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Head Tennise lugejad!

Tänavuse suve tipphetked hakkavad vaik-
selt mööda saama ja pole kaugel enam 
see aeg, kus peame armastatud ten-

nisemänguga tegelemiseks taas sisehallidesse 
kolima. Ei saa midagi halba selle tänavuse suve 
kohta öelda,on olnud küll palavaid, on olnud ka 
vihmasemaid päevi, aga tennisemängu harras-
tamist pole see enamasti seganud. Kellel aega 
ja tahtmist olnud, see on ka piisavalt mängida 
saanud. On olnud palju harrastustennise turni-
ire, on olnud ka palju tipptennist,mida vaadata 
ja nautida. Ja suurt valikut kõigest sellest saate 
ka meie käesoleva Tennise numbri vahendusel 
lugeda ja meenutada.

Käesolev Tennise number on taas üle mitme 
aja enam kui 100-küljeline, täpsemalt 116 le-
hekülge. Huvitavat materjali erineval tasemel on 
tõesti väga palju, ka sel korral pidime suurest 
mahust hoolimata oma valikud tegema. Ruumi 
peab jääma ka reklaamile, et ajakirja majan-
dada ja välja anda. Aga usun,et tulemust on 
huvitav lugeda ning oma aktiivse ja sportliku 

sihtgrupi tõttu on ajakiri ka reklaamiandjatele 
jätkuvalt atraktiivne. 

Õige pea ootab meid US Open ja loodame 
väga, et vahepealsed vigastused on selleks 
ajaks taandunud nii Kaia Kanepil kui Jürgen 
Zoppil ja nad saavad esineda oma võimete mak-
simaalsel tasemel. Samuti jälgime endiselt 
põnevusega noore Anett Kontaveiti arengut, just 
vahetult enne ajakirja trükki minekut võitis Anett 
heatasemelise naiste ITF-i turniiri Soomes Savi-
taipales. Augustis toimuvate Eesti noorte meis-
trivõistlustega saame aga pildi meie erinevas 
vanuses noorte lootuste hetkeseisust ja aren-
gust.

Meeleolukat ajakirja lugemist, head tenni-
seaasta jätku,

Donatas Narmont
Tennise väljaandja 
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Hetk tänavuselt Cooler 
Cupilt: Tennise väljaandja 
Donatas Narmont.
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Selles numbris
Väljaandjalt

Eesti Tennise Liit

Persoon

Meistriklass

Põnev teada

Terved mõtted

Turniir&Traditsioon

TennisevarustusTulevikutegija

Kodune tippturniir

Seenioride tennis

Sulgpall

Päevakorral

Tennis&Glamuur

Numbris lisaks

Tipptase

Tennis&Elustiil

Liigatennis
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36Ajakirja väljaandja Donatas 
Narmont peab tänavust suve 
tennisistidele õnnestunuks 
nii ilusa ilma kui ka ilusate 
turniiride ja tulemuste tõttu. 
Üle pika aja on Tennise number 
116-leheküljeline, kuid huvitavat 
materjali oli nõnda palju, et suurest 
mahust hoolimata tuli oma valikud 
teha.

Eesti Tennise Liit pidas juuli keskel 
üldkoosoleku, koos olid 36 klubi 
esindajad. Endiselt jätkus MIN-
koodi teema – kuidas saada juurde 
litsentseeritud mängijaid. Samas 
oli suve esimesel poolele alaliidule 
ka tähtis Eesti meistrivõistluste 
korraldamine. Turniir õnnestus, 
kuigi pealtvaatajaid võinuks rohkem 
olla.

Veel mullu varakevadel tundsid 
Silver Karjust vähesed. Lugu 
praegusest Kaia Kanepi treenerist 
räägib sellest, kuidas mees 
alustas harrastusliigas 
peksupoisina, aga töötas 
end niivõrd üles, et lõpuks sai 
tippmängija juhendajaks.

Kas Jo-Wilfried Tsonga 
on Prantsusmaa suurim 
tenniselootus? Edetabeli 
põhjal mitte, kuid viimast 
Wimbledoni turniiri arvestades 
küll. Petra Kvitova aga jõudis juba 
esimese võiduni Wimbledonis. 
Nagu neiu ise ütleb, on sellel edul 
ka halvem pool – tagasihoidlik 
neiu peab nüüd olema 
tähelepanu keskpunktis, aga 
ise eelistaks ta pigem vaikset elu.
Lk 66 loos püstitame küsimuse: 
kumb võiks US Openil eredama 
come-backi teha – kas Serena 
Williams või Maria Šarapova.
Lk 80 paikneb ülevaade 
Wimbledoni turniirist.

Mia Nicole Eklund on praegu Eesti 
tennisistidest ühe huvitavama 
elulooga mängija. Esiteks, on ta 
üldse Eesti tennisist, sest esindab 
ju rahvusvahelistel võistlustel 
Soomet. Särav piiga ise peab end 
eestlannaks, kuid isaga suhtleb 
rootsi ja emaga vene keeles ning 
kokku oskab vabalt rääkida kuues 
keeles!
Lk 78 on juttu Eesti ainsast 
loodusliku murukattega 
tenniseväljakust, mis asub Lääne-
Virumaal Ojasaarel. Juunis sai 
väljaku ehitaja Jaan Lipsmäe 
tugeva moraalse süsti, kui 
Wimbledoni noorteturniiri eel 
harjutas Ojasaarel Anett Kontaveit.
Lk 87 näete riietust eelmise sajandi 
algusest Niitvälja naisgolfimängijate 
esitust. Kui aga loete artiklit, saate 
teada, mis seos on sel tennisega.
Lk 93 on juttu Icopali katustest, mis 
sobivad hästi ka tenniseklubidele.
Lk 94 saate lugeda Euroopa 
Maccabi mängudest, kus ka Eesti 
juudi rahvusest esindus, nende 
seas tennisistid, medalitega 
naasesid.
Lk 109 on juttu rannatennisest, 
mis natuke küll päris tennisele 
sarnaneb, ent olemuselt tundub 
ikka sedavõrd teine spordiala, et 
aja jooksul võivad seal omad tipud 
välja kujuneda. Nüüd peeti turniir 
sel alal ka Pärnus.

Sokke ja põlvikuid tootev Nanso 
Group Eesti AS alustas mullu 
spetsiaalselt tennisistidele mõeldud 
spordisokkide ja -põlvikute tootmist. 

Cooler Cup peeti Pärnus 
seitsmendat korda ja turniiri 
võõrustas AS Liviko nõukogu 

esimees Enn Kunila.
Saaremaal iga aasta augusti 
algul (tänavu 14. korda) 

koos Merepäevadega peetav 
Angerjaturniir omandab üha enam 
rahvusvahelisi mõõtmeid.

Ülikool&Tennis

68

Eesti sulgpallitipp on 
meeldivalt täidetud 
olümpiamängudele 
pürgivate sportlastega. Aga mis 
toimub nende seljataga? Lugu 
perspektiivikatest noortest püüab 
anda küsimusele vastuse.
Kuidas valida sulgpallijalatsit, 
seda saate teada veel ühest 
sulgpalliloost.

Yonexi firma tegi kolm aastat 
tagasi õigesti, kui otsustas toetada 
tollal 11-aastast Tatjana 
Vorobjovat. Nüüd on Yonexi 
reketitega mängiv neiu Eesti 
täiskasvanute meister ja Euroopa 
noortemeister – kui hea reklaam 
mänguvahendile!

Mis on Jana Kuzovkovast 
teinud Eesti tennise 
tulevikulootuse? “Jana tugevus 
on mängulisus,” kinnitab treener 
Rene Busch. Teine selle rubriigi 
peategelane Oskar Lusti otsustas 
alles aasta tagasi, et valib tennise, 
mitte jalgpalli. Samuti saate lugeda, 
kuidas on läinud SEB Tallinki 
noortetiimi liikmetel.

Järjest on juttu kahest Eestis 
peetud tippturniirist, mis toimusid 

umbes kuu jooksul: kõigepealt 
Eesti meistrivõistlused ja siis 
Merko Open

Saate lugeda ülevaadet ja 
tulemusi Eesti seenioride 
meistrivõistlustest ja Hiiumaa 
turniirist.

Jaak Põldma valutav ranne tegi neli 
aastat tagasi tema eest otsuse – 
tennisist astus Lõuna-California 
Ülikooli ning lõpuks jäi sinna 
neljaks aastaks. Nüüd on tal 
kahel erialal bakalaureuse kraad ja 
tennises on ta kolmekordne USA 
üliõpilasmeister.
Kadi Liis Saar ühendas samuti 
õppimise ja tennise – prestiižikas 
Cambridge’i ülikoolis teeb ta 
teadust, kuid mängib ka kooli 
tennisetiimis.
Lõpuks saate lugeda ka kolmest 
Eesti meestennisistist, kel tee 
ülikooli jalge ees tänavu sügisel või 
talvel.

Davis Cupil võitles Eesti tugevalt, 
ent kaotas võõrsil Bosniale 2:3.
Lk 34 on aga juttu märksa 
rõõmsamast sündmusest: Anett 
Kontaveit ja Tatjana Vorobjova 
võitsid noorte EM-võistlustel U16 

klassi paarismängus kulla! Treener 
Redt Reimal jagab võidukast 
turniirist muljeid.
Lk 83 kirjutatakse Anett Kontaveiti 
esinemisest kahel suure slämmi 
noorteturniiril.

Heidame pilgu Wimbledonile, kuid 
mitte väljakule, vaid tribüünile, kus 
vahel lausa suursugune seltskond 
käib tippmängijaid toetamas.

Mis tunne see on, kui 
tennisevõistlustel kohtad teisel 
pool võrku ema? Mis tunne on, 
kui võistlustel pead pidevalt 

oma tütrekest jooksutama? Ema ja 
tütar Ilvesed teavad vastuseid.

AS-i Sunorek nõukogu liige Priit 
Pals on mitmekülgsete huvidega 
mees, kes töö ja kolme tütre kõrvalt 
jõuab harrastada spordialasid 
ujumisest tenniseni, huvitub 
ajaloost, kaunitest loodusvaadetest 
ja vanadest mõisatest ning 
sõidab mootorrattaga.
Lk 89 on juttu veel ühest inimesest, 
kelle elustiili osaks saanud tennis 
– Tallinna Lennujaama juhatuse 
esimees Rein Loik. Alustanud 
mängimisega alles 30ndates 
eluaastates, jõudis ta harrastaja 
kohta heale tasemele. Loik hindab 
tennist kui rõõmurohket mängu ja 
positiivsete emotsioonide allikat.

Tavapäraselt võtab Eesti 
harrastusliigade 
eestvedaja Toomas 
Kuum kokku hetkeseisu 

erinevates liigades, kuid üks uudis 
on tal veel: sügisest alustab ka 
neljas liiga!

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

Lauatennis

Nõmme spordiklubi lauatennisistide 
välisreisidest ja Tartu Kalevi 
lauatennisistide suvelaagrist.
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Tenniseklubi

103Naiste tenniseklubi Reval Ladies 
kahest suvisest turniirist.
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Eesti Tennise Liit pidas 
võistlusterohkel suvel ka 

üldkoosoleku
Suvi on tennises kõige võistlusrohkem aeg, kuid kahe ajakirja ilmumise vaheliste 

suvekuude jooksul jõudis Eesti Tennise Liit maha pidada ka üldkoosoleku.

Tekst: Ajakiri Tennis    Fotod: Viktor Burkivski, Eesti Tennise Liit

Allar Hint Eesti meistrivõistluste 
peakohtunikuna arstikohvrit tassimas.

K oosolekul, mis toimus 15. juunil, 
olid koos 36 klubi esindajad.  
Esimene päevakorra punkt oli 

2010. aasta aruanne. „Lõpetasime aasta 
negatiivse tulemiga, mida üritame kat-
ta 2011. aasta eelarvest,“ tõdes alaliidu 
peasekretär Allar Hint.

Pikema sõnavõtuga esinesid üld- 
koosolekul juhatuse liikmed Toomas 
Kuum ja Andres Jõesaar. Kuum rääkis 
lahti MIN-koodiga seotud muresid, et 
mida alaliit saavutada tahab. „Mure on 
selles, et tahaks juurde saada MIN-
koodi kasutajaid.”

Et MIN-koodiga liitumine oleks atrak-
tiivsem, vajaks soodustuste süsteem 
täiustamist. Praegu saavad koodiga lii-
tunud tasuta ajakirja Tennis ning  
samuti on neil Tele2 pakett – MIN-kood-
iga liitunute omavahelised kõned on 
tasuta. Veel pakub Alexela soodustusi 
MIN-kaardi omanikele. 

„Tahaks tennist müüa,  meil on tur- 
niirisarjad, töötab online-süsteem ja 
edetabelisüsteem,“ lisas Hint. „Turniiri 
korraldajail teeks see elu lihtsamaks, 
kui kõik mängijad oleksid liitunud MIN-
koodiga ning lisaks saaksid tennisistid 
parema ülevaate, kus nad edetabelis 
asuvad.“ Nimelt on praegu edetabelis 
järjestatud vaid MIN-koodiga tennisis-
tid. „Kõik raha, mida MIN-koodi oma- 
nikud alaliidule üle kannavad, jõuab 
tennisesse tagasi.“

Tenniseliit pole veel tööle võtnud  
inimest, kes suudaks leida MIN-koodi 
hoovad, mis stimuleeriks rohkem ini-
mesi end registreerima. „Meile on  
avaldusi laekunud, kuid suvi on kõigile 
kiire aeg, ei ole jõudnud veel sellega 
tegelda. Augusti lõpus teeme valiku ja 
siis palkame kellegi. Tal oleks lepin-
guline töö vaba graafiku alusel,“ lisas 
Hint.

Jõesaar rääkis sponsorlusest, rek-
laamist ning klubide, tenniseliidu ja 
sponsorite omavahelisest suhtlemisest. 
„Meil on paarsada tenniseväljakut. Kui 

klubid, väljakute omanikud, alaliit ja 
reklaamiagentuurid suudaksid seljad 
kokku panna ja müüa väljakutele rek-
laami, siis oleks sellest palju kasu klu-
bile, alaliidule ja agentuurile. Aga tä-
nase päeva seis on selline, et reklaami 
pole müüdud,“ rääkis Hint.

Eesti Tennise Liidu juhatus vähenes 
ühe liikme võrra, Peeter Sergo astus 
välja omal soovil.

Tenniseliidu korraldatavatest turni-
iridest ilmselt tähtsaim on Eesti meis-
trivõistlused, mis peeti 27. juunist 3. 
juulini. Kuigi kõiki parimaid kohal pol-
nud, turniir õnnestus. Korraldajate liit-
lane oli ka ilmataat.

Pinget ja põnevust oli eriti naiste ük-
sikmängus, kus viis-kuus võrdset pre-
tendenti meistritiitlile. „Seekord võitis 
Tatjana Vorobjova, kes loodetavasti sai 
indu rahvusvahelisteks võistlusteks, 
kus ta on juba kõvasti üritanud. Eu-
roopa noorte paarismängu tiitel näitas, 
et võit läks õigesse kohta,“ kommen-
teeris Hint naiste üksikmängu tulemu-
si. „Meeste turniiri võitja ja finalist olid 
rohkem ettearvatavad, kuid kaks pool- 
finalisti olid natuke ootamatud.“

Ilmselt mängib Anett Kontaveit, kahe 
eelmise aasta meister, ka järgmisel 
aastal tšempionaadiga samal nädalal 
Wimbledoni noorteturniiri. „Oleme 
kaalunud meistrivõistluste nädalat ni-
hutada, kuid õige koha leidmine on 
keeruline. Alati tahaksime, et parimad 
mängiksid kaasa, kuid mõistame, et 
Kaia Kanepi tase on kõrgemal kui meis-
trivõistlused ning peagi võib ka Anettil 
nii hästi minna, et tal oleks karjääri hu-
vides kasulikum mujal mängida,“ rääkis 
Hint.

Tõrvatilk meepotti oli piletiga 
pealtvaatajate väike arv meis-
trivõistluste otsustavatel mängudel. 
„Eks see piletimüük oli rohkem süm-
boolne, suurt raha sealt poleks tulnud,“ 
leidis Hint. „Kuid paneksin siiski kõigi-
le harrastajaile – statistika põhjal on 

neid 6000 – südamele, et aasta olulise-
mat koduturniiri võiks ikka tulla vaata-
ma. Kindlasti mõjutas ka  samal nädala-
vahetusel peetud laulu- ja tantsupidu, 
kuid 2007. aasta tasemele, mil oli 2000 
vaatajat, on raske uuesti jõuda.“
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Silver Karjuse imeline 
tee harrastusliiga 

peksupoisist maailma 
tippmängija treeneriks

Veel mullu talvel ei teadnud Eesti spordiüldsus temast midagi. Pool aastat hiljem 
pakkusid ajakirjanikud, et Silver Karjus võiks saada aasta parimaks treeneriks. Kui 

oleks välja antud aasta spordigeeniuse tiitel, võinuks seegi kuuluda Karjusele.

