mittearvestamist eesmärkide väljatöötamisel. „Võit iga hinna eest“ kurnab
sportlast nii füsioloogiliselt kui ka psühholoogiliselt. Organismi selline seisund
põhjustab lõppkokkuvõttes sportimisest
loobumise enne, kui jõuavad lõplikult
välja areneda sportlikud võimed ja oskused.
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Lisaks võib sellise hoiaku tagajärjel
pärast sportlaskarjääri lõppu esineda
endistel võistlussportlastel probleeme
suhtlemistasandil, enesekindluses, eneseleidmises, tekib kartus uute väljakutsete ees jne. Tavaliselt tingivadki hoiaku „võit iga hinna eest“ tagajärjel tekkinud muutused abi otsimise vajaduse
ning treeneritele ja sportlastele tuleb
meelde, et on olemas ka spordipsühholoogia.
“Tulekahjude kustutamise” ehk kiire
edu mudeli korral on sportlane kui vahend, keda kasutatakse meelelahutusäri
või mõne muu struktuuri ja süsteemi
poolt lihtsalt ära. Sageli ei pruugi sportlane sellest arugi saada, sest ollakse
pimestatud võimalikust kuulsusest, rahast ja muudest hüvedest. Sellisel juhul
vajatav abi on seotud läbipõlemise,
agressiivsuse, motivatsiooni või keskendumisega seotud probleemidest.
“Tulekahjude vältimise” ehk ande
realiseerimise mudeli korral lähtutakse
arusaamast, et sportlane on isiksus, ja
siis kasutatakse spordipsühholoogilisi
„tööriistu“ kogu sportlaskarjääri jooksul. Selle tagajärjel osutub võimalikuks
juhtida treeningprotsessi nii, et saab
vältida ebaõnnestumistest tulenevaid
psühhotraumasid, spordist enneaegset

loobumist ja psüühilise tervise ebastabiilsust pärast võistlussporti. Asjatundliku ja pideva tegevusega saab välistada
„tulekahjude kustutamist“.
Tippsport kui meelelahutusäri üks
vorme müüb inimese võimeid vahendeid valimata. Kahjuks toetavad
vaikimisi sellist hoiakut ka spordiametnikud. Treenerite edukust hinnatakse
peamiselt tulemuse põhjal, mitte selle
järgi, kuidas ta oskab oma teadmised
suunata inimese arendamisele ja tema
võimete avamisele. Samal ajal tagaks
aeganõudvam protsess tulevikus ka rohkem võite ja medaleid. Selle arusaamani peaksid varem või hiljem jõudma
kõik südamega töö juures olevad arukad
treenerid ja sportlased.
Seega on õigem kasutada varem
spordipsühholoogia professionaalset
abi, mis on seotud: (a) uuringutega, et
leida igale sportlasele tema jaoks sobiv
lähenemine juhendamisel, (b) eesmärkidest tuleneva arengu kavandamisega, (c) grupi kujunemise seaduspärasuste tundmaõppimisega, (d) kognitiivsete võimetega (näiteks liikumiskiiruste eristamisvõime tennises) ja
(e) psühhomotoorika testimisega koos
“tehnilise praagi” põhjuste väljaselgitamisega.

Spordipsühholoogide hinnangul on
Rafael Nadal suutnud teha piisavalt
tööd, et olla vaimselt kindel.
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nikat peaks hakkama jälgima kohe, kui
laps trenni tuleb.
„On lapsi, kellel on kohe loomulik,
kerge jooksusamm, ülejäänutele tuleb
aga õpetada nii käte tööd jooksmisel kui
pöia mahapanemist, “ rääkis Kirspuu.
„Erinevalt võib-olla kergejõustiklastest
on tennisistide kehaasend pisut rohkem
ettepoole ja raskuskese rohkem
päkkadel. Seda eriti võrku liikumisel.”
Eriti tähtis on tema sõnul arendada
kiirust just varases lapseeas, erinevate
mängude ja jooksuharjutustega. Sportmängud hakkavad aga arendama ka
vastupidavust, mida läheb hiljem vaja
tunde kestvate tennisematšide talumiseks. Eriti head on suvelaagrid, kus
on palju võimalusi teha nii sprindiharjutusi kui ka pikka maad joosta.

Kilomeetrite kaupa
sprinti

Kaja Kirspuu õpilased Herne tänava
väljakute kõrval asuvas pargis
jooksutrenni tegemas.

Jooksutrenn tuleb
tennisemängule
kasuks
Et jooksmine kuulub tennisemängu juurde, teab igaüks, ent kas ja kui palju tennisistid
spetsiaalset jooksutrenni teevad, sellele on juba märksa keerulisem vastata.
Tekst: Lauri Birkan

T

ennis on mäng, mis nõuab nii
sprinterlikku kiirust kui staierlikku vastupidavust. Tuleb ju
kärmelt palli järele söösta mitu tundi
järjest. Mil moel õnnestub tennisistidel
reketi- ja jõutrenni kõrvalt veel kaht
sedavõrd erinevat omadust arendada?
Tallinna Alta spordikooli tennisetreeneri Tiit Kivistiku sõnul tegelevad
tema õpilased spetsiaalselt jooksmisega
kindlasti enne hooaja algust – üldfüüsilise põhja ladumisel – hiljem, hooaja
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kestel aga vastavalt vajadusele.
„Soojendussörk, kiirendused ja hiljem
lõdvestussörk koos venitusega kuulub
kindlasti ühe tennisisti treeningusse,“
ütles Kivistik, kes leiab siiski, et klassikalist jooksutehnikat tennisistidel
eraldi õppida pole vaja, sest tennises on
selleks oma spetsiifiline liikumine ja
lisaks on vaja liikumiselt sooritada
lööke.
Kivistiku arvates on kindlasti raskem
arendada sprinterlikke omadusi, mil-

leks sooritatakse palju eriharjutusi. Nii
treenitakse stardikiirendust ja äkilisi
suunamuutusi.

Kirspuu: kogu
sportimise alus on
jooksmine
Märksa kõrgemal arvamusel jooksutehnika trennist on aga Tallinna
Spordiseltsi Kalev tennisekooli treener
Kaja Kirspuu, kes leiab, et jooksuteh-

TENNIS 5/2011

„On uuritud, et kui mäng kestab kaks
tundi, jookseb tennisist selle aja jooksul
kokku keskmiselt kaks kilomeetrit.
Maa-ala, kus liigutakse, on suhteliselt
väike, aga energiakulu suur, sest palju
jõudu kulub löökide sooritamiseks,“
märkis Kirspuu. Seejuures kestavad
paljud mängud ka kolm setti ning
mõnikord minnakse koguni viie setini,
mis on juba tõelised sprindimaratonid.
Kirspuu sõnul on füüsilise ettevalmistuse osana jooks tennisetrennis sama nagu kergejõustiklastelgi, kuid vastavalt erialale siiski erinev. „Öeldakse,
et algaja ja edasijõudnud tennisisti vahe
on liikumine väljakul – see, kuidas ta
jõuab pallini, “ märkis Kirspuu, kes ka
ise füüsiliste võimete parandamise
nimel kergejõustikku paralleelselt tennisega teinud.
„Olen kõikidele oma õpilastele alati
rõhutanud, et kogu sportimise alus on
jooksmine, olenemata spordialast. Sest
sellega hoiame tervist, arendame kehalisi võimeid ja parandame mänguoskust! Mitte ükski minu õpilane ei tule
tundi enne, kui soojendus tehtud – see
on rusikareegel!“ selgitas Kirspuu.
„Minu eesmärk ei ole inimesi vigaseks
mängida, vaid tõsta nende treenituse
taset ja õpetada neile ilus mäng kogu
eluks selgeks! Nii alustame oma tundi
ALATI soojendusjooksuga, millele
järgnevad tennise erialased jooksuharjutused, võimlemine ja venitamine.”
Treeneri sõnul saab kõike seda teha
igas vanuses, arvestama peab vaid inimese võimeid. Näiteks kui liigesed ei
kannata jooksmist, võib ka kõndides
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soojendust teha. Trenni lõpposas saab
lastele aga emotsionaalset vaheldust
pakkuda liikumis- ja pallimängudega.
„Kuna tennis on individuaalala, siis on
hea läbi viia ka võistkondlikke mänge,“
põhjendas Kirspuu.

Aita Põldma:
jooksevad kõik
Jooksutrenni peab väga oluliseks ka
MTÜ Evald Kree Spordimaailma peatreener Aita Põldma, tunnistades, et
mida rohkem lapsed liiguvad, seda
parem.
„Me ei karda, et paralleelne jooksutrenn kahju tooks, ikka kasu,” arvas
ta. „Ja kehaasend jooksutehnikas ei saa
olla hiljem takistus, kui põhirõhk tennisel hoitakse. Kellel annet tennisele,
oskab leida tasakaalu ja võtta õiged löögiasendid väljakul ka aktiivselt jooksu
harrastades.“
Sisetingimustes harjutades seob Põldma oma hoolealuste kiirendused tihti
tenniseharjutustega, kuna väljakuaeg
on kallis ja ta ei raatsi seda tennisetrenni sees eraldi jooksule kulutada.
Küll aga käiakse 2-4 korda nädalas Audentese kergejõustikuhallis eraldi üld-

füüsilise treeningutel, mida viib läbi
kergejõustikutreener.
„Kui liigume kevadel välisväljakutele, pöörame suuremat tähelepanu
treeningueelsele ja ka lõdvestusjooksule pärast treeningut,“ rääkis Põldma,
lisades, et keskmiselt jooksevad lapsed
siis 20-30 minutit enne ja sama palju
pärast tennisetrenni. „Muidugi on see
võistlussportlaste puhul ka mõneti
erinev, aga jooksevad kõik,“ märkis ta.
Kevadel asendatakse osa tennisetrenne
ka jooksutrennidega pargis, metsas või
staadionil. Kiireid jookse tehakse üldiselt rohkem ja aasta läbi, vastupidavust
spetsiaalselt pigem kevadel ja sügisel,
kui võistlusi vähem.
„Valides õiged jooksuharjutused,
sidudes need tenniseharjutustega väljakul ja treenides vähemalt kaks tundi,
on võimalik arendada ühe tennisetreeningu jooksul nii kiirust kui ka vastupidavust. Kuid tennisetreenerina
mõtlen ma treeningut läbi viies vaid
sellele, kuidas panna mängija kiiremini
pallini jõudma ning võitlema lõpuni
võistluse, mis kestab 2-3 tundi. Tennis
on mäng,“ võttis Põldma oma jutu
kokku.
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mida see väljak sul teha lubab. Väljakut
nagu põldugi ei saa petta. Ning pead
olema ka ise mingil määral mängija, et
saaksid tööd hästi teha,“ sõnab ta.
Tänavu alustas Pilter Tondi välisväljakuil esimesi töid juba märtsi lõpul.
„Kõigepealt tuleb sügisene praht koristada. Seejärel on siin väljaku tagaosas
äravoolurennid, need tuleb puhtaks
teha, siis juba aitab päike sulamisele
kaasa. Kuigi vägisi ei saa väljakute
valmimist kiirendada, on siin teha ja
nokitseda alati,“ selgitab Pilter.
Kui aga juhtub kevadel mingi viga,
kas siis on väljak terveks suveks rikutud? „Nii hullusti vast mitte. Kuigi
eelmisel aastal panime ühel väljakul
liiga raske rulliga üle ja siis veel pool
suve oli selle platsiga häda,“ tõdeb Pilter.

Nõmmel on parem drenaaž ja seal saavad väljakud varem valmis kui mujal,
aga näiteks Kalevi väljakute all on Härjapea jõe endine säng ning kuivamine
palju aeglasem.“
Tondil on tänavuse välishooaja alguseks kuulutatud 15. mai, siis hakatakse
väljakuid müüma. „Tähtaegu muidugi
seada ei saa, ehkki mai keskel saab tavaliselt alati mängida. Meil ju mingeid
tsunamisid ega muid erilisi ilmanähtusi pole ning kevad lõpuks ikka saabub,“

nendib Pilter.
Tennise eelmises numbris figureeris
Urmas Pilter kui harrastusmängijate
esiliiga mulluse hooaja võitja paarismängus. „Ma ei teagi, kas olen päris
harrastusmängija. Treenisin ju lapsest
saadik ja olen ka Eesti seenioride meister. Kuigi vahepeal ei mänginud 14 aastat. Sain ühe võistluskeelu ja siis saatsin
kõik pikalt. Magusam aeg võeti kahjuks
mõne inimese poolt ära,“ räägib Pilter
enda mängijakarjäärist.