Tekst: Ants Põldoja    Fotod: Viktor Burkivski

Kui selgus, et üsna tihti treenereid 
vahetanud Kaia Kanepi uueks 
juhendajaks sai „mees metsast“, 

valitses asjatundjate seas hämming. Kui 
kaasnes edu, siis juba imestus ja imet-
lus. „Kaial läks hästi ja nii juhtus. Mis 
imemees!? Olen oma vaatevinklist asju 
teinud, kuid ei või teada, kas keegi      
oleks veel paremini teinud. Olen kindel, 
et tulevikus läheb Kaial veel paremini,“ 
ütleb Karjus ise.

Jutte, mis temast räägitakse, kom-
menteerib Karjus: las koerad hauguvad, 
karavan läheb edasi. 

Ent miks? Karjuse kohta on ju rohkem 
head kui halba räägitud?

„Kuid irooniat on sees, igasuguseid 
lookesi ajakirjanduses. Meil ju kõik tea-
vad väga täpselt, kuidas peab lööma, 
mida sööma ja mida tegema. Kõik tea-
vad, aga kahjuks tulemusi pole. Mind 
need jutud ei häiri,“ vastab Karjus.

Karjus on hoidnud madalat profiili, 
muidu võinuks temast ajakirjanduses 
olla rohkemgi lugusid. Kas see pole 
story, kui tippmängijat treenib mees, 
kes pole lapsepõlves tennist mänginud, 
pole sel alal tippu kuulunud ja tal pole 
treeneriharidust?

„Inimesed ongi erinevad. Ma ei saa 
enda kohta öelda imemees, aga mõni 
käib konservatooriumis, kuid ei oska 
klaverit mängida. Teine istub kuskil 
kuuri taga ja on selleks sündinud,“ toob 
Karjus võrdluse. „Kui asjad toimivad ja 
arenevad, siis pole mõtet kõrvalistel 
targutada. Samamoodi on ju Wozniacki 
isa jalgpallur, tuuril on päris palju ven-
dasid, kel õiget tennisealast haridust 
pole. Keskpärane treener võib hea 
materjali tippu viia ja samuti ka kihva 
keerata, aga hea treener kehva mater-
jali tippu kunagi ei vii. Tähtis on hea 
materjal ehk antud juhul Kaia Kanepi.
Sul peab olema elementaarne arusaam 

spordist, põhimõtted ning muu sinna 
kuuluv. Võib-olla on mulle midagi ten-
nisealast kulbiga antud, aga kuskilt mu-
jalt kindlasti ämbriga võetud, ma ei tea 
seda. Nagu elus ikka, valitseb siingi ta-
sakaal.“

Kulus mitu hooaega, et 

II liigas tegijaks saada

Karjus tegi nooruses sporti, kuid ten-
nisereketit kätte ei võtnud. Piltlikult 
pole ta „mees metsast“, sest on terve 
elu elanud Tallinnas. „Natuke käisin 
Rataskaevu spordisaalis lauatennise-
trennis, siis mõne aasta TSIK-is maadle-
mas. Olen käinud purjetamas, poksinud, 
mänginud petanki, käsipalli ja korvpal-
li,“ loetleb Karjus.

Tennise II liigas peeti Karjust algul 
Lääne-Virumaa meheks, sest ta saabus 
esimest korda mängima koos Rakvere 
meestega. „Esimesed löögid tegin tões-
ti Rakveres. Artur Antropovil oli kodus 
väljak, mängisin seal, samuti harjutasin 
Enn Võsandiga. Esimesed tõed sain 
päris kiiresti kätte. Artur käis II liigas 
mängimas ja hakkasin rohkem treeni-
ma, et ise kaasa lüüa,“ meenutab Kar-
jus.

Kuid algus oli katastroof. „Sõitsin 
pikki maid bussiga turniiridele, vahel 
sõprade autoga. Mäletan, et Otepää tur-
niiril vaatasin tabelit: üks vanahärra 
vastas, selle võidan ära, järgmise ka ja 
nii edasi. Läksin mängima, kõik pallid 
tulid tagasi, ei suutnud, kuigi reaalselt 
pidanuks võitma,“ mäletab Karjus. 
„Mul olid tegelikult head löögid ja ke-
haline ettevalmistus, kuid ei suutnud 
mängu kokku panna. Kulus mitu pikka 
aastat, kui ma õieti esimesest ringistki 
edasi ei saanud. Kuigi ka teised olid 

sama meelt, et ma pidanuks neid vasta-
seid võitma. Olin võib-olla natuke när-
viline ja forsseerisin pisut üle.“

Karjus treenis visalt edasi ja pidas 
vahepeal liigatennisest isegi pausi, kuid 
läks uuesti proovima. „Viljandis oli üks 
turniir ja seal jõudsin poolfinaali. Sain 
võidu maitse suhu ning pärast seda 
umbes 15-17 võistlust järjest ma nagu 
nõiaväel enam poolfinaalist tahapoole 
ei jäänud,“ kirjeldab Karjus 
pöördepunkti. Nii sai esimese ringi 
kaotajast mees, kes võitnud harrastus-
liigadest sedavõrd palju karikaid, et 
pidi suure osa neist minema viskama.

„Hiljem olen võitnud III, II ja I liiga 
nii kokkuvõttes kui ka palju erinevaid 
turniire. Mastersit olen võitnud, pärast 
juba esiliiga turniire nii üksik- kui 
paarismängus. Kuigi viskasin karikad 
ära, jätsin endale karikate peal olnud 
graveeritud sildid, neid kogun. Samuti 
mõned hinnalisemad karikad,“ räägib 
Karjus.

Vana tõde: harjutamine 

teeb meistriks

II liiga algusaastatel valitsesid seal 
nii-öelda „siksijad“, kel õiget ründelööki 
polnud, ent eksisid rivaalidest vähem. 
„Santana (harrastusliigade eestvedaja 
Toomas Kuum – toim.) võidab selle stii-
liga siiamaani,“ muigab Karjus. „Mul 
on temaga seis 4:6 – esimesed kuus 
omavahelist mängu kaotasin, siis hak-
kasin võitma.“

Lõpuks lõid aga läbi need, kes visalt 
treenisid. „Olen enamiku Eesti tree-
nereid läbi käinud. Saluste, Troost, 
Vilms, Luzgin, Suurthali juures käisin, 
Neppiga harjutasin natuke. Ise sün-
teesisin pärast kokku, et mis on kellelgi 

õige ja vale ning mis mulle sobib. Proo-
visin igalt poolt midagi ammutada,“ 
selgitab Karjus.

„Kõige suurema arengu tegin siiski 
Tiit Kivistiku juures,“ jätkab Karjus. 
„Ta tollal ei tahtnud võtta ühtki õpilast, 
nad olid just Kaiaga lahku läinud ja ta 
polnud huvitatud kellegi treenimisest.     
Suutsin teda kuidagi ära veenda oma 
suure innuga. Umbes 12-15 korda käisin 
temaga mängimas, tal õnnestus minust 
kätte saada see, mis veel peidus oli ehk 
stabiilsus.“

Lisaks harjutas Karjus päris tihti ka 
üksi vastu seina lüües. „Sõitsin Rak-
veres hommikul pool kaheksa juba 
servima, seljakott palle täis,“ meenutab 
Karjus. Ta on lasknud oma mängu fil-
mida ja analüüsinud lööke.

Kas see tähendab, et juba siis oli 
kaugem idee, et jääd tennisesse ning 
teed suuri tegusid?

„Ei olnud mingit ideed, niisugust asja 
ette ei aima. Ma isegi niivõrd ei tahtnud 
võita, kuivõrd mängu selgeks saada. Ma 
usun, et harrastaja kohta on mul enam-
vähem tehnika, olen selle kallal tööd ka 
teinud. Teiseks oli mul võimalus, et sain 
aega tennisele pühendada. Pole pidanud 
kaheksast kaheksani tööl käima,“ vas-
tab Karjus.

Koostöö Kaia Kanepiga 

algas järk-järgult

Treeneritööd alustas Karjus neli-viis 
aastat tagasi. „Kui USTA loodi, olin seal 
üldse esimene treener. Enne andsin 
eratunde nii noortele kui harrastajaile,“ 
räägib Karjus. 

Kaks aastat elas ta Inglismaal, andis 
tunde tavalises klubis, kus polnud 
võistlussportlasi. Karjus tuli klubi  
meistriks nii üksik- kui ka paarismän-
gus. „Tekkis tutvusi ning kogu aeg käi-
sin teistes klubides vaatamas, kuidas 
asi toimub, et hoida kätt pulsil,“ lisab 
Karjus.

Karjus tegi pidevalt tööd tennisealase 
kirjanduse kallal. „Olen raha investee-
rinud treeningvideotesse, kohver on 
neid kodus täis. See kõik oli enne koos-
tööd Kaiaga. Aga mul tõesti ei olnud 
eesmärki tipptreeneriks saada. See on 
järk-järgult tulnud. Kui ise oled asja 
sees, kasvad suuremaks,“ arutleb Kar-
jus.

Esimest korda suhtles Karjus Kane-
piga 2007. aastal. „Kaia mänge olin 
jälginud varasemastki ajast. Kui isegi 
meie aja järgi kell neli öösel toimus 
mäng, ärkasin spetsiaalselt, et seda ne-

Eesti Tennise Liidu president Urmas 
Sõõrumaa õnnitleb Silver Karjust 35+ 
paarismängu Eesti meistritiitli eest.
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tist vaadata. Lõpuks tekkis mul oma 
nägemus ta mängust ja siis hakkasin 
2010. aasta talvel algul meili teel tihe-
damalt suhtlema,“ meenutab Karjus.

Karjus ei pakkunud ennast kohe 
treeneriks, ehkki tollal Kanepil 
juhendajat polnud. „Soovitasin va-
riante, mida ta võiks mängus proovida. 
Ta kuulas ja kirjutas vastu. Kuidagi ma 
selle jutuga ta usalduse võitsin,“ sõnab 
Karjus. Edasi lepiti kokku esimesed 
ühistreeningud.

Karjuse sõnul peab Kaia enda käest 
küsima, kuidas tippmängija aktsep-
teeris meest, kel suure tennisega kokku-
puuteid varem polnud. „Aga ma arvan, 
et ta poleks seda otsust teinud, kui ta 
poleks olnud koostöö õnnestumises kin-
del. Ta on intelligentne daam ja tal on 
suurepärased teadmised mängust. 
Kindlasti poleks midagi ka juhtunud, 
kui olnuksin lihtsalt tore poiss ja siis see 
piirdunuks paari treeninguga,“ arutleb 
Karjus.

Karjusel endal oli veel enne lepingu 
sõlmimist kõhklusi. „Usun, et enamik 
oleks kohe õlekõrrest haaranud, kuid 
tahtsin endale aru anda, kas suudan 
talle midagi pakkuda. See on vastutus, 
nii ei saa töötada, et vaatame, mis välja 
tuleb,“ selgitab Karjus.

Esimene võistlus, kuhu Karjus Kane-
pi treenerina kaasa sõitis, oli Federation 
Cupi matš Belgia – Eesti. Sealt sõitis 
värske tandem Prantsusmaale, kus 
Kanepi võitis 100 000 ja 50 000 dollari 
auhinnafondiga turniirid – mujale ta 
tollase edetabelikoha tõttu ei pääsenud. 
Järgnes suure slämmi turniir Pariisis, 
kus Kanepi tuli esimest korda karjääri 
jooksul kvalifikatsioonist läbi. „Mäletan, 
et põhiturniiri teises ringis ta kaotas 
Jankovicile otsustavas setis 4:6. Oli 
raske päev, kolm korda tegime täissoo-
jendust, aga ei saanud platsile, muudkui 
vihmapausid,“ meenutab Karjus. Siis 
tulid juba Wimbledon ja Palermo – edu-
tee algas.

Kohendas tehnikat ja 

taktikat, kuid säilitas 

agressiivse mängu

Suures mängus on treeneritöö üks 
miinus tribüünil kannatamine. „Olen 
päris emotsionaalne. Mida edasi, seda 
rahulikumaks ja enesekindlamaks olen 
siiski muutunud, iga palli pärast ei 
võpata. Aga treenerid teavad, et see is-
tumine on keeruline, parem oleks ise 
mängida, kui oskaks,“ ütleb Karjus.

Karjus oli ka küllalt julge kohenda-

maks Kanepi mängu tehnilist ja taktika-
list poolt. „Minu esimene küsimus, kui 
rääkisime asju läbi, kõlas nii: kas tahad 
kunagi turniire võita? Ta ütles, et tahab. 
Ja siis selgitasin, et kui tahad, peame 
su mängu veidi kohendama. Võid võita 
üksikuid mänge, aga turniire sellise stii-
liga on raske võita. Ega keegi pole Kaia 
agressiivsust praegu ära võtnud. Aga 
see peab olema tasakaalus. Talle on 
varem sisendatud, et iga palli peab  
täiest jõust lööma. Tahan selle müüdi 
kummutada,“ räägib Karjus pikalt. 
Mullune hooaeg selle müüdi juba kum-
mutas.

Taktika muutusega kaasnesid ka uued 
tehnilised nüansid. „Ma ei taha küll kel-
legi kohta pahasti öelda, aga tegeleme 
praegu asjadega, mis oleksid pidanud 
juba ammu olema kõrvaldatud. Kaia 
teab ise ka seda väga hästi,“ ütleb Kar-
jus.

Kanepi liikumisest, mida peetakse 
tema kirstunaelaks, on Karjusel palju 
parem arvamus. „Võin kihla vedada, et 
Kaia kuulub tugevamate ja pikemate 
mängijate seas füüsiliste näitajate 
poolest esimesse kolmandikku. Ja ma 
ei mõtle siin ainult kangitõstmist, vaid 
just liikumist. Pidurid on kuskil mujal. 
Probleem on teada ja sellega ka tege-
leme,“ selgitab Karjus.

Veendunud, et Kanepi 

mängib tänavu paremini 

kui mullu

Karjus on kindel, et kui Kanepi saab 
jalavigastusest üle, mängib ta paremini 
kui mullu. „Mõned, kes on näinud 
mänge, need räägivad, et Kaia oli 
eelmisel aastal parem. Ei olnud! Ta oli 

sel aastal parem, aga kaotas. Kaia on 
nagu hea vein, mis iga aastaga läheb 
paremaks,“ üllatab Karjus jälle. Kas 
siis sport polegi ala, kus määrab ainult 
tulemus?

„Olen nõus, sellest ma ei räägigi. 
Võib-olla mõni ei suuda seda tulemust 
ära oodata, aga meie teame, et tema 
paremad päevad on veel ees,“ kinnitab 
Karjus ja toob näite kaugushüppest. 
„Keegi võib hüpata ühel aastal 8.00 ja 
järgmisel 8.20, aga saada kehvema ko-
ha, kui vastased on veel rohkem edasi 
läinud. Tennises pole aga tulemus üldse 
mõõdetav. Iga mäng on kahevõitlus vas-
tasega. Kui keegi mängib veel paremini, 
siis sa ei saa ju ennast puruks rebida ja 
12 meetrit hüpata.“

Tänavusi tulemusi mõjutanud jalavi-
gastus lõi välja märtsikuus. Karjuse 
sõnul ulatuvad põhjused kaugemale. 
„Selles vigastuses on palju asju koos. 
Natuke ülekoormust ja natuke muuda-
tusi liikumises. Tennises on liikumine 
hoopis teine, mitte nagu jooksus. Iga 
sekundi tagant suuna muutused, jal-
gadele on tohutu koormus. Tennisisti 
keha vajab pidevat hoolt, aga see töö oli 
poolikult tehtud. Lisaks: kui oled turnii-
ridel edukas, tuleb ka mänge aastas 
rohkem ja kõigis neis pead andma en-
dast 105 protsenti,“ leiab Karjus.