Tšehhi materjal nõuab
kõvasti kastmist

Urmas Pilter:
„Väljakust tuleb
lugu pidada.“
Igal kevadel mõlgub tennisesõbra meelel üks küsimus: millal
saab ometi väljas mängida. Päike paistab kõrgelt, ilm tundub
päris soe, aga väljakud pole veel valmis mängijaid vastu
võtma.
Tekst: Teet Santer

E

esti üks suuremaid väljakuhoolduse spetsialiste Urmas
Pilter, keda tenniseinimesed tunnevad Puna hüüdnime all, peaks igal
kevadel teadma, millal platsid mängukorda saavad. Kuid tegelikult ei tea.
„Mitte kunagi ei saa ennustada, millal
nüüd tuleb see õige kuupäev. Parem
võiks seda küsida Hüdrometeoroloogia
Instituudist. Lõpuks oleneb kõik ikkagi
kevadisest ilmast, see on enda aju vaevamine, kui hakata midagi arvama,“
selgitab Pilter.
„Näe, täna oli öökülm ja mis ta siin
tegi,“ näitab Pilter 19. aprilli keskpäeval Tondil Tere tennisekeskuse juu-
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Fotod: Alari Pira, Viktor Burkivski

res asuvale välisväljakule. „Lükkas
tükke välja. Eile rullisin seda väljakut,
aga öökülm keeras kogu töö kihva.“

Väljakute valmimise
aeg sõltub
kevadpäikesest
Kas talv on karm või mitte, sellest
isegi liivaväljakute valmimise aeg niivõrd ei sõltu. „Suurem tähtsus on kevadisel ilmal, et oleks soe ja kuiv. Siin,
Tondi väljakutel, võib vihma ka sadada,
see midagi ei riku, aga mujal aeglustab
tahenemist. Tänavu on ehk törts
hilisem, aga ei midagi hullu. Paks lumi

oli mõnes mõttes isegi hea. Talvel maa
külmudes liigub ja lükkab jooned
paigast ära, aga paksu lume all seda
niipalju ei juhtu,“ räägib Pilter.
Pilter on väljakute hooldustöid elus
nii palju teinud, et võhikule on tal isegi
raske üksikasjalikult selgitada, on siis
tegemist täppistöö, kunsti või lihtsalt
iga-aastaste reeglite järgimisega. Pilteril käib kõik tunde järgi. „Kõige tähtsam on suhtumine. Oled nagu külamees,
vaatad taevasse ja siis hakkad tööle.
Väljakust tuleb lugu pidada. Kindlasti
mitte ainult silmaga vaadata, vaid ka
käega väljakut katsuda. Mingi Picasso
kunst see pole, aga tunnetama peab,
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Tondi väljakutel on ka üks eripära –
tegelikult on sealne kate Eestis ainulaadne. Kuigi osa kevadisi töid on sarnased, tuleb eripäraga arvestada. „Neil
väljakutel pole puru sees savi. See on
Tšehhist pärit materjal. Tavaväljakuid
tuleb enne üles kraapida, siis savi sisse
panna ja kinni rullida. Siin on vastupidi
– enne rullid siledaks, siis viskad materjali peale ja lööd veega kinni. Väljakute all on neli kihti šlakki, mis laseb
vett hästi läbi. Need on ainsad väljakud
Eestis, kus pärast vihmasadu saab juba
veerand tundi hiljem mängida,“ teab
Pilter.
Tarkadest paberitest, mis on vaatamata suurtele kogemustele ja iseenda
tarkusele ka Pilteril olemas, võib lugeda, et sellist materjali nimetatakse antuka. Kõige olulisem tarkus niisuguste
väljakute hooldamisel on kastmine, sest
materjali seob vesi. „Need on tundlikud
väljakud, liiga raske rull rikub need ära.
Ta mitte ei seo šlakiga, vaid tõmbab
hoopis materjali lahti,“ lisab Pilter.
Võib uskuda, et selle loo ilmumise
ajaks saab Eestis juba välisväljakutel
mängida. Millal on Eestis rekordvarajasel ajal välja mängima pääsetud, seda
Pilter päeva täpsusega ei tea. „Ma mäletan raudkindlalt ainult seda kuupäeva, mil kõige hiljem on mängitud. 2003.
aastal mängisime Sven Evinguga 11.
novembril. Vaatasin, et hea moment,
tegin veel fotodki sellest sündmusest,“
muigab Pilter ning lisab, et paljudel
aastatel on aprillis kindlasti juba väljas
mängitud. „Oleneb ka kohast, näiteks
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Urmas Pilter väljakut rullimas.
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Üheksa-aastane
Seth Tiigimäe
– võimalik uus tenniselootus
Tekst: Gerli Ramler

N

oor tennisist Seth Tiigimäe pole
oma kodumaal veel kuulsust kogunud, sest sündis Belgias ning
elab hetkel Austrias. Ent juba sel suvel
kolib tema pere tagasi Eestisse ning
noormees saab hakata siin oma võimeid
teiste Eesti tennisepoistega võrdlema.
Sel aastal 9-aastaseks saaud Seth
sündis Brüsselis, kus tema isa töötas
Eestit esindava diplomaadina. Brüsselis
õppis prantsuskeelses eelkoolis. Alates
2007. aastast elab Seth perega Viinis,
kuna tema isa roteerus sinna Eesti esindusse OSCE juures.

Õpib Viini
rahvusvahelises
koolis
Poiss õpib Viini rahvusvahelises koolis, mis on mõeldud peamiselt ÜRO ja
diplomaatilise korpuse lastele ja kus on
esindatud üle 100 rahvuse. Õppetöö
toimub inglise keeles ja teise keelena
on programmis saksa keel. „Kool on
väga hea – Seth läheb ja tuleb sealt rõõmuga,“ kinnitab tema isa Meelis Tiigimäe. „Kuna poiss on loomult ambitsioonikas, läheb tal koolis hästi. Meie
kaasabil ei ole Seth minetatud ka Belgias õpitud prantsuse keele oskust,
kuigi võtab selle drilli kui lisanuhtlust.“
Kodus armastab Seth nokitseda legodega, lugeda ja filme vaadata. Eriti
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meeldivad talle klassikalised vesternid
ja Harry Potter, kellest Sethil on
kombeks võistlustel kriitilises seisus
indu saada. Lisaks headele sõpradele
koolis on Sethil kuueaastane õde Isis,
kes on talle pea kõiges vääriline partner.
Kuna mõlemad lapsevanemad on suured tennisehuvilised, nakatus sellesse
ka Seth. Tennisetrennis hakkas ta käima
kuueaastaselt, paistes seal isa sõnul
kohe silma oma hea keskendumisvõimega. „Hetkel asub meie klubi Viinis
ÜRO kompleksi kõrval väga ilusas ja
avaras spordipargis. Seth kasvas oma
mitmetest treeningugruppidest kiiresti
välja, võrdsete eakaaslaste puudumisel
treenib nüüd endast 3-4 aastat
vanematega ning viimasel aastal on
mänginud palju ka minuga,“ jutustab
poisi isa.

Tennis võitis
jalgpallihuvi ees
Tegelikult käis Seth algul paralleelselt ka jalgpallitrennis, kuid kui tekkis vajadus üks ala valida, ei tekkinud
tal kordagi kõhklust, kumba eelistada.
“Austerlasena” on Seth loomulikult ka
kirglik mäesuusataja ning käib lisaks
neljale tennisetrennile kord nädalas ka
ujumas.
„Seth on vasakukäeline, kiire ja vastupidav. Väliselt rahulik, samas impul-

Foto: Erakogu

siivne. Oma vanuse kohta hea tehnikaga,“ kirjeldab isa. „Parandamist vajaks
eelkõige serv. Seth alustas küll treenimist täiskasvanute pallidega, kuid nüüd
harjutab ja võistleb taas lastele kohandatud tingimuste raames – väiksem
väljak ja pehmemad pallid, millel see
põhineb.“
Karikaid on Sethil kapi peal rohkem
kui aastaid. Märkimisväärseimaks saavutuseks on Austria Kids Winter Race
2010/2011 U9 (2002 ja nooremad)
edetabeli juhtimine kuni hooaja lõpuni,
kusjuures rahvusena on märgitud
uhkelt “EST”! Arvesse läksid iga mängija nelja parema võistluse tulemused
ajavahemikus novembrist märtsini ning
Seth oli kaks korda esimene, korra teine
ja korra kolmas, saades kokku 30 punkti rohkem kui järgmine poiss. Punktide
alusel kutsuti 16 paremat osalema Masters turniirile, kuid seal kaotas Seth
poolfinaalis turniiri võitjale.
Seth on kutsutud osalema Austria
tulevikulootuste U9 treeningugruppi
ning mai lõpus algab juba uus Race.
Kuigi tennise-eeskujusid võiks leida
ka Austriast, on Sethi lemmik ikkagi
Rafael Nadal.
„Suvel kolime Eestisse tagasi ning
Seth ja Isis hakkavad tõenäoliselt õppima Audenteses,“ sõnab Meelis Tiigimäe. „Eesti keelega lastel probleeme
pole.“
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Rene Buschi
Tennisekooli kevadreis
Lätis-Leedus
TC2000 korraldas 15.-17. aprillil väljasõidu sõpruskohtumistele Lätti-Leetu.

E

simeseks kohtumiseks oli korraldatud Adaži tennisekooliga sõprusmängud vanustele 6-10.
Võisteldi juba tuttavas formaadis nii
minitennises kui ka suures tennises täpiga palliga. Kokku mängiti 24 mängu,
millest 20-s õnnestus peale jääda eestlastel. Mängud möödusid sõbralikus
õhkkonnas, mängiti ka üks jalgpallimatš
ning vahetati omavahel kingitusi. Õhtul
lõdvestuti Jurmala veepargis.
Järgmist päeva alustati Go Planeti
mängudemaja külastamisega Riia linnas, kus oli lastele hulgaliselt lõbusat
tegevust. Päeva teisel poolel osaleti
Läti kohalikul minitenniseturniiril Jurmala lähistel. Meie mängijatel läks taas
hästi, sõpruskohtumisel 9-10 aastastega
jäi seisuks 10:4 Eestile ja minitenniseturniiril mängisid TC2000 poisid
Cristo ja Rene finaalis omavahel, kus
peale jäi Cristo 7:6. Toreda turniiri eest,
kus rohkesti mängukogemust kui ka
auhindu saadi, tahaks tänada korraldajat Pauls Feldmanist, kes ise on vana
tubli mängumees.

Tekst: Rene Busch

Fotod: TC2000

Pärast lõdvestavat sauna reisiti edasi
Šiauliaisse, kus ootas ees uus sõpruskohtumine sealse tugeva tennisekooliga,
kust on sirgunud ka Leedu edukaim
mängija Richardas Berankis. Alustati
pühapäeva hommikul sõpruskohtumisega jalgpallis, kus meie poisid olid
hoos ja võitsid 5:1. Seejärel jätkati tennisega.
Mängiti läbi kõigis kolmes nö.
minitennisesüsteemis: red, orange,
green. Mängud kujunesid väga põnevateks ja heameelt teeb see, et enamus
kohtumisi olid võrdsed. Tegemist oli
Leedu ühe tublima tennisekooliga ja
meie mängijad panid väärikalt vastu.
Kokku 12:6 leedukatele ja meie noorte
jaoks väga vajalik kogemus.
Edasi planeerib TC2000 sõpruskohtumisi Stockholmis 26.–29. mail ning
alustab seejärel toredat suve lõbusate
ja sportlike Muhu laagritega (juba 12.
korda) ning võistlustega.
Toredat tennisesuve soovides,
Rene Busch

Rene Buschi Tennisekooli
õpilased Adaži tennisehalli ees.

Nike Openi finaali
järel: vasakult
turniiri peakohtunik
Aleksandr Jürgens,
tüdrukute turniiri võitja
üksikmängus Erika
Hendsel (EKSM),
finalist Tatjana
Vorobjova (TC2000),
treener Redt Reimal
ja turniiri korraldaja
Rene Busch.

Nike Open
2011
Tekst: RAM Tennis

McDonald’s Cup tenniseturniir 6–10-aastastele lastele

K

olmandat aastat järjest korraldab RBTK väikestele tennisesõpradele E-kompleks turniiri.
Taas tuli võistlustele rohkearvuliselt
osavõtjaid, sellel korral 79.
Jaguneti vanusegruppidesse 6–8- ja
9–10-aastased. Enne tennisemänge
prooviti jõudu ka kolmel spordialal:
hüpits, joonejooks ja palli täpsusvise.
Poiste-tüdrukute arvestust peeti eraldi,
kuid tennist mängiti koos. Nooremad
nii-öelda punasel väljakul ja vanemad
oranžil. Rohkearvuliste mängudega
võistluspäev lõppes alles kell 20.00
õhtul.
Nooremad alustasid 11.00 ja neli
paremat neist lunastasid ka osavõtu
vanemate turniirist. Gerda, Cristo ja
Rene võitlesid vapralt ka vanemas klassis. Väikesel Renel õnnestus mängida
ennast isegi poolfinaali. Kõik osalejad
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said pika, sportliku päeva eest premeeritud McDonald’si laste einega ning
kena diplomiga. Edukamatele jätkus ka
ilusaid auhindu.
Uute kohtumisteni meie miniturniiridel, Rene Busch

McDonald’s Cupist osavõtjad diplomite
ja teiste auhindadega.
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Fotod: Viktor Burkivski

Vasakult Tatjana
Vorobjova, Karl Kiur
Saar, Carl Bret Parko
ja TTK esindaja Eestis
Dima Polonski.

ärtsi alguses toimus Rocca al
Mare tennisekeskuses arvult
juba seitsmes noorteturniir
Nike Open, kus võistlesid kuni
16-aastased poisid ja tüdrukud. Osavõtjate arv oli sellel korral läbi aastate
kõige rohkearvulisem: kokku 15 riigist
104 mängijat. Tennis Europe sarja kuulunud 3. kategooria turniiril läks kõige
paremini just Eesti tüdrukutel. Üksikmänguturniiril oli finaal puhtalt eestlaste siseasi, kuhu jõudsid nii Erika
Hendsel kui ka Tatjana Vorobjova, kes
said mõlemad teel finaali häid võite.
Esikohamängu võitis seekord Hendsel
tulemusega 6:1 6:1. Lisaks jõudsid Vorobjova-Hendsel finaali ka paarismängus, kus kaotati napilt Leedu paarile
Agne Cepelyte – Akvile Parazinskaite
tagajärjega 2:6 6:3 6:10.
Võistluste direktor Rene Busch jäi
väga rahule selle aasta Nike Openi turniiriga!
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Seeniorid algatasid
oma turniirisarja
Tänavu lisandub võistlemisvõimalusi Eesti tenniseseenioridele, sest Enn Kunila ja
veel mitme seeniormängija algatusel loodi tuur, ametliku nimetusega Eesti seenioride
karikavõistlused.
Tekst: Teet Santer

T

egelikult on turniirid ainult seenioride vanemates vanuseklassides ehk 55+ ja 60+. Sellel on ka
oma põhjendus. „Meiesugused ei jaksa
enam 25–30-aastastega heidelda,“ selgitas äsja 60-aastaseks saanud seeniormängija Heino Raivet, kes veel sajandi
algul Eesti harrastusliigades edukalt
noorematele vastu pani ja ühel hooajal
isegi paarismängu võitis. „Kuid siis ma
olin veidi üle 50, nüüd aga uus number
ees. Parem omavanustega rinda pista.“
Osa seenioride turniire oli kalendris
varemgi – näiteks Eesti meistrivõistlused ja mõned rahvusvahelised
turniirid. Need kuuluvad ka karikasarja, ent osa turniire tuli juurde. „Plaanis
on meil hooaja jooksul pidada kolm turniiri sise- ja viis välisväljakutel,“ rääkis
Sven Eving, Eesti parimaid seeniormängijaid, kes ka rahvusvahelisel tasemel auhindu võitnud.
Turniirid on neljas mänguliigis –
naiste ja meeste üksikmäng ning naiste
ja meeste paarismäng.
Suvehooaja esimene turniir peetakse
Kärdlas 8.–10. juulini. „Selle turniiri
võttis Kunila nii-öelda oma egiidi alla,
aitab toetust leida,“ ütles Raivet, ent
jätkas: „Üldiselt kogu sarjale on vaja
veel sponsoreid leida. Meil on ikkagi
kavas auhindu lisaks otsida, igal juhul
võitjatele ka karikad.“
Juurde tuli ka turniir Haapsalus,
mille täpne toimumisaeg on lahtine –
kas augusti lõpul või septembri algul.
Ning detsembris mängitakse Tartus
aasta viimane võistlus. Huvitav, et kolm
siseturniiri mängitakse erineval kattel:
Tondiraba halli hard-court’il, Tere tennisekeskuse liivaväljakutel ja Tartus
vaipkattel.
Eving lubas, et üritab võimalusel
kaasa teha kõik turniirid, ehkki ta võtab
osa ka välismaal peetavatest rahvusvahelistest võistlustest. „Nüüd, pooleldi
pensionärina, on rohkem vaba aega,
saab niimoodi sättida, et igal pool mängida,“ sõnas Eving.
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Pilt: Viktor Burkivski

Sven Eving on üks
seenioride turniirisarja
soosikuid.

Punktisüsteemi mõtles seenioride niinimetatud „ajutrust“ ise välja, kuid
eeskuju võeti ikkagi ITF-i punktiskaalalt. Tugevamad turniirid annavad rohkem ja nõrgemad vähem punkte nagu
tavaliselt. „Me veel kaalusime, kas aasta arvestust pidada nii, et oleks välishooaja algusest sisehooaja lõpuni, kuid
lõpuks otsustasime pidada arvet kalendriaasta kaupa. Välja kujuneb ka seenioride edetabel, mis on oluline, kui tahame panna välja võistkonda
maavõistlusteks või saata mängijaid
MM-ile,“ ütles Raivet.
Eving usub, et esimesele turniirile
Kärdlas koguneb tema vanuseklassis
umbes kümmekond mängijat, kuid

Raivet on osavõtu suhtes isegi optimistlikum. „Ma võin loetleda ligi viiskümmend meest, kes neil turniiridel võiksid
mängida. Ma usun, et osavõtt läheb aja
jooksul ainult rohkearvulisemaks,“ sõnas Raivet. Arengut loodab ka Eving:
„Kui võistlusi tuleb juurde, siis lisandub
ka mängijaid. See on väga hea algatus,
niisugust initsiatiivi oli vaja.“
Raiveti sõnul ei tasuks ka mängijate
tasemevahet karta. „Üksikmängus võib
olla, et näiteks Eving on teistest tugevam, aga paarismäng tuleb kindlasti
võrdsem,“ leidis Raivet. Kõigil seenioride sarjast osavõtjail peab olema Eesti Tennise Liidu litsents ehk MIN-kood,
muidu osa võtma ei lubata.
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Eesti sulgpall
püüab taas kahe
mängijaga
olümpiale jõuda
Tekst: Ville Arike, Õhtuleht

Foto: Scanpix/Postimees

S

ulgpallis nagu mitmel teiselgi
alal algas maikuuga väga tähtis
periood. Just nüüd 12 kuu jooksul
kogutakse neid vajalikke punkte, mille
alusel määratakse, kes saavad järgmisel
aastal võistelda Londoni olümpiamängudel.
Eesti sulgpall debüteeris kolme aasta
eest Pekingi olümpial, kui koha sinna
teenisid nii Kati Tolmoff kui ka Raul
Must. Tegelikult mängis eestlane olümpial juba varem, kui 1992. aasta Barcelona mängudel esindas USA-d Maarjamaa juurtega Chris Jõgis.
Eelmisel kümnendil aastaid Eesti
parima mängija tiitlit enda käes hoidnud Tolmoff on kahjuks tippspordist
loobunud, ehkki tema parim mängijaiga
oleks just käes. Karjääri tipphetkel asus
ta maailma edetabelis 32. kohal.
Nüüd on selge esinumber Must, kellel
ei tohiks meeste üksikmängus oma
teisele olümpiale pääsemisega probleeme tekkida. Tema tuules püüab aga
pääset ka üks naismängija, sellele kohale pürivad nii valitsev Eesti meister
Karoliine Hõim kui ka Laura Vana.

Olümpiamängudel 172
sulgpallurit koguni 50
riigist
Vaatleme, kuidas sulgpalluritel käib
olümpiamängudele kvalifitseerumine.
Võrreldes eelmise nelja-aastase tsükliga pole maailma alaliit midagi uut
välja mõelnud, valiksõel on jäänud täpipealt samasuguseks.
Londonis pääseb püünele 172 sulgpallurit – 86 meest ja 86 naist. Maailma
sulgpalliliit BWF ajab võimalikult laia
geograafia poliitikat ehk üritab olümpiale saada võimalikult paljude riikide
sulgpallureid.
Suhteliselt noore olümpiaalana – avalöök anti 1992 Barcelonas – tuleb Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ees
oma kohta päikese all ikka ja jälle tõestada. Eriti alal, mis teistes maailma
nurkades peale Aasia ja Taani pole just
populaarseim.
Ja siin on BWF leidnud geniaalse vahendi. Kes ikka tahab olümpialt välja
puksida ala, milles mängudel poolesaja
riigi esindajad – täpselt nii palju riike
Pekingi sulgpalliturniiril osales!
Ei tasu arvata, et kus riikides vähegi
sulgpalli mängitakse, need olümpiale
pääsevadki. Maailma alaliidul on 170
liiget.
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Väikesele Eestile sobib
säärane valiksüsteem
Eestile säärane süsteem sobib, sest
meie mängijaid maailma teravaimas
tipus seni veel ei kohta. Keskmike seas
aga küll.
Eestlaste puhul käib jutt ainult üksikmängudest. Paarismängudes on valikusõel märksa tihedam. Nii mees-,
nais- kui ka segapaarismängus pääseb
mängudele 16 paari, eestlased pole sellele kvoodile ligilähedalegi pääsenud.
Seevastu lubatakse platsile vähemalt
38 meesüksikmängijat ja sama palju
naisi. Miks vähemalt? Põhjus on mängudele lubatavate sulgpallurite üldarvus. Päris palju paarismänguspetse
kvalifitseerub olümpiale kahes mänguliigis – lisaks sama soo omale ka
segapaarismängus. Selle võrra väheneb
olümpial osalevate mängijate üldarv.
Vabanevad kohad lähevadki üksikmängule.
Laia olümpiageograafia saavutamiseks on välja mõeldud peen ja
tippriike kahtlemata häiriv süsteem.
Üksikmängus saab kolm sportlast välja
panna ainult riik, kelle kõik need kolm
mängijat asuvad 2012. aasta aprilli lõpu
seisuga maailma edetabelis nelja parema seas! Seega saab parimal juhul leiduda ainult üks niisugune riik, kes võib
mees- või naisüksikmängus välja panna
kolm sportlast.
Aprilli keskel täitsid selle kriteeriumi
Hiina naised, kes edetabeli esinelikus
täpselt kolmekesi (ja esikümnes kuuekesi, seega vähemalt kolm maailma
esikümne mängijat praeguse seisuga
olümpiale ei pääseks!).
Meesüksikmängus ei saanud aprilli
keskpaiga seisuga aga ükski riik panna
välja kolme sportlast.

Võib juhtuda, et
maailma esireket
esindab riiki vaid üksi
Edasi – millised riigid saavad Londonisse saata ühes mänguliigis kaks üksikmängijat? Selleks peavad need mõlemad mängijad asuma maailma edetabelis 16 parema seas. Naiste seas oli
lisaks kolme mängijaga Hiinale aprilli
keskel „kahe mängija riike“ vaid üks –
Lõuna-Korea.
Meeste üksikmängus olid säärased
riigid Hiina, Indoneesia ja Taani.
Näiteks maailma esireketi Chong Wei
Lee kodumaa Malaisia saanukski Londonisse saata ainult tema üksinda, sest

paremuselt järgmine malaislane asus
edetabelis 18. kohal. Karm kriteerium,
aga tõsi!
Naiste seas asusid näiteks Tai kaks
paremat mängijat 17. ja 18. kohal ehk
maailma 18. reket jääks samuti mängudest kõrvale. Kui samad mängijad
asuksid 15. ja 16. kohal, pääseksid veel
mõlemad mängudele, näiteks 16. ja 17.
kohaga aga ainult üks. Nõnda käib
tähtaja kukkumise eel karm võitlus
mitte ainult rongi viimaste kohtade
pärast, vaid ka edetabeli 4. koha (puudutab eelkõige hiinlasi) ja 16. koha ümber.
Nagu lihtne matemaatika ütleb – mida vähem leidub riike, kust saab mängudele kaks või kolm sportlast ühes
mänguliigis, seda rohkem riike pääseb
osalema ehk seda rohkem kohti jääb
tahapoole.

Kindla olümpiapileti
annaks koht maailma
80 parema seas
Mida näitab praegune seis eestlastele? Raul Must asus aprilli keskel maailma edetabelis 54. kohal, olümpiatabelis oleks ta olnud 26. ehk kindel kvalifitseeruja. Naistest oli Karoliine Hõim
maailma edetabelis 99. ja Laura Vana
147. Olümpiatabelis oli Hõim aga 40.
ehk juhul, kui paarismängudest kohti
üle ei jääks, teine väljajääja (minimaalne osalejate arv oli mäletatavasti 38).
Tegelikkus peaks olema roosilisem.
Näiteks Pekingis pääses meeste üksikmängus võistlema 41, naistest koguni
47 sportlast. Nõnda peaks Hõimu praegusest kohast piisama (viimasena pääses Pekingisse maailma edetabelis 150.
koha kandis olnud naine!). Et aga olümpiale pääsemises kindel olla, oleks hea
maailma edetabelis kerkida 80. koha
kanti.
Mõlemad, nii Hõim kui ka Vana kindlasti olümpiale ei pääse. Kui mõlemad
pääseksid aastaga 80 sekka, läheb mängudele edetabelis eespool olija.
Must peab oma positsiooni vähemalt
hoidma, kuid ambitsioonikas sportlane
ihkab edetabelis tublisti kõrgemale
tõusta. Ta alustab maikuus olümpiapunktide kogumist turniiridel Taanis,
Marokos ja Hispaanias.
Juuli alguses toimub tähtis võistlus
päris Eesti külje all – Peterburi lähistel
Gatšinas, mis jääb Narvast vaid sadakonna kilomeetri kaugusele. Hooaja
tähtsaim võistlus – MM – peetakse
Londonis eelolümpiana.