Natuke varem, kui Karjus sai Kanepi 
treeneriks, tehti WTA turniiridel ka 
muutus reeglites – juhendaja võib nüüd 
korra mängu jooksul tulla väljakule 
(muidugi ainult geimi vaheajal) nõu 
andma. Ehk siis sama, mis sportmän-
gudes minutiline vaheaeg. „Nii palju kui 
oleme pidanud vajalikuks, seda kasu-
tame,“ ütleb Karjus ja lisab, et tema 
meelest pole kindlaid reegleid, millal 

Kaia Kanepi kuulab hoolikalt Silver 
Karjuse õpetussõnu.
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Teised Silver Karjusest
Lauri Rannama, Kaia Kanepi tiimi füsioterapeut

„Silverit tunnen mõne aasta tagusest ajast, kui ta küünarliigese vigastusega oli minu 
patsient. Sealt sai tutvus alguse, mõistsin kohe, et tegemist on tennisefanaatikuga. Ta 
juba siis rääkis, mismoodi ta näeb tennise õpetamist ja arendamist ka kõrgemal tase-
mel. Mullu aasta lõpus kohtusime uuesti, kui Kaia käis reie tagakülje vigastusega minu 
juures. Kevadel, kui ma enam suusakoondise juures polnud, arenes kontakt koostööks. 
Otsust oli lihtne teha, sest Silver on väga asjalik ja pühendunud treener, mulle  
meeldib ka tema nägemus tennisest. Võistluste ajal oleme Silveriga mitmeid nädalaid 
olnud ühes hotellitoas. Tal on heas mõttes professionaalne kretinism veres – ehkki 
aeg-ajalt räägime ka muudel teemadel, keerleb jutt põhiliselt ikka tennise ümber. See 
on tema kirg!“

Aare Tark, vandeadvokaat
„Kohtusime Silveriga 2007. aasta varasuvel, kui otsisin endale alalisemat paarismän-
gupartnerit. Silver oli just tulnud Inglismaalt ning oli lahkelt nõus olema niinimetatud 
mängiv treener. Esimestest mängudest alates üllatas mind Silveri eriline pühendumine 
ja abivalmidus tenniseõpetuses. Ta on heas mõttes oma eriala fanaatik, kes loeb palju 
kirjandust, analüüsib videosid, tellib tennisealast väliskirjandust, püüab leida pisiasju, millega muuta mängu paremaks. 
Inimesena on ta aga mõnus ja lahe kaaslane, kellega saab ka kõiki muid asju arutada. Mulle meeldib, et ta suudab jääda 
iseendaks ning temas on sellist kindlameelset eneseusku nii mängijana kui ka treenerina. Kindlasti pean vajalikuks 
märkida, et ta saab lastega suurepäraselt läbi, viskab head nalja ning oskab olla neile tore sõber. See kommentaar on 
minu 15-aastaselt tütrelt Elenilt, kui olime paar aastat tagasi koos suusatamas.“

Toomas Kuum, Eesti harrastusliigade eestvedaja
„Aktiivsemalt hakkas ta harrastusliigades minu mäletamist mööda mängima 1990ndate aastate lõpus. Ta tegi läbi kogu 
tee III liigast esiliiga parimate sekka. Tal oli kohe väga hea tehnika, liikumine ja pallitunnetus, kuid ometi ei suutnud 
algul võimeid realiseerida. Murrang tuli 2003. aastal, kui ta hakkas turniire võitma. Olen veendunud, et kui ta oleks 
lapsepõlves tennist harjutanud, saanuks temast korralik Eesti tasemel mängija. Mäletan, et kui käisime Moskvas koh-
tumas CSKA klubiga, vaatas Silveri mängu Metreveli (paljukordne NSV Liidu meister ja Wimbledoni finalist – toim), 
kes ütles: igrajet kak profik! Nii hea tehnilise taseme on saavutanud Silver! Kuigi tollal ei võinud veel arvata, et temast 
saab treener, teadsin, et ta uuris põhjalikult tipptennist ning tema kodus oli palju tennisealast materjali. Harrastusliigast 
tennisetreeneriks tõusta pole päris ainulaadne – Eestis on neid teisigi -, ent pisut olin siiski üllatunud, kui kuulsin uu-
dist Silveri saamisest Kaia Kanepi juhendajaks. Kuid tulemused tõestasid, et otsus oli õige.“

peaks treener minema nõu andma.
„Olen kuulnud jutte, et mis ta sinna 

platsile ronis, kui Kaia juhtis Clijstersi 
vastu 4:1 ja pärast kadus mäng ära, või 
vastupidi,“ jätkab Karjus. “Kui need 
asjad oleksid ette teada! Mõnikord on 
vaja 5:2 eduseisus minna platsile ja tänu 
sellele võib võita seti, mis muidu oleks 
ehk ära libisenud. See pole jutt, et mäng 
sujub ja mis sa läksid torkima! Kunst 
on olla sündmustest kaks sammu ees,“ 
rõhutab Karjus.

Lõpliku otsuse teeb mängija. Kui 
Kanepi ütleb kohtunikule, et nüüd tuleb 
coaching, võib Karjus platsile minna. 
„Midagi revolutsioonilist selle minutiga 
ära ei tee, võib-olla mõni nüanss või 
moraalne tugi. Mõnikord on vaja mängi-
jat ergutada, teinekord rahustada,“ 
selgitab Karjus.

Proffide seltskonnas 

teiste taust kedagi ei 

huvita

Nüüd on Karjus juba poolteist aastat 
keerelnud profituuril kuulsuste selts-
konnas. Treeneritest on ta tihedamalt 

suhelnud Caroline Wozniacki isaga, 
samuti Kim Clijstersi ja Flavia Pen-
netta treeneriga ning Jelena Jankovici 
endise juhendajaga, kes hetkel tuuril 
pole. 

Kuid omavahelised jutud olevat tipp-
mängijate ja nende treenerite vahel 
vaid põgusad. „Mingeid saladusi seal ei 
räägita, rohkem ikka viisakusväljendid. 
Teine-kolmas ešelon hoiab rohkem 
kokku, seal arutavad treenerid vahel 
õhtuti õlleklaasi taga ka tähtsamaid 
asju,“ sõnab Karjus.

Eestlasest treeneri tausta üle polevat 
keegi imestunud. „Kedagi see ei huvita. 
Kõik keskenduvad oma tegemistele, 
teiste kohta ei viitsi keegi uurida. Eestis 
on see konnatiigi värk, kus unustatakse 
ennast ja vaadatakse teisi, et näe kui 
rikas see on ja mis kingad on tal jalas ja 
nii edasi. Rohkem on vaja positiivsust 
ja usku! Sellepärast me paljudes as-
jades ei jõua kuhugi, sest sorime liialt 
teiste tegemistes ning jätame ennast 
tahaplaanile,“ viib Karjus hoopis jutu 
Eestile. Tema sõnul vaadatakse siin 
viltu, et üks mees alles hakkas treeneriks 
ja juba ronis nii kõrgele.

„Kui mõni on võib-olla kolm aastat 
töötanud ja teeb tulemusi, aga teine on 
40 aastat treener olnud, siis milles on 
esimene süüdi, et ta tegi midagi? See on 
nagu äriga – mõni teeb ühe telefonikõne 
ja teenib miljon krooni, aga teine käib 
40 aastat tööl, kuid ei näe iial miljonit 
krooni. Inimesed on ju erinevad,“ 
selgitab Karjus.

Vedamise osakaalu Karjus siiski tun-
nistab. „Loomulikult oli mul õnne, et 
tekkis võimalus Kaiaga töötada. Ma ei 
ole süüdi, et meil on edukalt läinud. Ma 
ise ei süüdista kedagi, kes on liiga ri-
kas,“ arutleb Karjus.

Treener teeb tööd, 

mitte ei naudi 

unelmate elu

Treeneri roll tennises on hoopis teine 
kui võistkonnaaladel. Seda on räägitud 
palju, et kui treeneri sõna peaks jääma 
peale, on tennisetiimi boss tegelikult 
mängija. „Nii ta ongi,“ nendib Karjus. 
„Tiim töötab ikkagi Kaia heaks ja meil 
kõigil tuleb ego alla suruda. Meeskon-
naalal valib treener, kellega mängida, 

aga meil on teada, kes töö tulemuse rea-
liseerib. Loomulikult tahan ma olla 
treener, mitte teener, kuid me ikkagi 
teenindame Kaiat.“

Tänavu kevadel kutsuti tiimi tunnus-
tatud füsioterapeut Lauri Rannama. 
Juhtus aga nii, et kohe kui Rannama 
tuli, tekkis Kanepil vigastus: „See oli 
kokkusattumus, me tõesti ei kutsunud 
teda, et vigastust ravida. Ikka selleks, 
et neid ennetada. Kuid oleme paljude 
asjadega hiljaks jäänud. Selline abitiim 
pidanuks Kaial olema juba 5-6 aastat 
tagasi, nüüd me kustutame ainult tule-
kahjusid. Usun, et tiim, mille oleme 
kokku pannud, on päris tugev.“

Samas nõuab suurema tiimi hoidmine 
rohkem rahalist kulu. „Rahaasjadega 
on tegelenud Kaia isa, kuid sügisel peab 
jälle eelarvet vaatama. Seni on mul õn-
nestunud kõik mõtted realiseerida, kuid 
see võib iga hetk lõppeda. Et on vaja 
kuskilt kokku tõmmata. Raha kulu on 
ikkagi metsik. Vähestel alaliitudelgi on 
nii suur eelarve kui Kaial. Kuid ta män-
gib aastast 23-27 turniiri: hotellid, len-
nud, söögid ja kõikvõimalik muu kulu 
ning ka treenerid ei saa ainult õhust ja 
armastusest elada,“ selgitab Karjus.

Muud tööd tennise kõrvalt Karjus 
enam teha ei saa. „Töö ei ole ainult 

treeningud kaks korda päevas. Käin 
teisi mänge vaatamas, valmistan 
treeninguteks ette, mõttega olen kogu 
aeg asja sees. Kodus on juba piinlik, 
vahel ei saa lapsega ujuma minna, pean 
jälle tennisega tegelema,“ kurdab Kar-
jus.

Nii et see polegi unelmate elu – mees, 
kes 18-aastaselt ei teadnud veel tenni-
sest midagi, istub nüüd aupaistel  
kuulsa Wimbledoni loožis?

„Ei, see on töö,“ vastab Karjus. „Len-
nujaamad, hotellid, väljakud, see on 
kõik rutiin. Paljud, kes loevad ajalehest, 

mõtlevad, et kihvt, saan igal pool käia, 
aga ma vahel ei viitsi isegi Nadali või 
Federeri trenni vaadata, sest pean 
hoopis jälgima neid naisi, kes võivad 
Kaiale vastu tulla.“

Samas on Karjus enda sõnul õnnelik, 
et tema töö ja hobi langevad kokku: 
„Tähtis on armastada seda, mida teed, 
ajada oma asja ja olla kannatlik. Nagu 
eluski, peab tennises nii mängija kui ka 
treener õigel ajal õiges kohas olema. 
Õnnest ei saa üle ega ümber.“

Karjus arvestab, et tema töö võib 
saada kunagi otsa, sest Kanepi karjäär 
ei kesta ju igavesti. Kuid kaugemale 
tulevikule ta mõelnud veel pole. „Võib-
olla leian Eestis mingi väljakutse, aga 
see on vähetõenäoline. Ei tea, äkki aas-
ta pärast korjan pudeleid või laon Viru 
kalatehases kilusid karpi. Mul ei ole 
mingeid illusioone. Kuid seda ütlen, et 
kui täna tuleks isegi kolmekordselt 
parem pakkumine TOP20 mängijalt, 
siis kindlasti ma Kaiat ei jäta,“ lubab 
treener. „Annan endast parima, et  
Kaial poleks põhjust treenerit vahetada 
ning juhul kui nii peaks minema, elan 
edasi teadmisega, et olen andnud endast 
kõik, mis võimalik ning magan rahu-
likult..“

www.esttrans.ee

AS Est-Trans Kaubaveod 
Lihula mnt 24, 
Haapsalu 90510
tel: 4724145; 
 4724147
faks:  4724146
E-post: esttrans@esttrans.ee

Teenused on:
- jahutatud ja külmutatud kaupade jaotusvedu
- terminalide vaheline transport
- rahvusvaheline transport ja laoteenused

Teenustepakett on väga lai. Vastavalt kliendi soovile 
võib see sisaldada kõike tootmisest kuni lõpptarbijani. 
Meie töö on väga paindlik ja püüame alati arvestada 
klientide kõikide vajadustega.

Kui on soovi rohkem infot saada või soovid konkreetset 
hinnapakkumist, siis võta meiega julgesti ühendust!

Suurim jahutatud ja külmutatud kauba transpordifirma Eestis
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Magnesium Diasporal® 300,
suukaudse lahuse graanulid
Magneesiumtsitraat 

Müügiloa hoidja/Tootja: Protina Pharmazeutische GmbH, Saksamaa.  
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: Miecys-Pharm OÜ, Vitamiini 4, 51014 Tartu.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugeda pakendis 
olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete 
tekkimisel pidada nõu arsti või apteekriga.

Kui jalakrambid
teevad muret...

 organismi poolt hästi omastatav

 toetab lihasrakkude talitlust ning hoiab ära 
lihaskrambid

 sobib hästi ka rasedatele

 mugav kasutada – 1 kord päevas

Näidustus: magneesiumivaeguse vältimine ja ravi. 

Apteekides saadaval ka Magnesium-Diasporal® 300 
Direkt suus lahustuvad graanulid ja Magnesium-
Diasporal® 100 imemistabletid.

Mootorrattasõit 
on Priit Palsi üks 
hobisid.

P riit Pals on sporditegemist ar-
mastanud juba varajasest east, 
kui ta noorteklassis tippsport-

lasena  judos ja korvpallis tiitleid võitis 
ning vaba aega siin- ja sealpool piiri 
treeningulaagrites veetis. „Pärast kesk-
kooli käisin sõjaväes, kus samuti sport-
likku koormust väheks ei jäänud,“ mee-
nutab mees. „Siis sai loodud oma et-
tevõte ning nii-öelda firmaspordiga 
tegelema hakatud – töökaaslastega mitu 
korda nädalas korv- ja võrkpalli män-
gitud ning suvisel ajal jalgpalli taotud.“

„Teen sporti enda jaoks, see on mu 
hobi. Samas ma pole aktiivne sportlane, 
kuid harrastused hoiavad tervise korras 
ja kaalu normis,“ kinnitab Priit ja lisab, 
et tegelikult on sportlik eluviis omane 
kogu tema perele ja koos abikaasaga 
püütakse lastele nii palju sporditege-
mise harjumust  kasvatada kui võima-
lik. „Koos käime mägedes suusatamas, 
suvel sõidame iga päev jalgrattaga ning 
käime ujumas, kusjuures mina suplen 
suviti mõnuga iga ilmaga. Golfi mängin 

Priit Pals: töö ei tohi 
hobidega tegelemist 

segada!
AS-i Sunorek nõukogu liige Priit Pals on mitmekülgsete huvidega mees, kes töö 
ja kolme tütre kõrvalt jõuab harrastada spordialasid ujumisest tenniseni, huvitub 

ajaloost, kaunitest loodusvaadetest ja vanadest mõisatest ning sõidab mootorrattaga. 

Tekst: Gerli Ramler    Fotod: Viktor Burkivski

Kommentaar
“Priit on väga laia silmaringiga mitme-
külgne persoon. Tema jaoks pole mingi 
probleem iga päev tulla välja mõne uue ja 
põneva turundus- või tootearendusalase 
ideega, kui jaksaks vaid kõigi nendega 
kaasa minna. Sportimise koha pealt võin 
öelda, et juba Sunoreki algusaastatest 
tekkinud tava ühiselt sporti teha kestab 
tänase päevani. Osaleme oma korvpal-
livõistkonnaga firmadevahelistel turnii-
ridel, aeg-ajalt ka jalgpalliturniiridel. Sel 
suvel korraldasime juuli lõpus esimesed 
firmasisesed karikavõistlused rannavõrk-
pallis. Priidu puhul väärib lisaks ideede 
genereerimise võimele tähelepanu tema 
aja planeerimise oskus. Ta suudab hoi-
da tööga seotud tegevused kontrolli all, 
tegeldes ise samal ajal nõnda paljude 
harrastustega.”
AS-i Sunorek turundusjuht  
Raido Tammemäe

paar korda kuus, lisaks tennis... vahel 
tunnen, et töö hakkab juba hobisid sega-
ma,“ naerab ta. „Aga töö polegi siin elus 
kõige olulisem, inimene peab iseendale 
ka mõtlema.“

Tennisepisiku sai Priit sõpradelt, kes 
aktiivselt teda kümmekond aastat tagasi 
väljakule meelitama hakkasid. Tenni-
seväljak asus kodu lähedal ning andis 
hea võimaluse sõpradega kohtumiseks. 
Treenerilt sai mees esimesed algtõed 
ning pallimäng hakkas üha enam 
meeldima. „Mulle meeldib tennist just 
õues mängida – see on superhea või-
malus värskes õhus viibimiseks ja sa-
mal ajal paraja füüsilise koormuse 
saamiseks. Kindlasti ei võta ma tennist 
kui võistlussporti, lihtsalt oma lõbuks 
koksime vahel sõpradega peaaegu iga 
päev veidi ja vahel teinekord vaid kaks-
kolm korda kuus.“

Muide, pallimänge saavad Sunoreki 
töötajad endiselt omal soovil harrasta-
da. Samas osaletakse koos olemasoleva-
tel sporditurniiridel ning korraldatakse 

ka ise võistlusi teiste ettevõtete tööta-
jatega. Tenniseturniiridest paraku pole 
veel osa võetud, kuna tenniseharrasta-
jaid ettevõtte 250 töötaja seas siiski 
napib.

Mootorratas, mõisad 

ja mäed 

Nagu öeldud, on Palside pere üks har-
rastusi mäesuusatamine, kuid lisaks 
spordile naudivad nad väga heal meelel 
ka mägede ilu. „Käime igal aastal kogu 
perega autokaravaniga reisimas. Nii 
meie kui ka  meie 9-, 11- ja 19-aastased 
tütred armastame väga matkamist – 
ilusaid looduslikke kohti, mõnusaid 
veekogusid, vanu kindluseid ja mõisa-
sid. Tahame, et lapsed näeksid võima-
likult palju teisi kultuure, õpiksid keeli, 
suhtleksid erinevate rahvastega ning 
näeksid maailma ka läbi teiste silmade. 
See on ääretult oluline.“

Seoses tööasjadega on Priit reisinud 
läbi Hiinast Euroopani peaaegu kõik 
riigid, kuid alati üritab  ühendada töö 
ja puhkuse, võttes naise kaasa, et koos 
uusi riike ja huvitavaid kohti avastada. 
Tema üheks unistuseks on minna ku-
nagi, kui lapsed suuremad on, pikemaks 
ajaks Ameerikasse, et ka seal rohkem 
ringi vaadata. 

„Muide, Eestimaa mõisad on meil 
enam-vähem kõik läbi vaadatud! Kui 
marsruudile mõni jääb, siis ikka astume 
sisse ja vaatame kas sealset etendust, 
näitust või muuseumi väljapanekut. 
Austan väga neid inimesi, kes tahavad 
ja suudavad ajalugu säilitada ning heal 
meelel toetan sel viisil vanade ehitiste 
ellujäämist,“ mõtiskleb Priit Pals. 

Lisaks ajaloole ja loodusele meeldib 
Priidule veel väga lugeda ja mootor-
rattaga sõita. Kusjuures huvi tsiklite 
vastu ei ole tal sugugi mitte lapsepõlvest 
pärit Rigadest, Ižidest ja Deltadest. Vas-
tupidi – noorena ei tegelenud ta üldse 

kaherattalistega, kuni 10 aastat tagasi ühel kevadel kontori 
akna alt mootorrattad mööda kihutama hakkasid. „Ma kuula-
sin ja kuulasin mootorimürinat ning hüüdsin äkki üle kontori, 
et kas keegi tuleb minuga tsiklilube tegema? Paar sõpra olid 
nõus ja veidi aega hiljem olid meil load käes,“ naerab mees.

Koduses miljöös on Palsidel veel üks suur hobi – nende 
koduloom chihuahua, kes Priidu sõnul sai majja võetud tütarde 
survel ja on osutunud vaatamata pisikesele kasvule vahva 
karakteriga tüübiks.
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Davis Cup: Bosniast 
kaotusega

Viimase nelja aasta jooksul kolmandat korda bosnialastega kohtunud eestlastel tuli 
nagu kahel eelmiselgi puhul tunnistada eksjugoslaavlaste 3:2 paremust.

Tekst: Andrus Allika    Foto: Viktor Burkivski

Eesti meeskonna kapteni Peeter 
Lambi sõnul said otsustavaks 
bosnialaste esireketi Amer De-

lici väga hea esitus, teisel päeval kao-
tatud paarismäng ja esinumbri Jürgen 
Zoppi randmevigastus.

Eesti asus Tuzlas Davis Cupi II liiga 
Euro-Aafrika tsooni matšil Bosnia vas-
tu juhtima, kui Jürgen Zopp (ATP 186.) 
alistas avamängus 3:2 Bosnia teise  
numbri Aldin Setkici (329.). “Jürgenit 
segas randmevigastus. Ta polnud kuu 
aega saanud tagantkätt kahe käega 
lüüa. Kõigil kolmel päeval mängis ta 
valuvaigistite abiga,“ rääkis Lamp. 
“Seetõttu venis mäng palavas ja umbses 
saalis viiesetiliseks ning kestis ligi neli 
tundi. Teisel päeval paarismängus, kui 
olime esimesed kaks setti kaotanud ja 
siis kaks järgmist võitnud, tekkis otsus-
tava seti alguses võib-olla just väsimuse 
tõttu meil mõõn.“

“Kogu matši kaotust ma küll haige 
randme süüks ei taha veeretada, kuigi 
see kindlasti segas,“ kommenteeris 
Zopp. “Paarismängus oli meil kaotus-
seisust järeletulnutena otsustavas setis 
vaimne eelis, aga kahjuks ei suutnud 
seda ära kasutada. Viiendas setis vajus 
mul serv ära, vist tõesti andis tunda 
väsimus.“

Nagu haige käe nii ka väsimuse 
kraesse ei soovinud Zopp kaotusi kee-
rata. “Davis Cup on küll minu jaoks 
praegu kõige raskem, sest pean kolm 
päeva järjest mängima suure koormu-
sega, aga kui ma kuhugi tahan jõuda, 
siis pean hakkama saama, sest kiireid 
kolmesetilisi võite ei saa ju tellida,“ lau-
sus Zopp. 

Kolmandal päeval Delicile 0:3 alla 
jäänud Zoppil oli avasetis kuus settpal-
li. Neist esimene eduseisul 5:3 ning siis 
veel viis kiires lõppmängus, mis lõpuks 
lõppes Bosnia tennisisti kasuks 14:12. 
“Kuuest kahes mängis tema väga hästi, 
kahes mängisin mina kehvasti ja veel 
kahes mängisime mõlemad hästi, aga 
bosnialasel oli võib-olla veidi rohkem 
õnne,“ meenutas Zopp. “Mine tea, kui-
das kogu matš võinuks minna, kui olek-

Tulemused
Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti 3:2
II liiga Euro-Aafrika tsooni 2. ring 
Tuzla, 8.-10- juuli 2011
1.päev
Aldin Setkic – Jürgen Zopp 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 2:6 
Amer Delic – Jaak Põldma 6:4, 6:1, 7:5
2.päev
Amer Delic/Ismar Gorcic – Jürgen Zopp/Mait Künnap 6:4, 6:1, 
6:7 (1:7), 2:6, 6:2
3.päev
Amer Delic – Jürgen Zopp 7:6 (14:12), 6:3, 7:5
Tomislav Brkic – Vladimir Ivanov 5:7, 6:3, 3:6

sin suutnud avaseti võita, sest Jaak 
Põldma vorm ja vaim Setkiciga 
mängimiseks olid valmis.“

Paraku tähendas Zoppi kaotus Deli-
cile Bosnia üldvõitu ning viimaseks 
mänguks tulid mõlemalt poolt platsile 
varumehed. Eesti meeskond jätkab ka 
järgmisel aastal II liigas ja Bosnia koh-
tub I liigasse pääseja otsustavas kohtu-
mises Taaniga.

“Eks Bosnia meeste edetabelikohad 
on keskmiselt meie omadest ikka pare-
mad ja selles mõttes oli nende võit sea-
duspärane. Nende esinumber Delic elab 
tegelikult USA-s ja Bosnia eest mängi-
ma hakkas ta alles mullu sügisel. Veel 
mõned aastad tagasi oli ta ATP edeta-
beli 60. mees,“ rääkis Lamp. “Ka oli 
selle matši vastu kohapeal tohutu huvi, 
viimase päeva mängudele elas saalis 
kaasa 2500 pealtvaatajat. 

“Nende rivistus oli selgelt tihedam 
kui meil,“ kinnitas Zopp. “Kodusaal ja 
kõva väljakukate andsid ka kindlasti 
eelise bosnialastele.“

Pärast Davis Cupi kuulus Zoppi plaa-
nidesse kaks võistlust – Merko Open ja 
50 000-line Tampere turniir. “Pärast 
neid vaatan, mis seisus käsi on ja mis 
edasi saab. Kui vaja, siis võtan väikese 
pausi, sest US Openist käe pärast küll 
eemale ei taha jääda!“

Mait Künnap (vasakul) ja Jürgen Zopp 
võitlesid paarismängus kõvasti, kuid 
kaotasid viies setis.

TENNIS 8/2011 19

päevakorral



Ema ja tütar Ilvesed – 
üksteise vastu ja koos

Mis tunne see on, kui tennisevõistlustel kohtad teisel pool võrku ema? Mis tunne on, 
kui võistlustel pead pidevalt oma tütrekest jooksutama? Ema ja tütar Ilvesed teavad 

vastuseid.

Tekst: Ann Hiiemaa, Postimees    Fotod: Viktor Burkivski

P iret ja Kadi Ilves saabuvad Tere 
Tennisekeskuse ette ja jätavad  
esmapilgul mulje, justkui oleks 

tegemist õdedega. Sarnane kõnnak, sil-
mavaade, naeratus. Vaatamata sellele, 
et üks on teisest paarkümmend aastat 
vanem.

Aga pole ka mingi ime! Kuidas muidu 
suudaks 41-aastane Piret Ilves võistlus-
tel endast poole noorematele koha kätte 
näidata? Kuidas muidu suudaks ta enda 
tütart võita?

Ema ei kingi tütrele 

midagi – tennises 

loomulikult

Ilvesed sõidavad koos võistlustele, 
veedavad seal aega ning isegi mängivad 
teineteise vastu! Üks kaotab, teine või-
dab, aga pärast kohtumist surutakse 
kätt, naeratatakse, minnakse koos pje-
destaalile ning seejärel koju.

Kõik tennisejutud jäävad väljakule. 
Kodus neid teemasid ei puudutata. Ei 
hakata näägutama – „Miks ma küll nii 
kehvasti mängisin?“ Ei kihvata kum-
malgi – „Pagan, oleksin pidanud sind 
võitma!“ Ega tirita muul kombel teemat 
üles. Mis võistlustel juhtus, see sinna 
ka jääb!

Ent mis tunne on tütrekese vastu 
mängida? Sellesama tütrekese, kes on 
üks elu suurim silmatera? Piret Ilves 
veab näole kavala muige: „Tütre vastu 
on lihtsam mängida kui teiste vastu. 
Tunned tema mängu juba niivõrd hästi. 
Tead, mida oodata.“

Kui arvate, et Kadi Ilvesel on ema 
vastu kerge mängida, sest viimane ei 
taha näha tütre kaotuspisaraid, siis ek-
site rängalt!

Piret Ilves ei tee võsukesele kunagi 
allahindlust. Vastupidi. Pigem üritab 
teda rohkem piitsutada. „Kui Kadi mind 
võitis, siis ta pidi ikka korralikult pin-
gutama. Midagi ma talle ei kinkinud! 
Ta on juba nii suur, et pole kahju teda 
võita!“ rehmas Piret Ilves käega.

Ema-tütar on teineteise vastu 

mänginud kolmel korral. Kui esimesel 
kahel korral jäi peale ema, siis viimati 
pani paremuse maksma tütar. Tele2 GP-
sarja turniiril võitis noorem Ilves vane-
mat numbritega 3:6 6:4 6:3. Oi kui ma-
gusalt see võit Kadi Ilvesele maitses! 
Ikkagi ema – suur juht ja liider!

Aga taas – mingit paksu verd sellest 
ei tekkinud. Tegelikult saavad ema ja 
tütar niivõrd hästi läbi, et on otsustanud 

ka koos paarismängus võistelda. Eesti 
karikavõistlustel ei saanud keegi neile 
vastu.

Kas ema-tütre suhe võib mänguolu-
korras segama hakata? „Ei! Seda kind-
lasti mitte! Emaga on parem koos 
mängida kui teistega. Kui eksid, siis 
pole asi nii hull. Muidu oleks eksimuste 
pärast halvem tunne. Isegi ei oska selgi-
tada, miks,“ tõdes noorem Ilves. 

Paarismängus on ema ja 
tütar ühel poolel.
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Piret Ilves 
Sündinud: 19.juuni 1970
Pikkus: 164 cm
Saavutused: 1987 NSV  
Liidu noorte MV hõbe 
paarismängus. Aastatel 
1986–2011 tulnud üksik-
mängus 2, naispaarismän-
gus 10 ja segapaarismän-
gus 4 korda Eesti meistriks, 
saanud lisaks 22 hõbe- ja 
pronksmedalit.

Kadi Ilves
Sündinud: 23. märts 1993
Pikkus: 169 cm
Saavutused: täiskasva-
nute Eesti MV hõbemedal, 
tulnud erinevates vanuse-
klassides viiel korral Eesti 
meistriks.
Haridus: abiturient Auden-
tese erakoolis

Kui ema-tütar väljakul, siis ei kosta 
sealt kunagi sõimu ega irisemist. Kuigi, 
mis seal salata, Piret Ilves tunnistas, et 
vahel kuluks talle tütre poolt paar kar-
mi sõna ära. Selliseid, mis lööks vere 
käima ja mõistuse selgeks!

„Mõnikord teed selliseid vigu, et Ka-
di võiks käratada: „Võta ennast kokku! 
Mida sa teed?“ Aga pole sellist olukorda 
olnud. Me kumbki ei tõrele teineteisega. 
Kuigi vahel oleks vaja,“ nentis Piret 
Ilves mõtlikult.

Kõige raskem on 

hoopis teineteise 

mängu kõrvalt jälgida

Kuigi Ilvesed on mänginud nii teine-
teise vastu kui ka koos, siis kõige hullem 
olevat perekonnaliikme mängu hoopis 
kõrvalt jälgida. „Väga kurb on vaadata, 
kuidas nooremad vahel ema jooksuta-
vad. Vaatad ja mõtled, kuidas vaene 
ema nüüd piinleb,“ muigas Kadi Ilves.

Piret Ilves aga pahvatas naerma ja 
tõdes: „Kui Kadi mängib, siis vahel is-
tungi nii, et enese teadmata surun 
küüned pingi sisse! Täiesti kramp tuleb 
sisse! Ei saa selle vastu kohe midagi 
teha!“

Tegelikult on Piret Ilvese näol tegu 
ühe Eesti huvitavaima ajalooga nais-
mängijaga. Esmakordselt tuli ta Kal-
lase nime all Eesti meistriks 1988. 
aastal. Seejärel sai tütre emaks ning 
kadus mõneks ajaks areenilt.

Pärast tütarde sündi hakkas Ilves 
peamiselt treenerina töötama ning oma 
lõbuks tennist mängima. Uuesti tuli ta 
Eesti meistriks 2001. aastal. Võistluska-
russellis on ta pidevalt kaasa löönud, 
kuid alles viimastel aastatel on hakanud 
taas võitjaau maitsma.

Ent milles on Ilvese saladus? Kuidas 
püsida 40ndates aastates veel 
konkurentsis? „Haa-haa, ma ei teagi, 
mis see on! Armastus ala vastu? Küllap 
vist! Mingit saladust küll pole,“ muigas 
Piret Ilves.

Aasta pärast läheb 

tütar Ameerikasse 

õppima

Tütar Kadi tunnistas kõrvalt, et ema 
on alati olnud tema iidol. Tütar on õp-
pinud temalt töökust, visadust, auah-
nust ja võidutahet. Ta on õppinud ar-
mastama tennist. Ala, milleta kumbki 
elu enam ette ei kujuta.

„Mulle avaldab muljet, kuidas ta sel-
lises vanuses suudab nii hästi mängida. 

Kindlasti on temalt veel palju õppida,“ 
nentis Kadi Ilves, kes alati pole nii 
mõelnud.

Nooruses sai ta ema treenerikätt tun-
da ning siis ei paistnud see nii heas val-
guses. Seetõttu treenibki Kadi Ilves 
praegu Ain Suurthali käe all. „Eks laps 
arvab nooruses ikka, et tema kallal viri-
setakse kõige rohkem. Grupis jääb ta 
hammaste vahele! Nõuad kõikidelt õpi-
lastelt palju, aga lihasele lapsele tundu-
vad need nõudmised suuremad,“ nentis 
Piret Ilves.

Kui praegu suhtlevad ema ja tütar iga 
päev, siis peagi olukord muutub. Kadi 
Ilves on otsustanud kindlalt taastuv-
energiat tudeerima minna. Ja kolib  
Illinoisi osariiki USAsse.

Ometi ei tunne Piret Ilves kahju, et 
tütar peagi Eestimaa tolmu jalgelt 
pühib. Aasta pärast tuleb tütrega len-
nujaamas mõneks ajaks hüvasti jätta. 
„See on õige otsus! Olen kindel, et Kadi 
saab seal suurepäraselt hakkama! 
Pealegi on seal võimalik paremini eda-
si areneda,“ sõnas Piret Ilves. Kadi 
Ilves lisas kõrvalt: «Eestis ei saaks sel-
lises vanuses niimoodi trenni teha. See 
on kallis lõbu. Pealegi on USAs võimalik 
õpingud ja treeningud ühendada.“

Kadi Ilves on senigi õpingud ja 
treeninguid hästi ühendanud. Tänavu 
tuli ta Eesti meistrivõistlustel hõbedale. 
Ema saavutusteni on tal aga omajagu 

minna – Piret Ilvesel on Eesti meist-
rivõistlustelt erinevates mänguliikides 
16 kuldmedalit!