69

Sulgpall

Laura Vana harjutas
Hollandis Euroopa
eksmeistri käe all
Laura Vana on hetkel Eesti naiste sulgpalliedetabelis teine number, kuid
eesmärgi nimel saada esimeseks harjutas ta Hollandis maailma ühe tippmängija,
Euroopa eksmeistri Huaiwen Xu käe all.
Tekst: Ants Põldoja

Foto: Serge Enkoff, www.sezi.ee

„T

änavune aasta on üldse hästi
läinud. Kodusel Yonexi rahvusvahelisel turniiril sain
senise parima tulemuse ning Hollandis
jõudsin Challenge-turniiril teise ringi
– varem polnud sama tasemega võistlusel avaringis kunagi võitnud,“ rääkis
Vana.
Kuid treeningulaager Hollandis oli
siiski tähtsaim. „Treenisin kolm nädalat
koos Hollandi koondisega, kes on Euroopas paremuselt viies. Seal on väga
head treenerid, eriti Huaiwen Xu. Laagris sain osaleda tänu Euroopa Sulgpalliliidu stipendiumile. Varem olin Rootsis käinud, kuid seal sai mu tavapärane
treeningupartner vigastada ning otsisin
uut võimalust. Hollandisse üritan ka
edaspidi laagrisse minna,“ pajatas Vana.
Xu kohta veel niipalju, et ta tuli Hiinast Saksamaale üle, sest kodumaal
peeti teda kasvult liiga lühikeseks ning
edu ei usutud. Uue riigi lipu all jõudis
ta MM-il kaks korda pronksile, Pekingi
olümpial (2008) veerandfinaali ja tuli
kaks korda Euroopa meistriks. Kui Xu
2008. aastal spordist loobus ja treenerina tööle asus, oli ta maailma edetabelis kaheksas.

Eestis harjutab koos
meestega
Eestis olles harjutab Vana koos
meestega. Pundis on kolm Eesti paremat meesmängijat Raul Must, Rainer
Kaljumäe ja Ingmar Seidelberg ning
Laura Vana. Lisaks on Pekingi olümpial Eestit esindanud Must Laura poisssõber. „Minule tõuseb temaga treenimisest kindlasti kasu, kuid loodan, et
tallegi ei tee kahju. Mingit omavahelist
õiendamist meil sellest küll ei tule, et
lähedastes suhetes oleme,“ ütles Vana.
Vanal on aga meestega treenimine
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Londoni olümpia – siht,
aga mitte kinnisidee

ainus võimalus arenguks, sest Eesti
naiste esireket Karoliine Hõim elab
suurema osa ajast Soomes.
Maailmas enda tasemel mängijatega
võrreldes arvab Vana, et tal jääb puudu
kiirusest ja plahvatuslikust jõust. „Et
parimatele järele jõuda, pead olema
füüsiliselt hästi ette valmistatud,“ teab
Vana. Ta teeb lisaks pallitreeningutele
kolm-neli korda nädalas füüsilist ettevalmistust. Vähemalt korra nädalas
alati jookseb, mõnikord ka pikemaid
lõike. Lisaks tuleb rassida jõusaalis.
Enda eeliseks peab Vana pikkust, mis
võimaldab tal tagaväljakult paremini
rünnata ja agressiivset mängustiili hoida.
Samuti on Vana sõnul arenguks tähtis
psühholoogiline ettevalmistus.
„Mõnikord tuleb hull närv sisse, siis
lähed krampi ning reaktsioon aeglustub. Kuigi minul on tavaliselt raskem
algul mängu sisse saada. Kui rütm käes,
siis lõpus otsustavatel punktidel ma
enam nii palju ei pabista,“ selgitas Vana.

Nagu ajakirja Tennis eelmiste lehekülgede loos kirjeldatud, on Eesti parimal naismängijal hea võimalus jõuda
Londoni olümpiale. Vana peab sinna
pääsuks kerkima maailma esisajasse,
kuid lisaks veel mööduma edetabelis
Karoliine Hõimust.
„Olen olümpiale pääsu sihiks võtnud,
kuid see pole kinnisidee. Praegu on üldine mängu arendamine olulisem eesmärk, olümpia oleks boonus. Liialt ei
tohi sellele mõelda, paneb muidu pinge
peale. Kui ma ei jõua Londonisse, pole
see mingi katastroof. Mul on veel aega,
kindlasti jätkan sulgpalliga 2016. aasta
mängudeni ning vast kauemgi,“ arvas
Vana.
Vana siiski alustas olümpiapunktide
kogumist juba mai teisel nädalal
Maroko turniiril. Ehkki seal võib praegu
olla palav, ei häiri see Vanat. „Vastupidi,
mulle isegi meeldib palavaga võistelda,
saab kiiremini soojaks,“ leidis Vana.
Suvel on võistlusi ka meile lähemal –
Leedus, Lätis, Venemaal.
Vana võistluskalendris on sel aastal
koguni 20 rahvusvahelist turniiri, kuid
ta ei pruugi kõigil osaleda. „Olümpiakvalifikatsiooni arvestusse lähevad 10
paremat turniiri. Vaatan, kui palju olen
punkte kogunud ja vastavalt sellele otsustan, kas loobuda mõnest võistlusest,
et ei läheks liiga tihedaks,“ sõnas Vana.
Laura Vana on juba mõelnud ka ajale,
kui spordiga lõpetab. Ta õpib TTÜ-s
toiduainete tehnoloogiat. „Puuduma
pean loengutest palju, kuid õppejõud
tulevad vastu ning seni olen eksamitega
edukalt hakkama saanud. See on niiöelda plaan B selleks, et elus mitte nullist alustada. Oleks nadi, kui lõpetan
30-aastaselt spordi ja muud teha ei oskagi. Lisaks viib õppimine mõtted sulgpallist eemale ning seegi on vajalik,“
rõhutas Vana.
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Kuidas valida
sulgpallireketit?

Maailma üks paremaid sulgpallureid,
olümpiavõitja Lin Dan, eelistab mängida
viimasel ajal populaarseks saanud Li
Ningi reketiga.

„Sulgpallireket tuleks valida enda meeldivuse järgi ja peaasi, et ta on käepärane
ja mõnus mängida!“ peab sulgpallitreener Aigar Tõnus kõige tähtsamaks igaühe
individuaalsust.
Tekst: Gerli Ramler

Fotod: Scanpix
Indoneesia sulgpallur Lindaweni Fanetri
kasutab maailmas kõige rohkem levinud
Yonexi reketit. Tema käes näete ka
hanesulgedest palli, mis kaalub 5 grammi
ringis.

Isometric-pea, mis tähendab, et palli
tabamisala on laiem.
„Yonexi reketid jagunevad üldiselt
reketipea järgi kerge ja raskema tasakaalupunkti järgi või on ühtlase tasakaaluga. Eraldi reketid on loodud
lastele ja harrastajatele. Lisaks saab
vastavalt mängu ja mängija iseloomule
saab valida reketi varre jäikust – kas
painduv, keskmise paindega, jäik või
väga jäik,“ sõnab Kivisaar.

S

ulgpallireketid on varrest rohkem jäigemad või paindlikumad.
„Jäigemad reketid on stabiilsemad ja soodustavad paremat löögikontrolli – see on kindlasti võistlussportlaste valik,“ selgitab Tõnus. „Paindlikuma varrega reketid annavad küll lisa
löögitugevusele, kuid ei taga nii head
löögikontrolli. Tasakaal võib reketil
olla jaotatud nii, et raskus on rohkem
reketipeas või käepideme pool. Reketid,
millel on raskus rohkem käepideme
pool, on küll hõlpsamad tõrjumiseks
(nii-öelda kiire reketipea), kuid siiski
meessportlaste valik langeb rohkem
reketi poole, kus raskus on pigem jaotunud reketipeasse.“
Reketipea raskuseks on näiteks Yonex asetanud oma reketipeasse titaani.
Naismängijatele meeldib Tõnuse sõnul
rohkem kergema peaga reket.
Reketikäepidemest eelistatum on
meie mängijatel tavaliselt õhuke käepide, et oleks parem hoideid muuta,
kuid ka see on veidi maitse asi, sest
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mõnele mängijale meeldib siiski
paksem käepide. „Reketikeeltele kehtib
samuti paindlikkuse printsiip ehk mida
vähem kilosid keelestuse tugevusel
seda rohkem on võimalik keelte paindlikkusest saada energiat juurde, kuid
oluliselt halveneb löögikontroll,“ räägib
sulgpallitreener. Tavatugevus keelestamisel on 13-14 kilo. Tugevam keelestus tagab parema löögikontrolli, mis on
põhjus, miks võistlussportlastele meeldib rohkem tugevam keelestus.

Oluline on reketi kaal,
painduvus, tasakaal ja
suurus
Jaapani firma Yonex on üle 50 aasta pikkuse ajalooga sulgpalli- ja tennisevarustuse tootja, kes toetab enamikke
maailma tähtsamaid sulgpallivõistlusi
ja kuulsaid mängijaid, samuti meie kohalikke profisportlasi. Eestis on Yonexi
sulgpalli- ja tennisereketid müügil juba
20 aastat. Kaubamärgi esindaja Eestis,
Fort Sport OÜ müügijuht Tiia Kivisaar
märgib, et Yonexi reketit iseloomustab

Mihkel Luigas Kiili sulgpalliklubist
kiidab Li Ning sulgpallireketeid. „Tennisesõbrale võib Li Ning praegu veel
võõraks jääda, kuna toodetakse hetkel
vaid tenniseriideid, aga ka tennisereketite tootmine ei ole enam mägede taga!
Firma on lühikese ajaga tõusnud maailma suuruselt kolmandaks sporditoodete ettevõtteks.“
Li Ning on viimase kolme aastaga
toonud turule enam kui 10 maailmaklassi sulgpallireketit, millega mängivad Hiina koondislased. Lisaks sellele
on võetud kasutusele hulganisti uusi
tehnoloogiaid, mis muudab sulgpallireketid mängijale paremini tunnetatavaks.

Parimad reketid
maksavad üle 110 euro
Luigas sõnab, et harrastajate reketite
hinnad on 50-70 euro vahel, järgmine
hinnaklass on kuni 110 eurot ja sellest
üle maksavad koondise taseme reketid,
mis küll Eestis on tänu väiksele turule
oluliselt odavamad kui mujal maailmas.
„Kuid üldjoones on sulgpall kallis spordiala, kuna pallide kulu on isegi harrastusmängijal päris suur! Kaks korda

TENNIS 5/2011

8 fakti sulgpallist:

1. Ühe matši ajal liigub sulgpallur sageli rohkem kui 6 kilomeetrit.
2. Sulgpalli lennukiirus võib
küündida üle 300km/t, mis teeb sellest maailma kõige kiirema reketiala. Kiireima pallilennuga rabaku
rekord kuulub hiinlasele Fu
Haifengile
–
332
km
tunnis!Võrdluseks, tennisepalli rekordkiirus on 249km tunnis, Andy
Roddick.
3. Parimaid sulgpalle tehakse
hane vasaku tiiva sulgedest ja ühel
sulgpallil on 16 sulge.
4. Üks lühimaid sulgpallimatše on
kestnud 6 minutit (Ra Kyung-min
vs Julia Mann) ja pikim 124 minutit
(Peter Rasmussen vs Sun Jun).
5. Sulgpalli kaal jääb vahemikku
4,74 – 5,50 grammi.
6. Sulgpall on üks maailma populaarseimaid alasid (ainult jalgpall
on popim) ja eriti kuum ala on see
Aasia riikide seas: on täiesti tavaline, et võistluste publikut on 10
000-15 000.
7. Olümpiadebüüdi tegi sulgpall
1992. aastal Barcelonas. 46 medalist
42 on jaotatud Aasiast pärit mängijate vahel.
8. Maailmatasemel mängijatel
kulub ühe matšiga ca 10 sulgpalli,
ja keskmine löökide arv palli kohta
on 400.
Allikas: www.sulgpallitrenn.ee
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nädalas 1,5 tundi korraga trenni tehes
läheb kuus pallidele umbes 40-50 eurot,
mis on juba reketi hind,“ toob ta näite.
Li-Ningi reketitest tasub äramärkimist
üksikmänguks mõeldud Woods N90-II,
mille teevad eriliseks tema tehnilised

näitajad: kaal 85-89 g, jäik painduvus,
tasakaal 304 mm ning pikkus: 675 mm.
See reket on loodud ründava stiiliga
mängijale. Tasakaalukamale sulgpallurile sobib reket Flame N 55, mis on
oma näitajatelt eelmisest täiesti erinev:
kaal 85-89 g, keskmise painduvusega,
tasakaal 295 mm ja pikkus 674 mm.
Tennisega võrreldes on sulgpallireketid
küll kergemad, kuid ei tasu ka unustada,
et pall on märksa kergem ehk 4,5 grammi.
„Kergema reketipeaga on manööverdamine oluliselt lihtsustatud ning tunnetus märksa parem,“ ütleb Luigas.
„Statistika järgi on enamik sulgpallireketeid kaaluga 80-90 grammi, kuna
just see kaaluvahemik võimaldab
reketit liigutada väga kiirelt, samas
randmele löögi lõppedes vigastusi tekitamata. Ilmselt nagu igas teises reketispordis on eritooteid ka sulgpallis, kus
reketeid on ka 70-grammiseid. Aga
need on eelkõige mõeldud tütarlastele,
sellest ka nende värvus – 90% kergetest
reketitest on roosad.“
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Kus saab Tallinnas
sulgpalli mängida?
Sulgpall on üks spordialasid, millega välistingimustes tegelda ei saa – tuul puhub
kerge palli lihtsalt minema. Seepärast jäävad sulgpallurid ka suvel saalidesse
ning alljärgnevas loos aitamegi huvilistel leida mänguvõimalusi Tallinnas ja selle
lähiümbruses.
Tekst: Ajakiri Tennis