Kas Kadi Ilves kunagi ema saavu-
tusteni jõuab, ei tea veel keegi, kuid 
käbi on kännule ikka väga lähedale 
kukkunud!

Koos ema Pireti (paremalt) ja noorema öe Kadiga 
jälgib võistlusi veel üks Ilves - Kaidi, kes on ka 
tennist mänginud ja treenerina töötanud.

WELLA PROFESSIONAALNE HOOLDUSSARI

NÄHTAV, TUNTAV, TAJUTAV –    
      HOOLDUS 3

Ülemaailmselt tuntud professionaalne värviekspert on andnud uuenduslikke 
tehnoloogiaid kasutades hooldusele uue mõõtme, mis võimaldab kogeda 
kolmemõõtmelist hooldust. Vaadake lummavalt säravat juuksevärvi, katsuge 
vastupandamatut pehmust, tunnetage ergutavat lõhna. www.wella.com

Müügil eksklusiivselt juuksurisalongides üle Eesti, Tallinna ja Tartu kaubamajas, 
Stockmanni kaubamajas ning I.L.U poodides.
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Mia Nicole Eklund räägib 
vabalt kuues keeles!

16-aastane Mia Nicole Eklund tuleb pika hobusesaba lehvides Tere tennisekeskuses 
fuajeesse, ohkab naeratades ja hüüatab: „Suvel ma lausa elan tenniseväljakutel! 
Vahepeal käin kodus söömas ja siis uuesti trenni. Aga mulle just nii meeldibki!“

Tekst: Ann Hiiemaa, Postimees    Foto: Viktor Burkivski

K ui saatus tahtnuks teisiti, võiks 
Eklundist rääkida kui iluuisuta-
jast. Viie-aastasena viis ema ta 

iluuisutamistreeningule. Kuna tüdruku 
silmad ei säranud pärast iga harju-
tuskorda, otsustati aasta hiljem, et proo-
vitakse ka tennisetreeninguid, kuigi 
peres polnud keegi selle alaga tege-
lenud.

Lapsena ei tundnud end 

tenniseväljakul hästi

Isa käekõrval astus kuue-aastane Mia 
Kadrioru tennisehalli, tegi esimese 
treeningu ja nukrutses pärast seda: 
„Mul ei tulnud midagi välja! Nii halb 
tunne oli treeningul! Ei tahaks enam 
minna!“

Olnuks tema teha, jäänuks esimene 
tennisetreening ka elu viimaseks. 
Treeningukaaslastest nooremana ei 
tundnud Mia end tennisehallis hästi.  
Seda enam, et kaaslased olid samas 
grupis juba varasemalt sõbrunenud 
ning sulandumine ei läinud ladusalt.

Vanemate utsitamisel otsustas Eklund 
paar kuud veel üritada. Poole aasta 
pärast hakkaski ta end tennises kui 
kala vees tundma. Kõik sujus ja ala hak-
kas kohutavalt meeldima. Ometi ei 
raatsinud ta ka iluuisutamistreeningu-
test loobuda. 12 kuud veetis Eklund 
kahe treeningu vahel pendeldades.

Siis aga jõudis kätte valikuaeg – kas 
tennis või iluuisutamine? Eklund ei ka-
helnud pikalt. „Tennis meeldis mulle 
oluliselt rohkem! Iluuisutamise juures 
ei sallinud ma venitamist. See võttis nii 
palju aega! Õnneks pole ma pidanud 
valikut kahetsema,“ muigas tänavu 
Eesti meistrivõistlustel pronksi võitnud 
Eklund.

Kui praegu saab ta võidurõõmu 
oluliselt rohkem maitsta kui kaotusi, 
siis elu esimeselt võistluselt lahkus Ek-
lund pisarsilmi. „Siis olid turniirid veel 
koos poistega. Sattusin esimeses ringis 
kokku endast vanema poisiga ja kaota-
sin 0:6, 0:6. Hakkasin nutma ja seesama 

Mia Nicole 
Eklund
Sündinud: 30. oktoober 
1994
Pikkus: 174,5 cm
Saavutused: Eesti noorte 
meister, asub juunioride 
edetabelis 695. kohal.
Treener: Bruno Loit
Haridus: lõpetas Tallinna 
ühisgümnaasiumi 10.klassi

poiss tuli mind hiljem lohutama. Ütles, 
et ära nukrutse, tegelikult mängid sa 
hästi!“ meenutas Eklund muigamisi ja 
lisas: „Ma arvan, et see juhtum ei lähe 
mul iialgi meelest! Just selle poisi nägu, 
kui ta seda ütles!“

Kuigi õrna hingega piiga on hiljemgi 
pärast turniire pisaraid valanud, on see 
tendents tema sõnul siiski oluliselt 
vähenenud.„Nüüd tean, et kui olen en-
dast kõik andnud, siis ei tasu kaotuse 
pärast nutta. Mis teha, kui vastane oli 

tugevam! Tuleb lihtsalt rohkem tööd 
teha,“ tõdes ta.

Ema venelanna, isa 

soome-rootslane, ise 

eestlanna!

Nagu mõistate, pole Eklund eestlaslik 
perekonnanimi. Särava piiga lugu kuu-
lub Eesti tennise huvitavamate sekka.

„Ema on rahvuselt venelanna, isa aga 
soome-rootslane,“ selgitas Eklund, kes 

omab Soome kodakondsust ja mängib 
ITF-turniiridel Soome lipu all.

Ent kellena piiga ise ennast tunneb? 
„Ikka eestlasena. Olen siin kasvanud, 
koolis käinud ja treenin igapäevaselt. 
Eesti jääb alati minu kodumaaks,“ vas-
tas Eklund, kellel Eesti passi polegi. 
Soomes sündinuna otsustati see asi te-
ma eest.

Eklundil on tennise kõrval veel üks 
väga suur kirg. Ja need on keeled! Ta 
räägib puhtalt kuut keelt. Ta võib vabalt 
suhelda eesti, vene, rootsi, soome, in-
glise ja prantsuse keeles. Viimati hak-
kas ta õppima hispaania keelt.

Paljuski on Eklundi suurel keeleosku-
sel teene just vanematel. „Emaga rää-
gime kodus vene keeles, isaga aga 
rootsi keeles. Vanemad omavahel suht-
levad inglise keeles. Rahvusvaheline 
perekond!“ selgitas Eklund, kellel on ka 
kaks poolvenda ja üks poolõde.

Ei välista ülikooli, kuid 

esialgu tahab 

tenniseprofiks saada

Tulevikus ei välista ta, et läheb üli-
kooli keeltega seotud ala tudeerima. 
Esmalt tahab ta aga tennisemaailmas 

tegusid teha. Nagu Eklund ise ütles, on 
eesmärk jõuda tippu! Nii kaugele kui 
võimalik. Maailma parimaks.

„Selleks on loomulikult palju tööd ja 
ka raha vaja. Et rohkem välisvõistlustel 
käia ja end seal proovile panna,“ tõdes 
Eklund, keda sponsorite otsingutel aita-
vad vanemad ja treener Bruno Loit.

Praegu käib Eklund nii tihti kui või-
malik end Soomes proovile panemas. 
ITF-i turniirid ning sealsed meist-
rivõistlused on talle traditsioon. Ikka 
pooleldi kodumaa. „Tase on seal enam-
vähem sama, mis Eestiski. Aga mängi-
jaid on rohkem, vahelduse mõttes väga 
kasulik,“ tõdes Eklund.

Et tippu jõuda, on vaja palju higi va-
lada. Eklund on selleks valmis. Suvel 
veedab ta kogu päeva tenniseväljakutel, 
talvel treenib kaheksa korda nädalas. 
„Talvel käin kahel korral nädalas ka 
hommikuti treenimas, aga muidu har-
jutan igal õhtul. Suvel on praktiliselt 
kõik nädalavahetused ka kinni, sest siis 
on võistlused,“ nentis Eklund, kes ei 
tunne vabast ajast puudust - sõprade ja 
tuttavatega saab ju ka õhtuti kohtuda.

Ent mis Eklundi tennise juures nii ära 
võlus? „Mulle meeldib, et alati toimub 
midagi. Kogu aeg on pinge – tuleb mõel-

da, joosta, rabeleda,“ vastas ta.
Bruno Loidi treeningugrupis on Ek-

lund ainuke tütarlaps. Ülejäänud neli 
on poisid. Tihtipeale mängibki ta 
treeningul poiste vastu. „Tugevam ma 
neist veel pole, aga oluliselt paremale 
tasemele olen jõudnud küll,“ muigas 
Eklund tagasihoidlikult.

Tegelikult on särtsakal piigal lisaks 
keeltele ja tennisele veel üks suur ar-
mastus - laulmine ja muusika. „Noore-
mana laulsin koorides, aga viimastel 
aastatel pole enam aega. Nüüd laulan, 
kui üksi olen. Ma lihtsalt armastan laul-
mist kogu südamest!“ tõdes Eklund.
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Põldma kolmandat ja 
Vorobjova esimest korda 

Eesti meistriks
27. juunist 3. juulini peeti Tondil Tere tennisekeskuses 87. Eesti meistrivõistlused, 

kus meeste üksikmängus võitis oma kolmanda tiitli Jaak Põldma, naistest tuli 
esmakordselt meistriks 14-aastane Tatjana Vorobjova.

Tekst: Madis Tarum    Fotod: Viktor Burkivski

M eeste üksikmängust jäi sel 
aastal kõrvale tiitlikaitsja Jür-
gen Zopp, kes ravis Wimble-

donis saadud randmevigastust, kuid 
paarismängus ta osales. Zoppi puudu-
mine tõstis soosikuteks Eesti teise 
reketi Vladimir Ivanovi ning USA-st 
saabunud Põldma. 

Põldma ja Ivanov jõudsidki üsna tur-
valiselt finaali, kuid esikohamäng jäi 
oodatust ühepoolsemaks. Ivanov, kelle 
servimist segas valutav õlg, ei saanud 
alguses mängu käima. Põldma mängis 
talle omase agressiivsusega ning võitis 
esimesed kaks setti kindlalt 6:1 ja 6:3. 
Kolmandas setis hakkas Ivanov vastu, 
pääses mängu dikteerima ja läks kahel 
korral servimurdega ette. Seti saatus 
otsustati kiires lõppmängus, kus viien-
dal matšpallil jäi peale Põldma. 

Põldma sai kolmanda tiitli pärast kol-
meaastast vaheaega, võidule lisandus 
1000 eurot ja Jura kohvimasin. Pronk-
sile tulid Taavi Annus ja Erik Aunapuu. 
Annus alistas teises ringis 6:1, 4:6, 6:4 
kolmandana asetatud Jaan Kononovi 
ning veerandfinaalis Armand Levandi 
6:3, 7:5. Ka Aunapuu pidi teises ringis 
läbi elama raskeid hetki, kui päästis 
neljandana asetatud Priit Pihli vastu 
mitu matšpalli, enne kui suutis võtta 
6:2, 2:6, 7:6(6) võidu.

Naise üksikmänguturniir pidi tänavu 
saama uue võitja, sest erinevatel 
põhjustel jäid kõrvale kõik soosikud. 
Turniiri valitses Vorobjova, kes ei kao-
tanud teel tiitlini ühtki setti. Vorobjova, 
kes paistis silma agressiivse mängu 
poolest, oli finaalis 6:3, 6:2 parem es-
imesena asetatud Kadi Ilvesest. Poolfi-
nalistid olid 4:6, 6:3, 3:6 Kadi Ilvesele 
kaotanud Mia Nicole Eklund ning Vo-
robjovale 2:6, 0:6 kaotanud Erika Hend-
sel.

Tatjana Vorobjova ei piirdunud ainult 
ühe tiitliga, vaid saavutas esikoha ka 
paarismängus. Koos Eva Paalmaga 

Jaak Põldma teenis lisaks 
auhinnarahale eksklusiivse 
Jura kohvimasina Roger 
Federer Limited Edition.
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Tulemused
Eesti meistrivõistlused, 27. juuni – 3. juuli, Tallinn, 
Tere tennisekeskus.

Meeste üksikmäng. 
Poolfinaalid: Vladimir Ivanov – 
Taavi Annus 6:2, 6:1, 6:1, Jaak 
Põldma – Erik Aunapuu 6:0, 2:0, 
lv. 
Finaal: Põldma – Ivanov 6:1, 
6:3, 7:6.

Naiste üksikmäng. 
Poolfinaalid: Tatjana Vorobjova 
– Erika Hendsel 6:2, 6:0, Kadi 
Ilves – Mia Nicole Eklund 6:4, 
3:6, 6:3. 
Finaal: Vorobjova – Kadi Ilves 6:3, 6:2.

Meeste paarismäng. 
Finaal: Mait Künnap/Jürgen Zopp – Jaak Põldma/
Vladimir Ivanov 6:4, 6:1.

Naiste paarismäng. 
Finaal: Tatjana Vorobjova/Eva Paalma (pildil) – Erika 
Hendsel/Lisanna Pihlak 6:1, 7:5.

Segapaarismäng. 
Finaal: Piret Ilves/Mait Künnap – Kriss Põldma/Jaak 
Põldma 4:6, 7:5, 7:5.

alistati finaalis 6:1, 7:5 Hendsel ja 
Lisanna Pihlak. Kolmandat kohta jäid 
jagama Piret Ilves ja Kadi Ilves ning 
Riin Veiram ja Nadja Šein.

Meeste paarismängus kaitsesid edu-
kalt tiitlit Zopp ja Mait Künnap. Finaa-
lis alistastati teist asetust omanud 
Ivanov/Põldma 6:1, 6:4.

Hoopis segapaarismäng pakkus sel 
aastal kõige rohkem põnevaid kohtu-
misi. Meistriks tulnud paar Piret Ilves/
Künnap olid poolfinaalis Tatjana Vorob-
jova-Redt Reimali vastu seti ja 
servimurdega taga, kuid suutsid siiski 
4:6, 6:2, 6:3 võita. Finaalis alistasid nad 
mitte vähem tasavägises mängus Jaak 
Põldma/Kriss Põldma 4:6, 7:5, 7:5. Põld-
mad omakorda jõudsid finaali raske 3:6, 
6:4, 6:4 võiduga  Eklundi ja Ivanovi üle.

Lisaks põnevatele mängudele val-
mistasid korraldajad võistluste raames 
ette mitmeid meelelahutuslikke üritusi: 
Toimusid näiteks ööturniir tennises, 
pokkeriturniir, servikiiruse võistlus, 
kus võitu tähistava 217 km/h servi lõi 
Aram Sahradjan. Väga populaarne oli 
ka viktoriin, kust võtsid osa kümme-
kond kolmeliikmelist võistkonda. Heino 
Raiveti küsimustest koostatud 
mälumängu käigus saadi näiteks teada, 
et Vera Zvonareva ema on tulnud Mosk-
va olümpial medalile maahokis ning et 
Jevgeni Kafelnikov on Venemaa meister 
golfis.

Mait Künnap (vasakul) 
ja Jürgen Zopp võitsid 
paarismängu.

Urmas Sõõrumaa 
autasustamas meeste 
üksikmängu medaliomanikke.

Põnevust pakkus tennisealane 
mälumäng. Vastust mõtlevad (vasakult) 
Jaak Ulman, Ruudi 
Kongas ja Silver Karjus.
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Merko Open 2011: 
Jürgen Zoppi kübaratrikk 

sai teoks!
Juba kolmandat aastat peeti juuli keskel Tere tennisekeskuse väljakutel 

rahvusvaheline meeste ITF-sarja 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniir Merko 
Open 2011. Osavõtjaid saabus Tallinna ligi viiekümnest riigist.

Tekst: Margus Uba    Fotod: Viktor Burkivski

Meie esireketile Jürgen Zoppile 
ei tulnud järjekordne Merko 
Openi võidukarikas sugugi 

kergelt, teel tiitlini pidas ta nii mõnegi 
tulise heitluse. Merko Open 2009 ja 
2010 üksikmängu tšempion Zopp jättis 
aga ka sel aastal üksikmängu võiduka-
rika, auhinnaraha 1950 dollarit ning 
väärtuslikud 27 ATP edetabelipunkti 
koju. 

„Eriti raske oli poofinaal prantslase 
Michoniga, selle võidu aitas mul Eesti 
tennisepublik välja tõmmata, olen pöid-
lahoidjatele üdini tänulik!“ olid Zoppi 
sõnad pärast üksikmängu finaali. 
Kübaratrikk, kolm Merko Openi tiitlit 
kolmest, oli saanud teoks!