T

Võistlus on käimas Viimsi
spordihallis, mis on üks Tallinna
sulgpallikeskusi. Seal on koguni
12 väljakut.
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Foto: www.sulgpallikeskus.ee

ondiraba hallis tegutsevad nii
sulgpalliklubi kui ka sulgpallikool, mille kohta saab infot veebiküljelt www.sulgpallikool.ee. Kokku
on hallis neli spetsiaalkattega sulgpalliväljakut.
Klubi tegutseb aastast 2008 täiskasvanute treeningutega. Praegu on
treeningutel kirjas 40-45 täiskasvanut.
„Üritame hoida klubielul hinge sees,
korraldame klubisiseseid võistlusi ja
üritusi, tavaks on saanud suvine ja talvine sulgpallilaager,“ teatab Tondiraba
klubi.
Tondiraba sulgpallikool tegutseb
samuti aastast 2008 ja treeningutel käivad noored vanuses 7-18. Tänavustel
Eesti noorte meistrivõistlustel võitsid
Tondiraba sulgpallikooli õpilased mitmeid medaleid, mis on märkimisväärne
tulemus nii noore klubi kohta. Treeneriteks on Jüri Tarto ja Kristo Kasela.
E-mail: kristo@sulgpallikool.ee.
Tallinna sulgpallikool on selline asutus, millel oma halli pole. Kuid ta võtab
õpilasi vastu aastaringi, igal ajal võib
noor huviline ühineda treeningutega.
Treeninguid viiakse läbi erinevates
paikades: Nõmme erakool (Idakaare 5)
treener Tiina Nukk, e-mail: tiina@sulgpallikeskus.ee; Sõbra Hall (Sõbra tn. 61)
treener Alfred Kivisaar, e-mail: alfred@
sulgpallikeskus.ee; Tallinna 37. keskkool (Vilde tee 69), treener Kaisa Simon, e-mail:kaisas@colleduc.ee, Zelluloosi spordiklubi (Tartu mnt.80 d),
treener
Katrin
Ku u s k ,
email:kuuskkatrin@hot.ee ja treener
Aigar Tõnus, e-mail:aigartonus@hotmail.com, Lasnamäe sulgpallihall
(Punane 69a) treener Aigar Tõnus ja
Alfred Kivisaar, Arte gümnaasium (
Vilde tee 62) treener Karl-Rasmus Pungas, e-mail estice@hotmail.com. Kooli
kodulehekülg on www.sulgpallikeskus.
ee.
Lisame siin juba mainitud sulgpallihallide kohta, et Lasnamäe hallis on 7

väljakut, neist 5 spetsiaalkattega, Zelluloosi hallis aga 4 puitkattega väljakut.
Neis paikades saavad treenida ka harrastajad.
TTÜ sulgpalliklubi treeningud toimuvad TTÜ spordihoones. Trenni võivad
tulla kõik TTÜ endised ja praegused
üliõpilased ning töötajad. Soovitav on
eelnev mängukogemus, kuid see ei ole
kohustuslik. Liituda on võimalik aastaringi. Soovi korral kontakteeruda tanel.
tenso@mail.ee.
Viimsi Sulgpalliklubi ja MTÜ SK
Drive pakuvad mis tahes vanuses ja
tasemel huvilistele professionaalset
sulgpalliõpet ja eratreeninguid.
Treeningud toimuvad Viimsi spordihallis, kus on 12 väljakut, neist 4 spetsiaalse kattega, ja mitmel pool Tallinnas
ning erikokkuleppe korral ka mis tahes
Eesti paigas. Ühendust saab võtta email: aigartonus@hotmail.com.
Sulgpalli saab mängida ka Sparta
Spordiklubis (Pärnu mnt 139 c), kus on
pidevalt kaks sulgpalliväljakut, kuid
maha on joonitud kokku 10 väljakut.
Sulgpallitreenerit seal ei ole, kuid soovijad saavad väljakuid üürida ning
mängimas käia.
Alternatiivina pakutakse sulgpalli
harrastamist Tallinna lähistel Kiilis.
Nagu ütleb selle klubi esindaja, võib
tipptunnil olla tallinlasest sulgpallihuvilisel isegi lihtsam Kiili sõita, kui mööda linna liigelda. Kiilis on olemas avar
saal seitsme väljakuga, töötab kaks
kvalifitseeritud treenerit, kellest üks on
igas trennis kohal ja teine käib vastavalt
soovile. Mängijad on jagunenud gruppidesse vastavalt vanusele ja tasemele.
Ka Kiilis võivad sulgpalli mängida nii
noored kui ka täiskasvanutest harrastajad. Kahes pärastlõunases grupis võetakse inimesi vastu aastaringi ja
mingeid erilisi kriteeriumeid uutele
tulijatele ei seata.
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lauatennis
mängijate päralt. Valeria Petrova alistas
Olesja Ketško 3:2. Noormeestest võitis
narvalane Aleksandr Lušin pronksi.
Need olidki Eesti ainsad medalid. Meie
kunagised noored suurlootused Petrova
ja Ketško kahjuks tippspordile suurt
enam ei panusta, sest nende treeningkoormused on kaugel tänapäeva tasemest. Siin nad küll võidutsesid, kuid
konkurents selles klassis tugev just polnud. Suvel toimub aga noorte EM ja seal
saavad nad oma taset parimatega võrrelda. Kohati näitas head mängu 17-aastane Toomas Libene. Teda võib ehk
pidada ka meie lootuseks ning oma esimesed tuleristsed meeste hulgas saab
ta juba sellel kuul, kui osaleb Rotterdamis MM-il
Turniirisaali üldvaade: mänge on
korraga käimas päris palju.

Alari Lindmäe
memoriaalil andsid
tooni välismaalased
Nüüdseks 26 aastat peetud Alari Lindmäe memoriaalist on tänaseks välja kujunenud
Baltikumi lauatennise tippvõistlus. Kui varasematel aastatel on ka Eesti parimad
jõudnud finalistide hulka, siis viimastel aastatel annavad tooni välismaalased, sest
meile saabuvate rahvusvaheliste mängijate tase on üha kõrgem.
Tekst: Rein Lindmäe, võistluste peakorraldaja

A

astast aastasse suureneb osalejate ja ka osalevate maade arv,
kes meile võistlema tulevad. Kui
kaks aastat tagasi avaldas osalemissoovi
321 pinksimängijat, paigutasime Tallinnas Tondiraba tennisehalli kolmele väljakule 30 lauda. See võistlus läks Eesti
lauatenniseajalukku, kui kõigi aegade
suurima osalemisarvuga turniir. Suuremat spordihalli leida oli raske ja järgnevatel aastatel läksime võistlusklasside
vähendamise teed, keskendumaks pigem võistluse taseme hoidmisele. Tänavusel memoriaalil jätsime alles vaid
kuus võistlusklassi: U-15, U-18, meeste
ja naiste võistkondlik ning üksikmängud.

260 mängijat 17 riigist
Vähendatud klasside arv tõi hoopis
tihedama konkurentsi ning kolme kontinendi rahvuslikud alaliidud regist-
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Prantsusmaa noored
Eesti tippudest üle
Memoriaali üllatajaks võib pidada
prantslast Mehdi Bouloussat. Kes on
see 16-aastane noormees? Palju temast
teada veel pole. Ta on Prantsusmaa
kõige tugevama treeningkeskuse õpilane. Seal tehakse aga ränka tööd ja
valatakse liitrite viisi higi. Mõni päev

nädalas on koguni kolm treeningut päevas. Seda siis, kui hommikul kell 6 algab
treening multipallidega. Muidu mängitakse kaks korda päevas. Kuid isegi sel
juhul küünib tema treeningkoormus
seitsme tunnini päevas.
Tallinnas näitas ta oma vanuse kohta
supermängu. Isegi meie Aleksander
Smirnov (maailma edetabeli 402.) pidi
võistkondlikul turniiril Bouloussale
(572.) alla vanduma. Individuaalturniiril mängis Bouloussa koguni kahes
finaalis, näidates ülikiiret ja teravat
ründemängu. Tõsi, mõlemas tuli alla
vanduda. Meeste üksikmängus hiinlasele Lin Ju´le ja 18-aastaste klassis
kaasmaalasele Stephane Quaiche´ile.
Osaliselt võib seda põhjendada ka suure
mängukoormusega. Kokku mängis Mehdi poole päeva jooksul praktiliselt
puhkuseta 31 (!) setti järjest. Kuid ta
pidas vastu, sest on harjunud raskete
treeningutega kodus. Kõigele vaatamata ei ole pääsenud aga 16-aastane
noormees isegi Prantsusmaa noortekoondisse. Koondise silmapiiril ta aga
on, nagu ka tema võistkonnakaaslane
Stephane Quaiche (494.), kes meeste
üksikmängus lülitas konkurentsist Ees-

ti meistri Vallot Vainula (404.). Nii tugev
on siis antud hetkel noorte tase ühes
tugevaimas Euroopa pinksiriigis Prantsusmaal.
Memoriaali korraldajana tunnen rõõmu just selle üle, et võistlejate tase ühtlustub. Peaaegu 2/3 võistlejaist kuulus
seekord maailma edetabelisse. Seega
positiivne muutus ja seda vaid aastaga.
Nii-öelda tähtmängijaid järgmisel aastal me ilmselt ise enam kutsuma ei
peagi – taset on võistlusel juba parasjagu ning tugevad mängijad avaldavad
juba omal initsiatiivil soovi osalema
tulla. Memoriaal on leidnud kindla koha
rahvusvahelise alaliidu kalendris ja see
omakorda toob nähtavasti ka järgnevatel aastatel meile palju heal tasemel
mängijaid.
Korraldajate tänu kuulub toetajaile,
kelleks olid Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Balteco,
Manniks.Com, Truckparts Eesti, AS
Tavid, AS Avallone ja paljud teised
koostööpartnerid. Ühiselt teeme selle
võistluse järgmisel korral veelgi paremaks.

Lin Ju tuli Tallinna soosikuna ja
õigustas seda seisust täielikult.

Fotod: Joosep Martinson, Õhtuleht

reerisid 260 mängijat 17 riigist, kodusele pinksipublikule olid neist põnevaimad ja eksootilisemad ehk San Marino,
Tšiili, Mauritius, Dominikaani Vabariik.
Juba kolmandat aastat on meie võistlus
lülitatud rahvusvahelisse kalendrisse
(ITTF) ja alates käesolevast aastast
lähevad kõikide klasside tulemused
arvesse maailma reitingu koostamisel.
See on ka üks põhjus, miks osalejate arv
ning tase meil järjest tõuseb. TTÜ Spordihallis, kus võistlused toimusid, pidime
seetõttu ruumikasutusele lähenema
loominguliselt ja leidma ruumi kokku
28 lauale. Mängutingimused olid aga
mängijate seisukohast head.
Viimastel aastatel oleme kutsunud
oskusi näitama ka maailma esisaja
lauatennisiste, et meie noored näeksid
tõelist mängutaset. Ja alati on tähtmängijad meil ka võitnud. Käesoleval
aastal oli selleks kaitsemänguvirtuoo-

sist hiinlane Lin Ju, kes esindas Dominikaani Vabariiki. Tallinnas oli tema
üleolek nii suur, et peaaegu kordagi ei
pidanud ta minema kaitsesse, sest ta
alistas kõik vastased rünnates. Tema
maailma edetabeli parim koht on olnud
39. ning Ateena olümpial jõudis 16 parima hulka, kaotades hilisemale finalistile.
Tiheda konkurentsi tõttu ei jõudnud
parimate hulka aga Eesti tipud. Meeste
üksikmämgus kaotas Vallot Vainula 16
parema hulgas noorele prantslasele
Stephane Quaichele 0:3 ja Aleksandr
Smirnov Israeli meistrile Ben Ari Omrile 2:3. Naistest jõudis ainsana 16 parema hulka Tatjana Tšistjakova, kes pidi
aga tunnistama leedulanna Ieva Venslaviciute paremust 0:3.
Esikohata me siiski ei jäänud –
tüdrukute U-15 klassis oli finaal Narva
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Eesti võistkondlikel
meistrivõistlustel peeti
ülipingelised finaalid
Eesti lauatennisehooaeg lõppes nagu tavaliselt Kristiine spordisaalis Eesti
võistkondlike meistrivõistluste play-off’iga ja meeste liigade üleminekumängudega.
Kõrgliiga põhihooaja võitja saab poolfinaalis õiguse valida endale vastase
kolmandale-neljandale kohale tulnute vahel.
Tekst: Jaan Härms

N

aiskondade põhiturniiri võitja
Narva Paemurru spordikool valis vastaseks neljandana lõpetanud Maardu lauatenniseklubi ja võitis
6:3. Teises poolfinaalis võitis Aseri
Spordiklubi lauatenniseklubi Kalev/
Tulika Takso 6:4.
Finaal oli ülitasavägine ja lõppes viigiga 5:5. Settide paremusega 18:17 tuli
Eesti meistriks viimase kümnendi
naiste lauatennise valitseja Aseri
Spordiklubi. Suurima panuse andis
Eesti meister Tatjana Tšistjakova kolme
üksikmängu võidu (setid 9:1) ja paarismängu võiduga. Nooruke tulevikulootus
Karmen Kozma andis ka oma panuse
ning ülikogenud lätlanna Ina Jozepsone
ei jätnud seda kasutamata. Jozepsone
3:0 võit viimases mängus Narva kolmanda numbri Marina Golikova üle tõi
vajaliku viigi aga tänu ülekaalule settides võidupunkti. Kolmandaks tuli
lauatenniseklubi Kalev/Tulika Takso.

Fotod: Virgo Mihkelsoo

Nüüd selgituseks võistluste reglemendist. Kui põhiturniiril mängitakse
nelja võiduni, kus võistkonna kolmest
mängijast igaüks peab kaks kohtumist
pluss paarismäng, siis play-off’is mängivad kõik kolm mängijat omavahel
kõigiga läbi, lisaks pärast esimest ringi
paarismäng. Seega on viik 5:5 võimalik
ja mitte nii harv nähtus. Idee on selles,
et play-off’is ei tekiks allaandmist, sest
5:5 korral loetakse võidetud sette ja
nende võrdsuse korral isegi punkte.
Seega võib iga punkt otsustada.
Meeskondade finaal oli sama
tasavägine, kuigi lauatenniseklubi Kalev/Tulika Takso võitis LTK Pingpong/
SMEG’i 6:2. Viis mängu lõppesid 3:2 ja
kolm mängu 3:1. Võin kinnitada, et hea
õnne korral võinuks Kalev võita 6:1, ent
ka 3:6 kaotada. Vaatamata lõpptulemusele oli nüüdne matš pingelisem ja
kõrgetasemelisem, kui samade
meeskondade 2008. aasta finaal, kus 5:5

viigini ja ühe enamsetini, aitas meie
tänast meeskonda juhendanud Jüri
Martini 3:1 võit nüüdse vastaspoole
treeneri Rein Lindmäe üle.
Jaan Härms on LTK Kalevi tegevjuht
ja treener

Finaali esinumbrite mäng: Aleksandr
Smirnov (löögil) – Pasi Valasti.

Kommentaarid meeste finaali üksikkohtumistest

Karli Siispool (Eesti edetabeli 4.) - Pasi Valasti (kunagine paljukordne Soome meister, aastaid Saksamaal profina mänginud
ja Euroopa 100 parema hulka kuulunud) 2:3. Otsustavas setis seisul 6:6 võttis tugevam ja kogenum oma ja Pingpong asus
juhtima. Kaks setivõitu Karlilt on kõva sõna.
Aleksandr Smirnov - Lauri Laane 3:1. Eesti teise numbri Smirnovi setikaotus ei kuulunud kohe kuidagi Kalevi plaanidesse.
Aleksei Britvin - Sergei Manturov 3:1. Kahe Peterburi mängija omavaheline mõõduvõtt oli üks ettearvamatumaid mänge.
LTK Kalevi lubatud tugevdus Britvin Eesti kodakondsust omava kaaslinlase Manturovi vastu tõi Kalevile väga hea tulemuse.
Smirnov/Britvin - Valasti/Manturov 3:2. Enne finaali pidasin seda mängu otsustavaks. Õnneks tuli Kalev 0:2 kaotusseisust ja otsustava seti 1:5 kaotusseisust välja ja võidu järel olin kindel Kalevi üldvõidus.
Smirnov - Valasti 2:3. See oli päeva parim mäng, aga tulemus ei rahuldanud mind ega Sašat. Kui põhiturniiri viimases
kohtumises kaotas, sel hooajal Hispaania klubis mänginud Smirnov Valastile ühelt matšpallilt, siis nüüd oli tal neid kaks.
Kahjuks ei suutnud ta 10:9 ja 11:10 edu võiduks vormistada.
Siispool - Manturov 3:2. Taas Karlilt väga hea mäng, millega ta kinnitas, et põhiturniiri võit endast Eesti reitingus koha
võrra ees pool oleva veteranmängija üle polnud juhuslik.
Britvin - Laane 3:2. Vastasvõistkonna Lauri üllatas taas positiivselt. Võitis juba praktiliselt kaotatud mängu neljand seti
3:7 kaotusseisust ja lubatud puhkepausil etendatud “joogapausiga”. Otsustavas setis jõuti seisuni 8:8, kuid tugevama õigus
jäi kehtima.
Smirnov - Manturov 3:1. See oli finaali ühepoolseim mäng, Saša vormistas LTK Kalev/Tulika Takso võidu.
See oli LTK Kalevi kuues esikoht viimase seitsme aasta jooksul.
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Tennisistide ilus elu
Enamasti näeme tipptennisiste ikka väljakul, kuid nende elu on kirev ka väljaspool
platsi. Nad osalevad meelelahutusüritustel, neid soovitakse näha maailmakuulsate
brändide reklaamnägudena ja mõnikord saavad nad turniirivõidu eest luksusauto.
Kas tahaksite ka nii hästi tennist mängida, et sellist ilusat elu elada?
Meistrid joovad vastutustundlikult – sellise kampaania algatas Bacardi,
kelle reklaamnäoks ja
saadikuks valiti maailma
esitennisist Rafael Nadal,
keda näeme Miami
Beachi imeilusa
rannapiirkonna taustal.

Maailma esireket Caroline
Wozniacki, Oriflame’i ametlik
meigikunstnik Jonas Wramell
ja valgevenelanna Viktoria
Azarenka Miami turniiri
avamispeol.

Kui vigastus tennisisti kiusab, on tal
aega ka teisi alasid jälgida: Serena
Williams NBA play-off ’i kohtumisel
Miami Heati ja Boston Celticsi vahel.

Tennise meelelahutusmaailma superstaar Maria
Šarapova pärast Indian
Wellsi turniiri poolfinaali
Surfcomberi hotelli peol.
Serena Williams üllatas
säravvalge kostüümiga New
Yorgi Metropolitan Museumis, kus avati maisest elust
lahkunud moekunstnik Alexander McQueeni näitus.

Kuid Roger Federeril leidus aega isegi
turniiri ajal tulla Miamisse Heati ja
Houston Rocketsi mängu vaatama.

Hispaania tennisistid Virginia RuanoPascual (vasakult), Carlos Moya ja Rafael
Nadal ning maa tenniseföderatsiooni
president Jose Luis Escanuela poseerivad Juan Antonio Samaranchi auhindade
kätteandmisel Madridis.

Stuttgardi turniiri finaalis maailma
esireketi Caroline Wozniacki alistanud
Julia Görges on õnnelik võidetud
auhinna – uhiuue Porsche Carrera üle.

Kuid Nikolai Davõdenko õnn
uue BMW kabrioleti üle, mille
ta teenis Müncheni turniiri
võiduga, on nii suur, et ta lausa
kallistab autot.
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Reval Ladies klubi
kolm tegusat kuud
Veebruarist maini käis klubis TC Reval Ladies tegus ja aktiivne tenniseelu. Üks
korraldatud turniir oli isegi klubidevaheline.
Tekst: Helen Tälli

Fotod: TC Reval Ladies

Sõbrapäevaturniir

S

2011

el aastal jätkus meie klubi tore
traditsioon korraldada veebruari
keskel Sõbrapäevaturniir. Mänguväljakul olid koos nii abikaasad, elukaaslased kui ka lihtsalt head tennisesõbrad. See on päev, kus pole niivõrd
oluline võit, kui just veeta aega koos
parimate sõpradega. Reketit ei pidanud
seekord keegi loopima ega ka lõhkuma.
Kaaslase ebaõnnestunud löögi puhul oli
pigem eesmärk oma paarilist toetada ja
julgustada.
Kokku oli tulnud 20 paari. Kehakinnituseks oli mängijatele soe supp ja
pirukad. Ja muidugi ei saa jätta märkimata meie toreda klubiõe Kristel Leeti
valmistatud ülimaitsvaid küpsetisi, mis
viisid kõigil lausa keele alla. Suur tänu
talle!
Mängud kujunesid väga tasavägisteks
ja pingelisteks. Võitsid Inga-Kai Polonski/Taisto Haug, teise koha saavutasid
Triin Mägi/Märt Luuk, 3.-4. kohta jagasid Helen Tälli/Jan Andersoo ja Kairi Rätsepp/Indrek Sei. Meeleoluka
päeva lõpetasime Pirita Jahtklubis, kus
jagati auhindu ja maitsti kohaliku köögi
hõrgutisi. Plaate keerutas Kaijo Kuusing ja hoogne tants kestis kuni varajaste tundideni.

Naistepäeva turniir
2011
12 - 13.03. toimus TC Reval Ladies
eestvedamisel, Pärnu klubi korraldamisel ning Tartu naiste kaasalöömisel
Pärnus naistepäeva turniir.
Sel aastal soovisime midagi teisiti
teha ning kutsusime Pärnu tenniseklubi ja Tartu Akadeemilise tenniseklubi naisi osalema linnade- ja klubidevahelisel turniiril. Esmakordselt
mängis Reval Ladies Tallinna eest. Iga
klubi pani välja 8 paari ning kohtuti
teise klubi sama asetusega paariga.
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Naistepäeva turniirist osavõtjad Pärnus.

Fotod: Viktor Burkivski
Sellel aastal läks Reval Ladies klubil
hästi ja meil õnnestus võita, Tartu Akadeemiline tenniseklubi naiste sektsioon
sai teise koha ning pronksmedali väärilised olid Pärnu klubi naised.
Saime aastaks ilusa rändkarika, mille
kinkis turniirile Reval Ladies klubi liige
ja asutaja Tiina Mõis. Loodame, et toredast algatusest kasvab välja
aastatepikkune traditsiooni ning lisandub ka Saaremaa naiste klubi, kes sel
korral osales pilootprojekti raames ühe
paariga. Tahame tänada kõiki osavõtjaid ja Tiina Posti, kes Pärnu tenniseklubis toreda võistluse meie palvel korraldas. Õhtusöök ja autasustamine olid
meeleolukad ning jätkasime õhtut Lime
Lounge’is ja ööklubis Sugar.

sisehallis. Ees ootas esimene turniir
klubi ajaloos, kus lõhutud sai traditsioonilised paarid. Meele tegi kavalalt
rõõmsaks see, et moodustatud paaride
pealt ei osanud uneski ette näha turniiri
favoriite. Võib-olla tekkisid just sellel
turniiril uued säravad paarid meie
edetabelisse. Tore, et paljud klubiliikmed sellise väljakutse vastu võtsid ja
tõsimeeli tugeva lahingu oma püsipaarilisele teisel pool võrku andsid. Võitjateks osutusid seekord: 1. Helen TälliKristel Leet, 2. Mari Liigand-Karin Eek,
3. Tiina Mõis- Marika Kullamaa, 4.
Tiina Sepa- Riina Roosipuu.

Iganaise paarismäng
2011
17. aprill oli selle kevade esimene soe
pühapäev, kuid meie klubi naised mängisid terve päeva tennist Audentese
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Tele2
täiskasvanute
GP-sarja etapp
Veebruaris peeti Tere tennisekeskuses Tele2 täiskasvanute GP-sarja etapp,
kus kaasa tegi ka võistlejaid piiri tagant.
Meeste turniiril ei kaotanud esimesena asetatud Jaan Kononov turniiri jooksul settigi. Poolfinaalis alistas Kononov
Anton Pavlovi 6:2 6:3 ning finaalis
soomlase Juuso Laitineni 6:3 7:5.
Naiste turniiril võttis võidu 14-aastane
Tatjana Vorobjova, kes alistas teel finaali Diana Klavani, Mia Nicole Eklundi ning Mari Mahoni. Finaalis Kadi
Ilvese vastu sai ta esimeses setis raske
võidu 7:6, kuid teises oli selgelt parem
6:2.
Ülemisel pildil: Tele 2 GP-sarja etapi
naiste üksikmängu finalistid Tatjana
Vorobjova (paremal) ja Kadi Ilves.
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Tele2 GP Eesti
karikavõistlused
Tondiraba hallis peetud turniiril võitis meeste üksikmängu Vladimir Ivanov
(alumisel pildil), kes alistas finaalis
teisena asetatud Jaan Kononovi 7:5 6:0.
Ivanov tuli meistriks ka paarismängus, kus koos Riho Kallusega oldi finaalis 7:6, 7:6 paremad Jaan Kononovist ja Henrik Raagist.
Naisüksikmängus oli konkurents tihedam kui meestel. Finaali jõudsid Eva
Paalma ja Tatjana Vorobjova, kuid
mõlemad pidid pääsu eest finaali vaeva
nägema. Paalma sai poolfinaalis 1:6, 6:2,
6:3 jagu esimesena paigutatud Piret Ilvesest ning Vorobjova alistas Mia Nicole
Eklundi 7:6, 3:6, 6:4. Finaalis võitis Vorobjova Paalmat otsustavas seti 0:2
kaotusseisu järel 7:6, 4:6, 6:4.
Vorobjova ja Paalma jõudsid koos finaali ka paarismängus, kuid kaotasid
Piret ja Kadi Ilvesele 6:4, 6:7, 10:12.
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Elupuude istutamine mai algul. Keskuse
juht Dmitri Orlov paremalt teine.

Suvehooajaks
valmistuv Tere hakkab
ka talveks juba
ilmet võtma
Tere tennisekeskuse ehitustööd on täies hoos ning majas ringi liikudes võib näha nii
juba valminut kui ka veel ilmet võtvat.
Tekst: Ajakiri Tennis

T

ere tennisekeskuse juht Dmitri
Orlov on juba mõnda aega olnud
peamiselt ametis tunkedes ja kiivrites meestega suheldes. Kui kontorilaua taga peenes arvutis tehtud
arhitektide ja disainerite joonistused
keskuse lõplikust näost olid käes, hakkas pihta ehitustöö ja paberil kujutatu
elluviimine. “Ehitamine käib hoogsalt,
ega siin muud hetkel ei oskagi öelda,”
naerab Orlov küsimuse peale, kuidas
läheb ja mida uut. “Hetkel on meil
enam-vähem valmimiskuupäevadest
paigas kohvik ja fuajee ning spa -
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Jõusaal on peaaegu valmis.