„Eestistatud tšiillane“ 

lõi kaks Eesti tennisisti 

välja

Kvalifikatsiooniturniiri esimeses 
ringis olid Eesti tennisistidest võidukad 
Armand Levandi, Anton Pavlov, Erik 
Aunapuu  ja Jaan Kononov. Valiktur-
niiri viimases heitluses pidid nad kõik 
siiski tunnistama oma vastase pare-
must. 

Põhiturniiril osales lisaks kõrgemat 
paigutust omanud Zoppile veel wild-
card’iga turniirile pääsenud värske 
Eesti meister Jaak Põldma ning 
Vladimir Ivanov. Mõlema mehe komis-
tuskiviks sai seekord „tugevalt 
eestistatud“ - tal on eestlannast tüdruk-
sõber - tšiillane Hans Podlipnik-Castil-
lo, kes alistas nii Ivanovi esimeses 
ringis kui ka Põldma veerandfinaalis 
äärmiselt ühepoolsetes kohtumistes 
vastavalt 6:2 6:1 ning 6:1 6:1.

Jürgen Zoppil polnud sel korral 
Merko Openil aga sugugi kerge turnii-
ritabel. Juba teises ringis tuli meie esi-
reketil vastamisi minna hetke noorte 
maailma esireketi, käesoleva aasta 
noorte Austraalia lahtiste meist-

Selline pilt on saanud juba traditsiooniks: Jürgen Zopp Merko Openi võidu karikaga.
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rivõistluste kahekordse tšempioni, Jiri 
Veselyga Tšehhist. Intriigi tõotavat 
matši tuli Toomas Leius Arenale jälgi-
ma ligi paarsada silmapaari ja taaskord 
ei pidanud Zoppi poolehoidjad lem-
mikus pettuma. Jürgen võttis kindla 
võidu 7:5, 6:4.

Turniiri põnevaim heitlus peeti pool-
finaalis, kui Zoppile astus vastu visa 
võitleja Axel Michon Prantusmaalt. 
Pärast avaseti kaotust parandas Jürgen 
publiku marulisel toetusel silmnähta-
valt oma mängu ning seljatas lõpuks pea 
kolm tundi kestnud lahingus vastase 
otsustava seti kiires lõppmängus 7:3.

Finaal tõotas Zoppil tulla aga veelgi 
raskem, sest Hans Podlipnik-Castillo 
sai omakorda poolfinaalis loobumis-
võidu haigestunud soomlase Harri 
Heliövaara üle. Finaalipäeval oli Jür-
gen puhanud vastasest siiski igas 
mänguelemendis selgelt kindlam ja 
võimsam, järjekordne Merko Openi tur-
niirivõit sai kindlustatud ilusate 
numbritega 6:3 6:3!

Turniiri toetajad 

pidasid sõbraliku 

paarismänguvõistluse

Finaalipäeva hommikul peeti sõbra-
likus, kuid võitluslikus õhkkonnas ka 
turniiri toetajate ning sõprade paaris-
mänguturniir ligi paarikümne osavõt-
jaga. Ajatennise formaadis kulgenud 
võistlusel jäid ainsana kaotuseta Jaanus 
Mutli ja Allan Parik, esikoha auhinnad 
ja šampusepudelid läksid igati teenitult 
neile. 

Siinkohal on paslik tänada kõiki tur-
niiri toetajaid ja koostööpartnereid,  
suuresti tänu nende kõigi abile võib 
Merko Openi 2011 taaskord lugeda 
igati kordaläinuks. Tenniseturniiri 
Merko Open 2011 korraldaja oli US 
Tenniseakadeemia ning nimisponsor 
Merko Ehitus. Võistlust sponsoreerisid 
SEB pank, Toyota/Elke Auto, Restor, 
Haapsalu Uksetehas, Seiko, Bauer 
Veetehnika, If kindlustus, Tanheiser 
kali, Hasartmängumaksu nõukogu, 
Tallinna linn ja Eesti Kultuurkapital. 
Koostööpartnerid on Eesti Tennise Liit, 
Tere, Head, Saku, Tere tennisekeskus, 
Amps Catering, TTK ja Tallink Hotels.

Kohtumiseni järgmisel suvel!

Tulemused
Üksikmäng
Finaal
Jürgen Zopp (1) – Hans Podlipnik-Castillo (Tšiili) 
6:3, 6:3

Poolfinaalid
Zopp – Axel Michon (Prantsusmaa) (3) 4:6, 6:2, 7:6 (3)

Podlipnik-Castillo – Harri Heliövaara (Soome, 4) loobumisvõit

Paarismäng
Finaal
Aleksander Burõi/Andrei Vassilevski (Valgevene, 2) – Pavel 
Filin/Dmitri Žirmont (Valgevene) 4:6, 7:6 (5), 10:6

Finalist Hans Podlipnik-Castillo tundis 
end nagu kodus, sest teda toetas 
tüdruksõber Barbara Kvelstein.

www.begroup.ee

BE Group pakub terasest, roostevabast terasest
ja alumiiniumist toodete laialdast valikut.

“VÄLJAKUL 
AITAVAD SIND 
KIIRE TAIP JA 

NOBEDAD JALAD“
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Euroopa meistritiitel 
Eestisse!

11 aastat oli möödunud, kui Kaia Kanepi tuli kuni 16-aastaste Euroopa meistriks. 
Tänavu lisandus meil kaks Euroopa noortemeistrit korraga – Anett Kontaveit ja  

Tatjana Vorobjova.

Tekst: Ants Põldoja    Fotod: Viktor Burkivski

T õsi, see fakt tähendab, et nad võit-
sid paarismängus, mida siiski nii 
kõrgelt ei koteerita kui üksik-

mängu tiitlit. Kuid Moskvas U16 nei-
dude turniiri esikoht on ikkagi Eesti 
tennise suur saavutus.

Üksikmängus kesiselt, 

koos hiilgavalt

Neidude U16 klassiga olidki ilmselt 
seotud Eesti suurimad lootused, ehkki 
peamiselt eeldati medalit teisena 
asetatud Kontaveidilt üksikmängus. Ent 
ta kaotas 3. ringis itaallanna Camilla 
Rosatellole 7:6, 4:6, 6:7. „Anettil lasus 
võidukohustus ning seekord tema kesk-
misest tasemest eduks ei piisanud, sest 
itaallanna tegi elu parima mängu,“ 
kommenteeris Moskvas võistkonna  
treenerina kaasas olnud Redt Reimal.

Vorobjova langes välja juba 2. ringis 
6:2, 3:6, 5:7 kaotusega Dominika Basho-
tale (Rootsi). „Tanja juhtis 6:2, 2:0, 
mängis siis paar geimi ebakindlalt ja 
sellega loovutas initsiatiivi. Kuigi vas-
tane polnud nõrk, võinuks Tanja teda 
võita,“ leidis Reimal.

Paarismängu esimese kohtumise 
Horvaatia duo vastu pidasid eestlannad 
vahetult pärast seda, kui Kontaveit oli 
üksikmängus saanud valusa kaotuse. 
„Anettil oli raske selleks mänguks kes-
kenduda, kuid õnneks alustas Tanja 
väga hästi ja sellega tõmbas Anetti ka 
käima. Mida mäng edasi, seda paremini 
Anett tegutses,“ kirjeldas Reimal. „Ees-
ti paari eelis oli agressiivne mäng. 
Mõlemad servisid ühtlaselt hästi, Anett 
oli tagajoonelt väga terav, Tanja tegi aga 
võrgus suurepäraseid vahelejookse,“ 
kirjeldas Reimal.

Poolfinaalis ja finaalis kallutas 
vaekausi Eesti kasuks otsustav sett, mis 
noorteturniiri paarismängus mängi-
takse tie-break geimina 10 võidupunkti-
ni. Poolfinaalis rumeenlannade vastu 
jäi Eesti peale 13:11, finaalis 
tšehhitaride vastu 10:8. „Kuigi poolfi-

naali numbrid olid väga tasavägised, 
olime pidevalt ees, vastastel polnud 
matšpalli,“ rääkis Reimal. „Finaalis oli 
tuuline ilm, mis sobis esialgu vastastele 
paremini, ent pärast setikaotust olid 
eestlannad eelkõige vaimselt üle.“

Reimali sõnul oli enne turniiri väike 
oht, et Kontaveidi ja Vorobjova koostöö 
ei klapi, sest nad olid koos mänginud 
vaid korra – 2010. aasta sügisel Šiauliai 
turniiril, kus kaotasid avaringis. „Mul 
oli siiski tunne, et meil on medališansse. 
Sest stiili poolest peaksid nad väga 
hästi omavahel klappima, mis siis, et 
polnud õieti varem mänginud. Tase on 
aga EMil eriti paarismängus nii üht-
lane, et sama hästi võinuks nad võita 
kui ka avaringis välja langeda,“ ütles 
Reimal.

Lisame veel, et EM-võistluste üksik-
mängus oli eestlastest edukaim Ken-
neth Raisma, kes U14 turniiril jõudis 

EM-võistluste tulemused
U14 turniir, Plzen.
Poisid. 2. ring: Kenneth Raisma (10. asetus) – Andrea Pellegrino (Itaalia) 6:2, 2:6, 6:4, 
Christopher Robin Klettenberg – Filip Grbic (Serbia) 1:6, 2:6. 3. ring: Raisma – Stephanos 
Schinas (Kreeka) 6:7, 7:5, 6:1. 1/8 finaal: Raisma – Michal Dembek (Poola, 7) 6:7, 6:4, 6:1. 
Veerandfinaal: Raisma – Bogdan Borza (Rumeenia) 1:6, 0:6. Paarismängus jõudsid Raisma/
Klettenberg 16 parema hulka.
Tüdrukud. 1. ring: Valeria Gorlatš – Arevik Tumanjan (Armeenia) 6:4, 6:1. 2. ring: Gorlatš – 
Anastassia Rõtšagova (Venemaa, 3) 2:6, 2:6. Erika Hendsel (10) – Magdalena Frech (Poola) 7:5, 
7:6. 3. ring: Hendsel – Lena Reichel (Austria) 3:6, 1:6. Paarismängus jõudsid Hendsel/Gorlatš 16 
parema hulka.
U16 turniir, Moskva.
Noormehed. 2. ring: Karl Kiur Saar – Farid Hajizada (Aserbaidžaan) 1:6, 4:6, Kert Kilumets – Artur 
Dubinski (Valgevene) 6:3, 2:6, 2:6. Paarismängus jõudsid Saar/Kilumets 32 parema hulka.
Neiud. 2. ring: Tatjana Vorobjova – Donika Bashota (Rootsi) 6:2, 3:6, 5:7, Anett Kontaveit (2) – 
Despoina Vogasari (Kreeka) 7:5, 6:1. 3. ring: Kontaveit – Camilla Rosatello (Itaalia) 7:6, 4:6, 6:7.
Paarismängus Kontaveit/Vorobjova võitsid! Poolfinaal: Kontaveit/Vorobjova (2) – Cristina Ene/
Ioana Loredana Rosca (Rumeenia, 3) 6:2, 2:6, 13:11. Finaal: Kontaveit/Vorobjova – Barbora 
Krejcikova/Petra Rohanova (Tšehhi, 1) 3:6, 6:3, 10:8.
U18 turniir, Klosters
Noormehed. 1. ring: Taavi Annus – Dimitar Kuzmanov (Bulgaaria) 2:6, 6:7. 2. ring: Henrik 
Raag – Dmitri Baskov (Moldova) 6:2, 4:6, 6:3. 3. ring: Raag – Pedja Krstin (Serbia, 14) 2:6, 1:6. 
Paarismängus jõudsid Annus/Raag 32 parema hulka.
Neiud. 1. ring: Eva Paalma – Rona Lavian (Iisrael) 6:2, 6:1. 2. ring: Paalma – Natalija Kostic 
(Serbia, 2) 6:4, 0:6, 6:2, Kadi Ilves – Chiara Mendo (Itaalia) 4:6, 4:6. 3. ring: Paalma – Francesca 
Palmigiano (Itaalia) 4:6, 5:7. Paarismängus jõudsid Ilves/Paalma 32 parema hulka.

veerandfinaali. Ühe hea võidu teisena 
asetatud serblanna Natalija Kostici üle 
sai U18 turniiril Eva Paalma, kuid 
kokkuvõttes ei saa eestlaste esinemist 
üksikmängus kuigi õnnestunuks lugeda.

Euroopa meistrid: 
Tatjana     Anett
Vorobjova ja Kontaveit

Üksikmängus jõudis kõige kaugemale 
Kenneth Raisma - veerandfinaali.
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Jaak Põldma: hariduse 
väärtust ei saa võrrelda 

kohaga maailma 
edetabelis

Me ei tea, kui kõrgel maailma edetabelis võinuks olla Jaak Põldma, kui ta 
noorteklassist väljudes valinuks profitennise. Ent me teame, et Põldma on nüüd 

kolmekordne USA üliõpilasmeister ja lõpetanud prestiižika kõrgkooli bakalaureuse 
kraadiga kahel erialal.

Tekst: Ants Põldoja    Fotod: Viktor Burkivski

„S ain hariduse ja rohkem või-
malusi tulevikuks. Kas saab 
üldse arutleda, mida ma 

selle asemel kaotasin? Kuidas võrrelda 
hariduse väärtust kohaga maailma 
edetabelis? Näiteks nelja aasta õppe-
maks ülikoolis oli 200 000 dollarit. Kas 
võrrelda auhinnarahaga? Ei, kaotatud 
pole midagi,“ võttis Põldma kokku.

Randmevigastus 

otsustas valiku

Põldma alustas õpinguid Lõuna-Cali-
fornia ülikoolis (University of Southern 
California ehk lühendatult USC) 2007. 
aasta sügisel, olles mõni kuu varem 
võitnud üksikmängus esimese Eesti 
meistritiitli. Valiku tegi Põldma eest 
haige ranne.

„Ranne hakkas valutama 2006. aasta 
Wimbledoni noorteturniiri ajal. Teipisin 
kätt ja mängisin edasi. Arstid ütlesid, et 
hullu pole, aga lõpuks läks mingi side 
ikka puruks. Eestis sain veel külge vii-
rushaiguse. Siis mõtlesingi, et lähen 
ülikooli ja vaatan, mis saab edasi,“ mee-
nutas Põldma.

Haige randmega oli Põldma veel võit-
nud tugeva Canadian Openi noortetur-
niiri, tõusnud juunioride edetabelis 14. 
kohale. Need tulemused olnuks hea 
hüppelaud profitennisesse, nii oli ka 
Põldma esialgne plaan õppida USC-s 
üks-kaks aastat ja tervenedes turniiri-
dele lülituda. Nüüd teame, et see ei 
saanud teoks.

Põldma alustas Los Angelese südalin-
nas asuva ülikooli tiimis neljanda  
numbrina, kuid tõusis kiiresti kol-
mandaks. „Taseme poolest võinuks 
kohe teist reketit mängida, kaotasin kol-
manda numbrina hooajal vaid ühe män-
gu,“ lisas Põldma. Suvepuhkuse ajal 

mängis Põldma Eestis ka ITF-i turniire. 
„Need pole üliõpilasele keelatud, kuid 
auhinnaraha ei tohi vastu võtta. Ainult 
kulude katteks,“ selgitas Põldma.

Aastaid tagasi oli maailma tennise-
edetabeli tipus palju mehi, kes olid õp-
pinud ülikoolis ja siis profiks läinud, 
näiteks John McEnroe. Tänapäevast on 
teada James Blake, John Isner ja 
paarismängijatest vennad Bryanid. 
Seega ei riku ülikool veel karjääri suu-
res tennises, ent eranditult kõik Eesti 
mängijad, kes Suure Lombi taha õppima 
siirdusid, pole hiljem spordis läbi 
löönud.

„Paljudel, kes Eestist USA-sse läksid, 
polnud niikuinii seda taset, et hakata 
kõrgemal mängima. Ülikool ei rikkunud 
nende võimalusi, sest nad poleks ka 
Eestis läbi löönud,“ arvas Põldma, et 
üldistada ei saa. „Ise olen veendunud, 
et mängin praegu paremini, kui üli-
kooli astumise aastal. Saan ju võrrelda, 
milliseid mängijaid olen võitnud.“

Mitu kõrgkooli 

meelitas enda tiimi

Põldma sõnul polnud tal raske pääse-
da USC-sse, kuigi see kool on USA-s 
esirinnas nii sportlikus kui ka akadee-
milises mõttes. „Nendest, kes sel aastal 
ülikooli läksid, olin noorte edetabeli 
põhjal esimeste seas. Sama aastakäigu 
mitmed head ameeriklased valisid üli-
kooli asemel profikarjääri, ent ena-
masti jäid 200.-300. koha kanti toppa-
ma,“ teadis Põldma, keda mitu ülikooli 
enda võistkonda kutsusid.  