Spa tulevase basseini kohal
haigutab seni veel auk, kuid
septembris peaks siingi
olema töö lõpetatud.

Fotod: Viktor Burkivski, Alari Pira

esimesed peaksid olema valmis juuli
lõpuks, spaa aga millalgi septembris.”
Tähtajad peavad muidugi juhul, kui
ehituses tavapäraseid ootamatusi ette
ei tule. Näiteks toob Orlov välja juba
valmis jõusaali, milles masinad sees ja
iseenesest võiks juba rahvas seal musklit kasvatada, ent Merkol oli vaja veel
üht-teist ümber ehitada. Ajakirja ilmumise ajaks peaks hubane jõusaal
siiski juba avatud olema. “Ka spaa juures tuli meil teha ootamatult täiendavaid töid, mis omakorda asja natuke

venitasid,” lausub keskuse juht.
Sel ajal kui sees käib puurimine, lihvimine, pahteldamine, plaatimine ja
kõik muu, valmistutakse ka välishooaja
avamiseks. Dmitri Orlovi sõnul peaks
– sõltuvalt ilmastikuoludest loomulikult
– väljas asuvad liivaväljakud 15. maiks
mängukorras olema ja ametlik hooaeg
algab 1. juunil. “Liiva tellisime sel aastal taas Tšehhist - kuna eelmisel aastal
tellitud pea 30 tonnist oli natuke üle
jäänud, siis seekord on tellitud 16 tonni,” räägib Orlov.
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Veel toob Orlov uudisena välja kava
paigaldada välisväljakute äärde elupuid ja seda põhjusel, et varasemalt on
mõned mängijad Tondil keerutava tuule
üle kurtnud. Seniks aga ootab Tere tennisekeskus kõiki huvilisi – nii algajaid
kui edasijõudnuid – teisipäeviti ja neljapäeviti seltskonnatennise paarismänguõhtutele. Iganädalastel mõõduvõtmisel antakse nüüd võitjapaarile väike
meene Ralph Laurenilt ning mais
peetakse parimate mängijate osalusel
oma “Masters”, millel samuti RL logoga
auhindu oodata.
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tervedmõtted

Eesti meeste esitennisist Jürgen Zopp on spetsiaalselt tema jala järgi tehtud sisetaldu
tennisejalatsites kasutanud alla kahe kuu ning otsusega väga rahul. Ta tunnistab, et
sisetallad toestavad jalga hämmastavalt hästi ja soovitab ka teistel neid kasutama
hakata.
Tekst: Gerli Ramler

Foto: Mati Hiis, Õhtuleht

„O

lin jalanõude sisetaldadest
üldiselt enne igalt poolt
kuulnud, ka võistlustel riietusruumides teiste mängijate käest.
Nendest konkreetsetest jalataldadest
kuulsin Ülle Milki käest, kelle soovitusel pöördusin ortopeed Kalev Tootsi
poole,“ jutustab Jürgen. „Enne polnud
ma jalataldu kasutanud, kuigi mul mingit eelarvamust nende vastu polnud ka.“
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8.-10. juulil Rakveres
Kavas on:

kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine,
õhkrelvadest laskmine, võrkpall, korvpall, käsipall, noorte
jalgpall, noorte saalihoki, tennis, mälumäng, köievedu,
judo, kreeka-rooma maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus,
tõstmine, sangpommi kahevõistlus, sumo, bridz, kalapüük,
VIP-võrkpall.

o s a BALTIMAADE SUURIMAST s p o rd i p e o s t !
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„Ilmselt, kui oleksin vajadust sisetaldade järele mingi vigastuse puhul tundnud, olnuks juba natuke hilja. Aga tõele
au andes viibin ma väljakul kuni neli
tundi päevas ja sellise koormuse juures
on jalgade toestamine väga oluline.
Teadsin, et tegu on õige asjaga,“ jutustab Jürgen Zopp. „Võib-olla algul natuke
kartsin, et kas jalg harjub, kui midagi
uut on järsku jala all. Aga harjumine ja
mugavustunne tulid kiiresti – kõik see
toimus ühe-kahe trenniga. Praegu tunnen end taldadega väga hästi.“

„Igatahes on seni mulje väga hea ning
jalgadel on tossu sees mugav. Lisaks
veel teadmine, et jalad on nüüd saanud
paremat hoolt ja vigastuse oht on väiksem – minu jaoks sellest piisab! Ma ei
loodagi, et need mu jalad kiiremaks ja
löögid tugevamaks teevad,“ muigab
noormees. „Soovitan tõesti sisetaldu
igas vanuses mängijatele. Eriti noortele,
kes veedavad väljakul mitmeid tunde
päevas. Noore inimese keha on ten-

SUVEMÄNGUD

LIIKUMISHARRASTUSE ÜRITUSED KÕIGILE.

Kuigi tennisist otsest vajadust sisetaldade järele ei tundnud, otsustas ta neid
siiski proovida.

Jürgen on kandnud sisetaldu oma tennisejalatsite sees ligi kaks kuud.
Igapäevaselt ta neid ei kanna.

Eestimaa XIII

nisele väga järeleandlik ning spetsiaalsete toestavate jalataldade puudumisest
võivad alguse saada igasugused seljahädad. Loomulikult ka probleemid jalgadega. Nii, et mida varem kasutama
hakata, seda parem.“
Eesti on üks õnnelikest riikidest, kus
on võimalik lasta oma jalgade seisukorda, arengut ning soodumusi diagnoosida spetsiaalse digitaalse uuringuga. Ravimiseks ja väärarengu ning
õnnetuste ennetamiseks parim variant

on spetsiaalselt iga inimese mõõtude
järgi tehtud sisetald. Eriti oluline on
jalgade toestamine loomulikult sportlastele, kes on füüsiliselt aktiivsed ning
kel suur koormus jalgadele.
„Iga inimese tald modelleeritakse
spetsiaalselt geeliga täidetud õhkpadjal.
Kui inimesel on viltu hüppeliiges või
kannaluu, ja neid saab õigesse asendisse tagasi panna, modelleeritaksegi
padi just nii jalga toetama,“ räägib ortopeed Kalev Toots.
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Lisainfo: www.joud.ee.

Jürgen Zopp toestavatest
sisetaldadest: teadsin, et
tegu on õige asjaga

ajalugu
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Rod Laver – kas ikka aegade suurim
meesmängija?
Tekst: Jaan Jürine

R

od Laveri mängu näeb vaid vanadest kinokroonikaist või tehniliselt täiustatud videolintidelt.
72-aastane vanahärra veedab palju
aega oma kodus Californias Carlsbadis,
kuid viibib aeg-ajalt erikülalisena suurtel turniiridel, kus teda koheldakse kui
pooleldi mütoloogilist olendit.
Austraallast on kõige sagedamini pakutud aegade suurimaks meesmängijaks. Ta ise lükkab sedasorti spekulatsioonid tagasi. „Võib arutleda, kes on

Pildid: Scanpix

suurim oma ajastus. Kuid on täiesti
mõttetu võrrelda eri ajastute menukamaid mängijaid,“ leiab Laver. Kõik
noogutavad pead, kuid arutlevad nurga
taga edasi, sest see on ikkagi nii põnev!
Üksainus fakt. Esimese mehena võitis
kalendriaasta jooksul kõik neli tennise
suurturniiri ameeriklane Don Budge
1938. aastal. Laver on teinud seda kahel
korral, võites aastal 1962 amatööride
seas ning 1969. aastal ka tennise lahtisel
ajastul, kui mängisid koos nii profid kui

BIOGRAAFIA
Rodney Laver
Sündinud: 9. augustil 1939
Treener: Harry Hopman
Tipus: juhtis maailma edetabelit 1964-1970
Saavutused: võitnud rekordilised 184 mitmesugugust turniiri, neist
11 suure slämmi turniiri (3 korda Australian Open, 2 korda French
Open, 4 korda Wimbledon, 2 korda US Open)
Sära: ainus meesmängija, kes on võitnud kahel korral (1962 ja
1969) aasta jooksul kõik neli suurturniiri (suur slämm)
Elab: USA-s Carlsbadis Californias. Kuni 1969. aastani austraallane
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amatöörid. Rohkem meesmängijaid
suure slämmini jõudnud polegi.
Laveri kontol on 11 esikohta suure
slämmi turniiridelt, rekordimehel Roger Federeril koguni 16. „Laver oli aastail 1963-1968 proff ega amatööride
tippturniiridel osaleda ei saanud. Sellel
viie aasta jooksul peeti 20 suurturniiri,
millest Laver, arvestades tema üleolekut, oleks võitnud kindlasti pooled.
Palju siis kokku tuleb?“ küsib Laveri
kaasaegne Toomas Leius, kes on Laveriga kahel korral tenniseväljakul ka
kohtunud.

Teine mäng
Ja kuidas võrreldagi võrreldamatut?
Ka Laveri või Gonzalesi ajal oli väljak
23 meetri ja 77 sentimeetri pikkune,
mängumäärusedki (välja arvatud tie
break) samad. Aga muu? Kuuekümnendail mängiti veel puureketitega.
Neljast tippturniirist kolm peeti kiire
põrkega murul, sisetingimustes oli val-
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itsev väljakukate puupõrand. Siiski,
suvel peeti suurem osa turniiridest liivaväljakuil.
„Tennis oli siis teine mäng. Puureket
ei andnud oma jäikuses palli lennule
lisajõudu nagu tänapäevane grafiitreket. Praegu löövad tüdrukud nii
jõuliselt nagu tollal mehed,“ analüüsib
Leius. „Mäng on teiseks saanud. Kiire
põrkega väljakuil oli sel ajal tavaline
agressiivne võrgumäng: igal võimalikul
juhul üritati ette minna, ka teiselt servilt. Võiks öelda, et praegused meistrid
ei valdagi lendpalli.“
„Laver mängis hästi kõigil pinnastel,
oli äärmiselt kiire, varieeris oma lööke.
Ta üleolek oli kohati nii suur, et amatööride seas mindi tema vastu kaotama.
Teda kardeti ja niisugune eelsoodumus
mõjub mängule hävitavalt,“ jätkab
Leius, kes 1969. aastal kaotas Laverile
viies setis.
Ka väliselt oli Laver teistest erinev.
Ainult 172 cm pikkune vasakukäeline
punapea kompenseeris vajakajäämise
ulatuses kiirusega, saades Hopmanilt
hüüdnimeks Rocket (Rakett).
„Koostöö Hopmaniga oli Laverile õnneks. See oli fantastiline treener, kes
töötas tulemuslikult mitte üksnes
meestega,“ märgib Leius, keda Hopman
samuti aitas. „Hopman lubas Wimbledoni ajal, et loob mulle mõne kuu pärast,
kui sõitsin kaheks ja pooleks kuuks ristiemale külla, head treeningutingimused. Sain 1969. aastal harjutada
Austraalia paremikuga, mis tuli motivatsioonile suureks kasuks. Tõusis taas
usk, et võin veel tippu jõuda,“ kommenteerib Leius.
Kõrvalepõikeks. Viiekümnendail ja
kuuekümnendail kerkis Austraalias
rida maailmanimesid: Frank Sedgman,
Ken McGregor, Lew Hoad, Ken Rosewall, Laver, Neale Fraser, John Newcombe, Fred Stolle, Anthony Roche,
Roy Emerson, Ashley Cooper, Rex
Hartwig, Mervyn Rose, Mal Anderson.
Nad kõik olid mingil viisil seotud Hopmaniga, kes juhendas 22 korda Austraalia Davise karika meeskonda, tuues
Rohelisele Mandrile 16 karikavõitu!
Pärast kolimist USA-sse asutas ta seal
oma tenniseakadeemia, kus juhendas
teiste seas McEnroed ja Vitas Gerulaitist.
„1962. aasta lõpus liitus Laver
Krameri profitrupiga ning oli esimese
aasta jooksul näidismängudes püsti hädas Gonzalesega, kellele ta enamasti
aina kaotas,“ jätkab Leius. Tõsi, mis
tõsi. Proffide esireketiks tõusis Laver
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1964. aastal. Elukutselistel sellist mentaliteeti polnud, et minna Laverile kaotama.

Kes oli parim?
Loo kõrval on toodud ekspertide hinnanguid. Laveri väljavaated olla aegade
suurim on eelistatud, kuid mitte ainuvalitsevad. „Roche oli kindlasti andekam kui Laver, kuid ei pidanud
spordimehe elulaadist alati lugu. Laver
oli veidi piiratud silmaringiga fanaatik,
kes tuli koolist varakult ära ja pühendus
ainult tennisele. Teine selline oli Rosewall. Kõik, mida need mehed saavutasid, tuli ränga tööga. Ja töömehed
olid nad kõvad,“ osutab Leius, kes
eelistab Gonzalest Laveri kõrval. Leius
on ka Mehhiko juurtega Gonzalesega
kokku puutunud.
„Gonzales oli värvikas kuju, kelle
mängu ja olemust vaatajad nautisid,“
täiendab Leius. Tõesti, internetis lei-

dub, et 1953. aastal kaotas Gonzales, kes
vanas eas asendas oma nime lõputähe
z-tähega – Gonzalez – pokkerilauas kogu
oma varanduse. Ta mängis tipptasemel
veel 41-aastasena, jõudes Wimbledonis
4. ringi ning võites turniirimängus endast 11 aastat nooremat Laverit.
Gonzales jõudis kuus korda abielus
olla, tema viimane abikaasa oli Andre
Agassi õde Rita.
Küsimus, kes on aegade suurim, ajab
segadusse ka maailma tuntuima tenniseajakirjaniku Bud Collinsi, kes oma
monumentaalses teoses „Total Tennis.
The Ultimate Tennis Encyclopedia“
kirjutab lk 673: „Võimalik, et Gonzalez
on parim kõigist, kes kunagi tennist
mänginud.“ Lk 693 leiab Collins, et „arvatavasti on Laver suurim“ ning lk 749
asetab – küll tinglikus kõneviisis – kõigist ette Tildeni.
Mõnele meeldib ema, teisele tütar.
Pole imestada, et Kramer tõstis esile
oma kaasaegsed Vinesi ja Budge’i.
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ajalugu
Mis on sellel fotol pistmist Rod Laveriga? Aga tegemist on
temanimelise väljakuga - Australian Openi peaareeniga.

Loomulik, et Laveri peakonkurent parima nimetusele on Gonzales, kellega
kohtutud üle saja korra. Mõnekümne
aasta pärast konkureerivad aegade
mängija tiitlile Federer ja Rafael Nadal.
Esimesele neist on juba sageli pakutudki loorberipärga, Nadali, kelle karjäär tipp-punktis, pole veel esile tõstetud.
Laver säilitas tippvormile lähedased

oskused ka vananedes. Kui 1973. aastal
tuli ATP välja esimese arvutiedetabeliga, asus 34-aastane Laver kolmandal
pulgal. Järgmisel aastal taandus ta ühe
astme võrra. Aastail 1964-1971 oli Laver enim teeniv tennisist maailmas,
kuigi tänaste staaridega võrreldes teenis ta krosse. Oma pika karjääri jooksul
sai Laver 1,56 miljonit dollarit, mis on
täna tavapärane aastane teenistus. La-

ver oli esimene, kes lahtise tennise
ajajärgul teenis aastas algul 100 000 ja
siis 200 000 dollarit – seda vaadati üldise imetlusega.

Laveri omavahelised skoorid
oma aja tippudega
Laver – Gonzales 38:19
Laver – Rosewall 79:63
Laver – Roy Emerson 47:18

Kes on aegade suurim?
Ekspertide arvamusi

27 autoriteedi koondarvamus 1986 ajakirjas Inside Tennis: Rod Laver (Austraalia) , John McEnroe, Don
Budge, Jack Kramer (kõik USA), Björn Borg (Rootsi), Pancho Gonzales, William Tilden, Jimmy Connors
(kõik USA), Fred Perry (Inglismaa), Lewis Hoad (Austraalia).

Associated Pressi küsitlus 2000. aastal „Sajandi meesmängija”:
Laver, Pete Sampras (USA), Tilden, Borg, Budge, McEnroe, Hoad.

Tenniseajaloolane Raymond Lee (2007):

Laver, Tilden, Borg, Federer, Gonzales, Ken Rosewall (Austraalia), Budge, Ivan Lendl (Tšehhoslovakkia/
USA), Connors, McEnroe.

Jack Kramer (nimekas mängija ja veel nimekam mänedžer):

Gonzales oli parem kui Laver või Sampras, kuid halvem kui Budge või Ellsworth Vines.

Toomas Leius:

Gonzales on eespool Laverist.

Tony Trabert, viiekümnendate tippmängijaid:
Laver, ei mingit kahtlust.
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Liigatennis kannab
nüüd SEB Tallinki nime
Tänavusest hooajast kannab Eesti liigatennise sari nimetust SEB Tallink liigatennis.
Põhjus lihtne. Kaks Eesti ärihiidu otsustasid Eesti noorte tipptennise toetusprojekti
„SEB Tallink Tennis Team“ raames õla alla panna ka liigatennisele.
Tekst: Toomas Kuum

S

ee tähendab, et osa vahendidest
suunatakse SEB Tallink liigatennise sarja, mille eest oleme väga
tänulikud. Eriti oluline on see talvistel
turniiridel, kus eelarved on pingelised.
Tegemist on ikkagi Eesti tennise suurima võistlussarjaga, mis koosneb ca
140-150 turniirist. Lisaks võimaldab
sari paremini hinnata harrastusmängijate taset ja nii on neid võimalik paigutada muudel turniiridel tugevusgruppidesse. Eraldi väärib märkimist sarja
uuenenud kodulehekülg www.liigatennis.ee, millelt leiate kogu hädavajaliku
info.
Meeste liigatennise turniiridest vajab
turgutamist kõige enam esiliiga, mis on
20 aasta jooksul elanud üle tõususidmõõnasid. Tänavune hooaeg näib olevat
omamoodi üleminekuperiood, et edaspidi tuure koguda. Oleme vaaginud ka
reglemendi muudatusi, ent nende rakendamisel tuleb eelkõige silmas pidada järjepidevuse säilimist. Muudatused ei tohi esiliiga elujõulisust ohtu
seada. Sel hooajal on toimunud kokku
viis etappi, millel on võidutsenud Marek
Turu (2) Haapsalust, Alan Braschinsky
(1) Tartust ja Martin Lääts (1) Tallinnast. Üks finaal on veel pidamata, Braschinsky ja Sixten Raikkeruse vahel.
Meeste esiliiga B-kat. Üksikmäng:
1. Janno Paas 1662,80 punkti,
2. Erlend Pakk 1581,20,
3. Aare Vahimets 1548,20,
4. Marek Turu 1519,60,
5. Martin Lääts 958,0.
Teise liiga üksikmängu 13 etapist
neli on peetud Tartus. Kuigi Tartu etappide keskmine tase on nõrgem kui
Tallinna etappidel, tuleb siiski tõdeda,
et huvi nendel osalemiseks on kasvanud, kohale sõidetakse isegi Narvast.
Jooksev edetabel pole siiski eriti ülevaatlik, sest nii mõnelgi mängijal (nt.

92

Foto: Priit Raag

Vello Kuhi, Toomas Kuum, Andrei
Pozdnjakov jt) on paremaid tulemusi
vaja kaitsta alles hooaja teisel poolel.
Senistel turniiridel on võidukad olnud:
Uku Pattak (4), Tõnu Uustalu (3), Joonas Tomingas (1), Priit Raag (1), KarlIndrek Filippovitš (1), Indrek Tormis
(1), Stanislav Fetissov (1) ja Pavo Zopp
(1). Neist Pavo Zopp lubati mängima
erandkorras ja nagu reaalsus näitas, oli
esilliga mängija vastastest peajagu üle.
Suure arenguhüppe on teinud KarlIndrek Filippovitš, kelle seniseks parimaks saavutuseks oli pääs veerandfinaali.
Meeste teine liiga üksikmäng:
1. Tõnu Uustalu 542,0 punkti,
2. Joonas Tomingas 429,80,
3. Vello Kuhi 425,58,
4. Priit Raag 419,80,
5. Toomas Kuum 374,50.
Kolmandas liigas on tänavusest hooajast tooni andmas mitmed uued nimed.
Oma esimese turniirivõidu noppisid
Indrek Raud (kokku 3), Mihkel Laks
(4), Oliver Ott (3), Indrek Tool (1), Ivan
Fatejev (1), Tanel Kivimägi (1), Urmas
Muru (1) ja Allan Valgerist (1). Niiöelda „vanadest kaladest“ on esikohani
jõudnud Juri Ivanov (1), Priit Uustulnd
(3) ja Gennadi Vlassenkov (2).
Tõenäoliselt pakub välishooaeg meile
veel mitmeid üllatusi. Kokku on kolmandas liigas peetud juba 21 etappi.
Meeste kolmas liiga üksikmäng:
1. Juri Ivanov 128,27 punkti,
2. Indrek Raud 111,53,
3. Mihkel Laks 107,15,
4. Oliver Ott 91,14,
5. Priit Uustulnd 89,89.

Meeste esiliiga B-kat. paarismäng
(2011 – 3 etappi):

palju uusi nimesid, mis on igati tervitatav ja näitab seda, et üha enam julgetakse end võistlustules proovile panna.
Üsna levinud on arusaam, et võistlused
on midagi hirmsat, kardetakse kaotusi
või enda kehva mänguoskust. Õnneks
on paljud treenerid ärgitanud oma õpilasi võistlemist mitte peljata.
Naiste esiliigas on esimese nelja kuuga võidurõõmu tundnud Julika Leik,
Kadri Kerner, Riin Veiram ja Piret Andresoo. Eriti põnevalt kulges 4.etapi
finaal, kus Andresoo alistas Piret Mäelti 8:7(4) ja seda alles kuuendalt
matšpallilt!
Naiste esiliiga üksikmäng:

1. Andres Kuum 1200,0 punkti,
2. Sven Johannson 1185,50,
3. Urmas Pilter 1161,0,
4. Jevgeni Sergejev 1066,75,
5. Erki Jaanson 1016,50.
Teise liiga paarismängus jätkab võidulainel Priit Raag. Mullune parim kasutab sel aastal erinevaid paarilisi, ent
on ikka võitnud viiest etapist kolm, koos
Taavi Kerneri, Indrek Tormise ja Viljar
Kuusmaaga. Ülejäänud kahel etapil on
võit läinud paaridele: Urmas Pilter –
Alvar Kasera ja Tormis–Tarmo Uustalu.
Meeste teine liiga paarismäng:
1. Priit Raag 689,0 punkti,
2. Indrek Tormis 618,0,
3. Rein iila 564,0,
4. Taavi Kerner 459,15,
5. Aleksandr Popkov 434,30.
Sellest aastast on taaskäivitunud kolmanda liiga paarismäng, mida pole peetud ligemale kümme aastat. Peetud on
neli etappi, neist kolmel on võidutsenud
erinevate partneritega suveräänne liider Harly Mägi. Loodetavasti kogub ka
see sari tuure.

1. Piret Andresoo 1433,60 punkti,
2. Inga-Kai Polonski 1084,0,
3 .Riin Veiram 950,0,
4. Merilin Holter 847,50,
5. Helen Tälli 689,0.
Teise liiga etappidel on esikoha noppinud kolm mängijat. Üldarvestuses
teist positsiooni hoidev Katrin Kruusma
on olnud parim kahel etapil, praeguseks
esiliigasse üleviidud Anete Holter ja
Kristel Lellep ühel etapil. Teises liigas
on konkurents väga tihe, näiteks viimasel kevadisel etapil alistas asetamata
Karin Eek Kruusma 2. ringis 6:4.

1. Eva Peedimaa 393,80 punkti,
2. Katrin Kruusma 303,50,
3. Urmi Jüring 256,05,
4. Marina Hundt 228,55,
5. Eva-Mari Luts 215,0.
Kolmandas liigas on igal turniiril
seni erinev võitja. Kahel etapil on võidu
noppinud sarja uustulnukad Triinu
Teder ja Triin Haidla, ülejäänud kahel
aga Margarita Grinenko ja Piret Must.
Naiste kolmas liiga üksikmäng:

1. Harly Mägi 49,0 punkti,
2. Indrek Raud 28,75,
3.-4. Priit Saluri ja Sulev Raudsepp
25,13,
5. Taisto Haug 20,0.

1. Sirje Lember 48,50 punkti,
2. Margarita Grinenko 39,0,
3. Piret Must 38,50,
4. Krista Tammeaid 38,25,
5. Alis Möll 29,75.

TENNIS 5/2011

SEB Tallink liigaturniire puudutava
info leiate võistlussarja kodulehelt:
www.liigatennis.ee.

Naiste teine liiga üksikmäng:

Meeste kolmas liiga paarismäng:

SEB Tallink liigatennise naiste arvestuses on peetud neli etappi, neist kolm
Tallinnas ja üks Tartus. Kui esiliigas on
osalusaktiivsus säilinud endisel tasemel, siis teises ja kolmandas liigas on
harrastajate arv suurenenud. Näeme

Eek paari Tiina Pakk/Monika Tooming
7:6(4) 6:4.
Tuletame meelde, et SEB Tallink liigaturniiridel osalemiseks peab mängijatel olema makstud Eesti Tennise Liidu
12 kuu litsentsimaks (vt. www.tennis.
ee/MIN-kood).

SEB Tallink II liiga paarismängu 5.etapi parimad
(vasakult): Dmitri Polonski, Gunnar Ervin,
korraldaja Toomas Kuum, Taavi Kerner ja
Priit Raag.

Mängijate soovil peeti märtsikuus ka
üks paarismänguturniir. Esiliigas
hõivasid kaks kõrgemat kohta Inga-Kai
Polonski/Piret Andresoo ja Ene Tuul/
Katrin Kruusma. Teise liiga põnevas
finaalis alistasid Marin Hundt/Karin
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tallinkiristsõna

Lahenda ristsõna ja võida Tallinki kruiis
Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral mummudesse)

Ees- ja perekonnanimi

Kontakttelefon

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 17. juuni 2011. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi Tallinki kruiis. Eelmise ristsõna võitja on Veiko lillipuu.
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Maria Kirilenko ja Richard Berankis.
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