„Juba siis, kui olin 17-aastane ja tegin 
San Diegos trenni, pöördusid mitme 
ülikooli treenerid minu poole. Keegi oli 
Texasest, keegi Illinoisist ning ka USC 
treener käis jahtimas. Kuid ma ei mõel-
nud siis veel pakkumistele, sest tollal 
polnud plaani õppima minna,“ rääkis 
Põldma.

Parimad tennisistid saavad stipen-
diumi. USC-s on lugu selline, et tenni-
setiimi põhikoosseisu kuuele mehele on 
kokku ette nähtud 4,5 stipendiumit. 
„Oleksin ma läinud mõnda tennise 
poolest nõrgemasse kooli, saanuks kind-
lasti 100% stipendiumi algusest lõpuni. 
Nüüd aga võeti mul ühel hooajal isegi 
stippi vähemaks, sest uusi mehi tuli  
juurde,“ rääkis Põldma.

Ta selgitas, et õppemaks moodustab 
78% stipendiumist, kuid on ka elamisku-
lud. Ühiselamus ehk campuses elades 
tuleb stipendiumiga siiski välja.

Sportlase päev Lõuna-California üli-

koolis oli umbes selline: loenguid 
nädalas 20 tundi, tennist umbes 18 tun-
di. Kuid Põldma sõnul pole see kõik. 
„Kui tahad ülikooli läbida heade hin-
netega, tuleb sama palju aega kui loen-
gutele, kulutada ka iseseisvale õppi-
misele. Käia raamatukogudes, valmis-
tuda eksamiteks, teha uurimistöid,“ 
selgitas Põldma.

Natuke võib pidu panna, 

kuid distsipliini peab 

hoidma

Sisseelamine Ameerika ühiskonda ja 
üliõpilasellu ei võtnud Põldmal kaua 
aega. „Mul polnud kuigivõrd kultuuri-
lisi erinevusi. Ameeriklased on sõbra-
likud ja räägivad küllaltki palju. Kuid 
veetsin palju aega tennises, kus on roh-
kem välismaalasi. Nii tekib harjumine 
kiiremini, samuti aitab kaasa campuses 
elamine – oled nagu rutiini sees,“ rääkis 
Põldma.

Keeleprobleeme Põldmal ei tekkinud, 
sest ta õppis 21. keskkoolis inglise keele 
kallakuga klassis ja oli käinud sageli 
võistlusreisidel. „Praegu teeksin uuri-
mistöö parema meelega inglise keeles, 
teaduslik sõnavara on laiem,“ lisas 
Põldma.

Põldma sõnul ei tekkinud ka ühtki 
vastuolu sellel pinnal, et tulnuna Euroo-
past, eriti Eestist, kus sõna „neeger“ 
keelepruugis kasutatakse, ta midagi 
valesti oleks öelnud. „Kõrgema õppe-
maksuga ülikoolides õpivad enamasti 
valged, keskkond on teine. Professorid 

loovad ka sallivuse mentaliteedi, Eestis 
on seda vähem,“ leidis Põldma. 

Ning veel üks kari, mille taha võib 
libastuda: kui võtta aluseks USA komöö-
diafilmid, pannakse campuses kõvasti 
pidu ja juuakse ohjeldamatult. „Filmid 
on liialdus, ehkki paljud peod on kin-
nised – ma ei tea, mis seal täpselt 
toimub. Ei usu, et Eesti ülikoolides 
vähem juuakse, kuid õppimist see sega-
da ei tohi. Ameeriklased ei saa reeglina 
keskkooli ajal vanemate kontrollita pidu 
panna ja ülikooli saabudes läheb asi 
vahel käest ära. Ühe tiimikaaslasega 
juhtus nii, et stipp võeti ära ning ta pidi 
mujale minema,“ kirjeldas Põldma.

Põldma suutis distsipliinist kinni pi-
dada. „Tasakaal peab muidugi olema, 
sest spordi ja õppimise kõrval tuleb ka 
sotsiaalelu elada. Kuigi see on üsna 
raske, kui mõni tüdruksõber tahab 
kuhugi kutsuda, aga sina pead trenni 
minema,“ ütles Põldma ja lisas, et nais-
suhteid tal ülikooli ajal ikka oli. „Ka sel 
suvel tuli üks tüdruk Ameerikast mulle 
külla. Kuid Californias pole varajane 
abiellumine moes – seal käiakse, aga ei 
looda kooselu.“

USC campus asus üsna Los Angelese 
keskel, ent Põldma sõnul see ei tähenda 
kesklinna. „Los Angeles pole meie 
mõistes õige struktuuriga linn, ta on 
imelikult tekkinud – mitte ümber iidse 
südame nagu Euroopas. Rannarajoon 
on hoopis eraldi, seal elavad rikkamad 
inimesed. Kuid käisin linnas vähe ringi, 
sest campuses on kõik vajalik olemas,“ 
ütles Põldma.

Kolm meistritiitlit järjest

Õppurtennisistil on raskeim aeg mais, 
kui kuu algul toimuvad eksamid, 
seejärel aga USA üliõpilasmeis-
trivõistlused. Algul võistkondlik ja siis 
individuaalne turniir.

USC võitis „Põldma ajastul“ kolm 
võistkondlikku tiitlit aastatel 2009-2011. 
Kordagi polnud nad suurimad soosikud, 
näiteks 2009 alustasid finaalturniiri 9., 
seejärel 4. ja tänavu 2. asetusega. Aja-
looliselt on USC nüüd ka tugevaim, sest 
tal on 18, aga Stanfordil 17 NCAA tiitlit. 
„Ka Stanford võitis kunagi kolm aastat 
järjest, kui nende meeskonnas olid ven-
nad Bryanid ja Paul Goldstein,“ teadis 
Põldma.

USC tiimi juhendas tüüpilise ameeri-
ka nimega mees Peter Smith. Põldma 
sõnul oli juhendaja pigem paindlik kui 
autoritaarne. „Mind õpetas ta palju 
paremini paari mängima, sel aastal 

Jaak Põldma oma ülikooli 
spordivõistkonna särgiga.
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valiti meie paar ka Dream Team’i. Teh-
nikas ta palju ei muutnud, ainult servi 
ühel aastal pisut putitas,“ rääkis Põld-
ma.

Võistkonna esinumber Steve Johnson 
võitis tänavu ka individuaalse tiitli, mil-
lega teenis wild card’i US Openile. 
Põldma lõpetas ülikooli edetabeli 38. 
kohal. „Kohad pole päris objektiivsed, 
sest teise numbrina sa ei kohtu rankin-
gu ülemiste meestega. Olulisemaks loe-
takse võitude-kaotuste suhet,“ selgitas 
Põldma.

USC tiimis oli välismaalasi lisaks 
Põldmale suhteliselt vähe – algul üks 
Kolumbia mees, hiljem kanadalane ja 
USA-s kasvanud inglane. „Mujal tii-
mides on välismaalaste osakaal suurem, 
aga USC reputatsioon on nii kõrge, et 
parimad ameeriklased teistele palju 
kohti ei jäta,“ sõnas Põldma.

Kas Eesti poliitika 

saab uue tegija?

Kui Põldma Californiasse saabus, pol-
nud ta veel eriala valinud. Ta otsustas 
politoloogia kasuks: „Poliitika on mind 
alati huvitanud ning teine teema oli 
kommunikatsioon, sain topelt bakalau-
reuse kraadi.“

Õppimisest rääkides olid Põldma 
sõnul talle kõige põnevamad ajaloolised 
kirjutised, mille üliõpilased üksipulgi 
läbi töötasid. „Näiteks Platoni õpetus 
riigist. Kui pead sel teemal arutlema ja 

viima tema mõtted praegusesse 
ühiskonda, siis on väga huvitav. Kaua 
lugesime John Locke’i, poliitfilosoofia 
oli mu suur lemmik,“ vaimustus Põld-
ma.

Muidugi puudutati ka teemasid, mil-
lel on rohkem praktilist väärtust. Põld-
ma klass tegi avaliku arvamuse 
uurimuse, üliõpilased ise mõtlesid 
küsimustiku. „Lõpuks vastasid meie 
järeldused väga hästi kohalike valimiste 
tulemusele,“ rõõmustas Põldma.

Kui Põldma kunagi poliitika alal tööle 
hakkab, siis ilmselt Eestis. Valimiseelne 
propaganda, teledebatid – kas USA põh-
jal õpitut saab Eestisse üle kanda? „Olen 
teledebatte võrrelnud,“ tunnistas Põld-
ma.  „Kummaski ei jõua ükski teema 
lõpuni. Toimub jutt, aga ei tehta järeldu-
si. Erinevus pidi seisnema ka haridus-
tasemes, Ameerikas on see kõikuvam. 
Meil oli professor, kes kunagi Al Gore’ile 
kõnesid kirjutas. Tema sõnul on vaja 
kõnelda 7. klassi tasemel, et teha end 
keskmisele ameeriklasele arusaada-
vaks.“

Põldma lisas, et väline efekt otsustab 
USA-s rohkem. „Tuntuim näide on 1960. 
aasta presidendivalimised. Kes kuu-
lasid debatti raadiost, valisid enamasti 
Nixoni. Kes vaatasid telerit, valisid 
Kennedy, sest ta pööras välimusele ja 
käitumisele rohkem tähelepanu,“ lisas 
Põldma.

Põldma võiks veel profitennise tee 
jalge alla võtta, kuid ta kahtleb selles. 

„Juba pärast ülikooli teist aastat hak-
kasin kaaluma, kas see on üldse õige. 
Mängin Davis Cupil, käin sügisel sõ-
javäes ära, kuid kaugemat tulevikku 
pole otsustanud,“ ütles Põldma.

Õppimine muutis 

väärtushinnanguid

Õppimine muutis paratamatult ten-
nisisti maailmavaadet. „Väärtushinnan-
gud muutuvad. Kui sa mängid elus 
ainult tennist, siis hindadki seda kõige 
kõrgemalt. Mulle meeldis aga õppimine 
niivõrd, et tasakaal läks paigast ära,“ 
sõnas Põldma. „Ehk on see isegi nor-
maalne, et inimene ei taha saada profi-
sportlaseks, kui on saavutanud elus 
midagi muud.“

Mida ütled teistele Eesti tennisis-
tidele, kes tahavad USA ülikooli minna?
„Ise pead aru saama, miks sinna lähed,“ 
rõhutas Põldma. „Ega nad profiks seal 
saa. Odavam oleks Eestisse jääda, kuid 
üks asi on näha maailma ja teist kultu-
uri ning saada hea haridus.

Mina läksin, et leida parim koht, kus 
tennisetaset säilitada ja mis pakuks ka 
kõrget akadeemilist taset. Hiljem muu-
tus õppimine tähtsamaks. Viimased 
kolm semestrit sain kõik A hinded, 
lõpuks oli keskmine 3,7 (nelja palli süs-
teemis – toim.). Sain konverentsi pari-
ma õppursportlasena 8000 dollarit sti-
pendiumit. Seda ei antud kätte, vaid 
saab kasutada täiendusõppeks.“

Fotomeenutus 2007. aastast: Jaak Põldma 
(vasakul) võitis Eesti meistrivõistluste finaalis 
Jürgen Zoppi ning pärast seda siirdus õppima 
Ameerikasse.
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Kadi Liis Saare 
imeline aasta kuulsas 
Cambridge’i ülikoolis

See, et Kadi Liis Saar on andekas nii spordis kui ka hariduses, ei ole enam kellelegi 
uudis. Tänaseks päevaks on neiul lõpetatud gümnaasium nii Eestis kui ka Inglismaal 

ning lisaks veel esimene aasta kuulsas Cambridge’i ülikoolis.

Tekst: Eerika Bekker    Fotod: erakogu

K õik selle on Kadi Liis suutnud 
saavutada vaid viimase kahe 
aasta jooksul. Mis paneb imes-

tama, on see, et kaks Eesti riigieksamit 
tegi tüdruk ühe päeva jooksul vaid 
mõne tunniga ning lõpetas Tallinna 
Reaalkooli kuldmedaliga.

Cambridge’i üliõpilane 

ei tohi töötada, kuid 

selleks ei jääkski aega

Suuta nii palju lühikese ajaga tundub 
väga raske kui mitte võimatu. Samas 
räägib Kadi Liis sellest kõigest väga 
rahulikult, justkui võiks igaüks meist 
seda saavutada.  „Tavaline“ 
kooliskäimine lõppes tema jaoks kahe 
aasta eest, kui neiu valiti aastaks ühena 
kuuest eestlasest ühte Inglismaale era-
kooli vahetusõpilaseks.

Enne vahetusaastale minekut oli 
plaan aasta pärast kodumaale naastes 
koos vanade klassikaaslastega reaalkool 
lõpetada. Ometi läks pisut teisiti. Inglis-
maal pakuti Kadi Liisile võimalus kan-
dideerida otse Cambridge’i ülikooli 
ning kuna see tükki küljest ei võtnud, 
tüdruk seda ka tegi ning osutuski vali-
tuks. Nüüdseks on Kadi Liisil edukalt 
lõpetatud esimene aasta loodusteaduste 
erialal ning plaan jätkata samas tuleval 
õppeaastal.

Ülikooli kohta räägib Kadi Liis vaid 
positiivset. Võimalusi on palju: saab 
tegeleda spordi ja muusikaga, osaleda 
erinevates klubides ning organiseerida 
üritusi, millega seoses tekkivad tut-
vused ja kontaktid on hindamatud. 
Kõige selle juures peab jääma aega, et 
õppida. Cambridge ise nimetab end 
akadeemiliseks ülikooliks, mis tähen-
dab, et kooli ajal on töötamine üliõpilas-
tele keelatud. Kadi Liisi sõnul on 
töötamine isegi võimatu, sest õppima 
peab tõesti palju. Koolinädal on kuus 
päeva pikk ning ega vaheajadki pole 
puhkamiseks, vaid iseseisvaks õppi-
miseks. Teistes ülikoolides on aga lisaks 
nädalavahetusele tehtud lühemaks ka 
kolmapäev, andmaks tudengitele 
näiteks võimalust ülikoolide vahelistel 
spordikohtumistel osalemiseks.

Iidne rivaal Oxford on 

teinekord ka 

võistkonnakaaslane

Võiks ju arvata, et populaarseim 
võistlusala Inglismaa ülikoolis on 
näiteks jalgpall, aga tegelikult on sel-
leks hoopis sõudmine. Miks see nii on, 
ei oska meile täpselt öelda ei Kadi Liis 
ega ka tema kaasüliõpilased, aga kuna 
tegemist on siiski vanima ametliku 
võistlusspordialaga, siis tundub see loo-
giline. Sõudmises on kõige suurem 
võistlus kevadel toimuv Oxfordi ja 
Cambridge’i ülikooli vaheline mõõdu-

võtt The Boat Race, milleks treenib 
aasta läbi lausa kolmkümmend 
noormeest, et saada valituks kaheksa-
liikmelisse paatkonda. Põnev on ka fakt, 
et nii mõnigi koondisepoiss on mitte 
ainult jõudnud sõudmises olümpiamän-
gudele, vaid võitnud seal lausa 
medaleid.

Ka tennise mängimine ülikooli eest 
on kõrgelt hinnatud. Loomulikult kasu-
tab seda võimalust Kadi Liis, kes on 
naiskonnas kolmas number. Enda sõnul 
ei jää ta tasemelt kindlasti alla teisele  
ega esimesele numbrile, aga kuna het-
kel ei ole see olnud oluline, pole kor-
raldatud ka vastavaid tiimisiseseid 
mõõduvõtmisi. Määravaks saab see aga 
näiteks siis, kui Oxbridge (Oxfordi ja 
Cambridge’i ühendvõistkond) mängib 

USA-s asuvate Harvardi ja Yale´i üli-
koolide ühendtiimi vastu. 

Kahe aasta tagant toimuval Seabright 
Cupile pääseb igast ülikoolist vaid kaks 
paremat mängijat ja järgmisel suvel 
Ameerikas toimuv võistlus oleks väga 
põnev ning oluline kogemus. Turnee 
kestab terve kuu, selle jooksul mängi-
takse erinevate riigi kõige mainekamate 
klubide vastu ja külastatakse US Open-
it. Kadi Liisile meeldiks, kui ta selleks 
ajaks oleks tiimi esimene või teine 
number, sest sellest võimalusest ta ilma 
ei tahaks jääda.

Cambridge’il on tavaliselt kaks kuni 
kolm naiskonda, mille liikmed valitakse 
välja kooliaasta alguses toimuvatel kat-
setel. Esimesel tiimil on  kaks korda 
nädalas kindlad trennid koos kahe 
treeneriga ja heale ülikoolile omaselt 
on üks naiskonna treeneritest omal ajal 
ka tuntud tegija olnud - Nick Brown, kes 
kodupubliku ees mängides võitis Wimb-
ledoni esimeses ringis Goran Ivaniševici 
ja treenis hiljem Tim Henmani.

Sel kevadel  sai Kadi Liis käe valgeks 
ka ühel suurel tennisevõistlusel, tur-
niiril, millest meie andmetel ei ole 
varem osa võtnud ükski eestlane. 
Nimelt toimub igal aastal Cambridge’i 
ja Oxfordi mõõduvõtt lisaks sõudmisele 
ja teistele aladele ka tennises. Varsity 

nime kandev matš oli põnev ja toimus 
vaid mõni nädal pärast Wimbledoni 
kvalifikatsiooni Roehamptonis, mis-
tõttu pidi Kadi Liis kahjuks kõrvale 
jääma kodustelt Eesti meistrivõistlus-
telt.

Sai kasutada 

Wimbledoni 

eliitriietusruumi

Süsteem, mille järgi mängitakse, on 
väga lihtne. Kummagi ülikooli võistkon-
nas on kokku kuus põhi- ja kaks varu-
mängijat. Kuna Kadi Liis on võistkon-
nas kolmas number, mängis ta Oxfordi 
3. ja 4. tüdruku vastu. Lisaks üksikmän-
gudele moodustatakse kuuest mängijast 
kolm paari, kes siis kõigi vastastega 
läbi mängivad. Nii mängitakse kokku 
21 mängu ning kokkuvõttes võitis Cam-
bridge 16:5. 

Põhjus, miks matš nii suure ülekaalu-
ga võideti, on lihtne: Cambridge´il oli 
sel aastal lihtsalt väga tugev naiskond. 
Lisaks kevadisele kohtumistele toimu-
vad aastaringselt kolmapäeviti liig-
amängud. Cambridge’i sportlased 
võistlevad seal küll loengute ja prakti-
kumide arvelt, aga õnneks oli puudu-
mistel on ka positiivne tulemus, sest 
naiskond jõudis sel hooajal kõrg-liigas 
veerandfinaali, mis akadeemilise ülik-

ooli jaoks on väga tubli saavutus.
Oxbridge’i tennise prestiižsust il-

mestab ka fakt, et märtsis sai Kadi Liis 
võistelda kuulsatel Wimbledoni välja-
kutel, tõsi, vihmase ilma tõttu küll sise-
hallis. Nimelt toimus Oxbridge’il koh-
tumine All England Lawn Tennis Club’i 
vastu, mis jättis neiule lausa kustumatu 
mulje. Võistkonnad said näiteks kasu-
tada diivanite ja tugitoolidega riietus-
ruume, kus oli maalid seintel ning 
eraldi inimene, kelle ülesandeks oli tee-
nindada riietusruumi kasutajaid. Tööta-
ja sõnul kasutavad suure slämmi tur-
niiri ajal seda riietusruumi vaid 16 
kõrgema asetusega mängijat ning kui 
tõesti nii, siis jäi viimasel Wimbledoni 
turniiril 17. asetust omanud Kaia Kane-
pi  sellest privileegist napilt ilma.

Vaid ühe aasta jooksul on Kadi Liis 
võistelnud turniiridel, kuhu pole 
pääsenud ükski eestlane ning kes teab, 
kuhu neiu satub järgmistel aastatel. 
Fakt on aga see, et niisama loorberitele 
puhkama see tüdruk ei jää. Selle aja-
kirja ilmumise ajal on Kadi Liis juba 
Genfi lähistel maailma ühes suurimas 
teaduskeskuses CERN’is, kus ta õpib ja 
praktiseerib, et siis oktoobrist uuesti 
Inglismaale naasta ja edasi kas füüsikale 
või keemiale keskenduda.

Cambridge’i tennisenaiskond matšis Oxfordiga, Kadi Liis Saar vasakult teine.
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Veel kolm noormeest 
pürgib USA ülikooli

Aasta-aastalt on Eesti noorte tennisistide seas saanud populaarsemaks Ameerikas 
ülikooli eest mängimine. Ka sel aastal lahkub kodumaa pinnalt mitu noormeest, et 

suure lombi taga kõrgharidus saada ning sealjuures kõvasti tennist mängida.

Tekst: Eerika Bekker    Fotod: Viktor Burkivski

Kevadel edukalt gümnaasiumi lõ-
petanud Marek Marksoo on üli-
kooliga nii kaugel, et vaja ainult 

kohale minna. Isegi lennupiletid on os-
tetud. Noormehel on ees põnev aasta 
California State University’s, mis asub 
Sacramentos (CSUS), kus kooliaasta 
algab juba sügisel. Olgugi, et Ameerikas 
saab esimesel aastal õppida üldaineid 
ning eriala valima ei pea, on Marksoo 
otsustanud omandada inseneri eriala. 
Õppima peab neli aastat ning noormees 
loodab, et saab stipendiumi kõikidel 
aastatel, kuigi tavaliselt makstakse 
õpingud kinni ainult kolmel aastal. Üli-
kooli taseme kohta oskab Marksoo öel-
da, et tegemist on nii tennise kui ka 
akadeemilisest poolest hea ülikooliga, 
mis omab tennises lausa rankingut.

Kui Marek pühib Eestimaa tolmu 
jalge alt juba sügisel, siis Erik Aunapuu 
ja Armand Levandi ootavad lahku-
misega uue aastani. Nimelt on Ameeri-
kas võimalik astuda ülikooli ka jaanua-
rist ning seda võimalust kasutavad ka 
meie poisid, sest paberitega pole veel 
ühele poole saadud. 

Kui Erik on kindel, et hakkab õppima 
Western Illinois Universitys (WIU) ärin-
duse erialal, siis Armand pole veel ot-
sustanud, kas läheb Erikuga samasse 
kõrgkooli või hoopis Georgiasse Arm-

strong Atlantic State Universitysse 
(AASU). Selles ülikoolis õppis ka Mikk 
Irdoja. Lisaks ülikooli valikule pole Ar-
mand otsustanud ka eriala osas ning 
esialgne plaan on lihtsalt võtta üldaineid 
ning hiljem spetsialiseeruda millelegi 
kindlale.

Ameerikasse ülikooli eest mängima 
saamiseks pidid poisid üksjagu tööd 
tegema. Lisaks aastatepikkusele ten-
nisemängimisele tuli sooritada kuriku-
ulus SAT test, mida teevad ka kõik 
Ameerika keskkoolilõpetajad ning  
TOEFL test, mille peavad sooritama 
need, kelle esimene keel ei ole inglise 
keel. Loomulikult tuli ka meisterdada 
tennisevideo, mis laeti üles Youtube’ i, 
et ülikooli tennisetreener saaks aimu, 
milline on noormehe mängutase. Tun-
dub, et Eesti noored on võrdselt tugevad 
nii tennises kui ka õppimises, sest üli-
kooli ukse taha ei jäänud keegi.

Küsimusele, kas Ameerikasse minek 
oligi poistel juba ammune plaan, vasta-
vad noored üksmeelselt, et see on neil 
peas keerelnud vaid paar aastat. Eestis 
tipptasemel tennist mängida on raske 
ning kallis. Tegemist on ikkagi väikese 
riigiga, kus treenerit, kes 100% ühele 
kasvandikule keskenduks, on raske lei-
da. Veel keerulisem on leida toetajaid, 
kes võimaldaksid võistlustel käimist. 

Ameerikas on ülikoolil väga head 
treenerid, saab palju ja tugevalt trenni 
teha ning võistelda. Lisaks kõigele ei jää 
pooleli ka haridustee.

Loomulikult on oluline teada, mis siis 
kokkuvõttes poistel plaanis on. Kas 
tõesti loobutakse nii öelda tipptennisest 
ning jäädakse ülikooli või plaanivad 
poisid lõpuks ka profitennisesse edasi 
minna?

Sellele küsimusele on noormeestel 
kindel vastus, et reketit nurka nad veel 
visata ei plaani. Ameerikas õppimine ja 
mängimine on teadlik otsus, et siis 
hiljem profispordiga jätkata. Marksoo 
teab rääkida, et neid, kes ülikooli hüp-
pelauana kasutavad, on olnud läbi 
aastate palju ning tegemist ei ole mil-
legi utoopilisega. Samas ei saa milleski 
100% kindel olla. Ülikoolis õppides või-
vad plaanid muutuda ning on võimalus, 
et noored keskenduvad siiski suuremalt 
jaolt hariduse omandamisele ja jätka-
vad  tennisemängu madalamal tasemel.

Olenemata, kas noormehed alustavad 
ülikoolist edukat tennise- või töökar-
jääri, on nad siiski väga tublid ja julged, 
et sellise sammu ette võtavad. Meie 
soovime neile igatahes edu ning suuri 
kordaminekuid tulevikus.

 Erik Aunapuu

Armand Levandi

Marek Marksoo
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Jana Kuzovkova: 
minu trumbid on 

mitmekülgsus, tugev 
psüühika ja võidutahe

15. juulil alles 13-aastaseks saanud Jana Kuzovkova asub Eesti kuni 14-aastaste 
tütarlaste edetabelis neljandal kohal, sama sünniaastaga noortest on temast eespool 

vaid üks neiu – Valeria Gorlatš.

Tekst: Andrus Allika    Foto: Viktor Burkivski

Mis on Janast teinud Eesti ten-
nise tulevikulootuse? “Jana 
tugevus on mängulisus,” kin-

nitab treener Rene Busch. “Talle 
meeldib mängida ja ta suudab seda teha 
mitmekülgselt. Mängida punkti peale 
- näiteks stoppe, mis on rohkem poiste 
leib, aga samas ei ole ta üldse poisilik 
mängija. Ta oskab olla ebastandardne 
ja kaval.”

“Minu trumbid on mitmekülgsus, tu-
gev psüühika ja võidutahe,” arvab Jana 
ise. “Rohkem tuleb tööd teha teatud 
tehniliste elementide ja üldkehalise et-
tevalmistusega.”

Tennis Europe paigutab Jana U14 
edetabelis 231. kohale. Sama veebikülje 
andmeil on ta ametlikel turniiridel 
pidanud üksikmängus 33 matši ja 
saanud ühe kaotuse rohkem kui võite 
(18. juuli seisuga). Statistika statis-
tikaks, ise Jana võitude ja kaotuste üle 
täpset arvestust ei pea, sest iga kaotus 
on tema jaoks õppetund. “Ma ei takerdu 
kaotustesse, vaid lähen edasi, analüü-
sides iga matši,” ütleb Jana.

“Jana on väga intelligentne ja analüü-
sivõimeline. Jana tuli minu juurde, kui 
ta oli 11-aastane ja esimene asi, mis 
mulle silma jäi, et ta oli nagu väike täis-
kasvanu – temaga sai kõigest rääkida ja 
ta teadis, mida tahab,” meenutab Busch. 
“Jana ei lähe vigadest kergelt endast 
välja, ta on külma närviga. Pabistab 
ikka, aga ei pabista üle. Aju poole pealt 
on tal kõik korras,” räägib Busch. “Mõ-
ni elab kaotusi vähem, mõni rohkem 
üle, aga temas on kaasasündinud 
arusaamine, et ebaõnnestumised aren-
davad.”

Sünnist saati ei ole tennisega tege-
lenud keegi, ka Jana. “Hakkasin tennist 
mängima viieaastaselt, aga enne seda 
olin juba aasta käinud tantsustuudios. 

Jana Kuzovkova
Sündinud: 15. juuli 1998
Saavutused:
2011
ETA14 Kaleva Open, Oulu, Finland, 
paarismängus poolfinaal 
2010 
Eesti noorte meister üksikmängus 
T12 
Eesti noorte meister paarismängus 
T12
ETA16 Riga Open, Latvia, üksikmän-
gu finalist 
ETA16 Riga Open, Latvia, paarismän-
gus poolfinaal 
ETA14 Pajulahti Junior Tournament, 
Nastola, Finland, paarismängu finalist 
Eesti noorte karikavõistluste paaris-
mängus poolfinalist T14 
2009
Eesti noorte meistrivõistluste üksik-
mängus III koht T12 
2008
Eesti noorte meistrivõistluste üksik-
mängus III koht T10

Kaheksa-aastaselt tuli valida tennise ja 
tantsu vahel. Otsustada ei olnud sugugi 
kerge. Aga valisin tennise, sest mulle 
meeldivad rohkem individuaalsed spor-
dialad!” selgitab Jana. “Minu esimene 
treener oli Birgit Mardi ning seejärel 
Redt Reimal. Birgit tekitas minus tõsise 
tennisehuvi, Redt aitas mind esimeste 
võitudeni!” meenutab Jana tänutun-
dega.

Sportlik mitmekülgsus, eriti nooruses 
pole ilmselt vist küll kellelegi kahjuks 
tulnud – minge vaadake Jana mängu, 
äkki leiate sealt tuttavaid tant-
susamme....

Tahtes tippu jõuda, tuleb millalgi teha 
raske valik lemmikalade vahel nagu 
Busch ise tegi 12-aastaselt, kui valis 
tennise ja jättis jalgpalli. Buschi sõnul 
tähendab valiku tegemine arusaamist, 
et tippu jõudmiseks peab ühel alal koor-
must tõstma ja rohkem tööd tegema, 
mis aga kahe isanda teenrina pole või-
malik. “Jana on just selles eas, et mõis-
ta, kas ta tahab tennisele pühenduda 
mitte üksnes väljakul, vaid tunda kogu 
treeninguvalu ja kannatust. See tähen-
dab valmisolekut tööd teha ja selleks 
harjumuse loomist. Mõistmist, et tööd 
ei tehta vanemate või treeneri jaoks, 
vaid et see on kannatamine enda nimel. 
Jana on praegu sellises otsustamise 
punktis ja ma usun, et ta teab, mida ta-
hab.”

Jana olemusest ja jutust jääb igatahes 
mulje, et otsuse profitennise ja sellega 
kaasnevate kannatuste kasuks on ta 
juba teinud. Võistlusvälise ja iga tava-
lise teismelise jaoks tühise, kuid sport-
lase jaoks üliolulise ehk õige toiduva-
liku nimel friikartulitest ja hamburge-
ritest loobumine pole Jana jaoks prob-
leem.

Lisaks on tal ka väga oluline pere-

konna tugi – nii vaimses kui ka mate-
riaalses mõttes. “Minu vanemad on 
spordiinimesed. Nii isa kui ka ema tege-
lesid nooruses väga mitme spordialaga. 
Praegu meeldib neile mäesuusatamine, 
käivad regulaarselt fitnessikeskuses ja 
loomulikult mängivad tennist,” räägib 
Jana.

Vanemate täielikku toetust tütre ten-
niseharrastusele näitab seegi, et sport-
like eesmärkide nimel ei pidanud pere 
paljuks niigi eeskujuliku õpilase pane-
mist erakooli. “Ma tõesti õpin ainult 
viitele, aga kooli vahetasin seetõttu, et 
uues Sakala eragümnaasiumis lähene-
takse igale õpilasele individuaalselt 
ning lisaks on seal inglise keele 
süvaõpe,” selgitab Jana. “Minu lemmik-
ained koolis on matemaatika ja inglise 
keel. Eelmisel aastal võitsin mõlemas 
aines olümpiaadi. Kahjuks vaba aega 
mul pärast tennist ja kooli enam mil-
lekski muuks ei jää, aga kui seda veel 
veidigi oleks, siis hakkaksin õppima 
hispaania keelt. Aga loomulikult leian 
alati aega oma lemmiku, väikese ko-
heva kassikese Tomi jaoks!”

Sportlikest tippeesmärkidest rääkides 
jääb Jana tagasihoidlikuks. Ei ütle ta, 
kas unistuste sihiks on koht maailma 
esisajas või esikümnes või koguni 
maailma esireketi tiitel (nagu kunagi 
Kaia Kanepi on välja öelnud); kas olüm-
pialepääs või Suure Slämmi turniiri 
võit. “Loomulikult tahaks jõuda kõige 
kõrgemate tulemusteni, aga aeg näitab,” 
tõdeb Jana lihtsalt. “Minu lemmikud 
tennises on Roger Federer, Justine 
Henin, Kim Clisters, Novak Djokovic.”

Ehk nendest nimedest võib tennise-
huviline siiski mingeid sihte välja luge-
da?
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SEB pani alguse uuele 
tennisetraditsioonile

Juuli lõpus toimus Tere Tennisekeskuses esimene tenniseturniir SEB Private Banking 
Open, kus pank pani proovile oma klientide osavuse ja vastupidavuse tenniseväljakul. 
Meeste arvestuses pälvis üldvõidu Jaan Tammor ja naiste arvestuses Kristiina Koel.

Tekst: Gerli Ramler    Fotod: SEB Pank

T ennisele on SEB pööranud roh-
kem tähelepanu alates selle aas-
ta algusest, mil pandi alus SEB 

Tallink Tennis Teamile. Tennis on lem-
mikharrastus paljudele panga klien-
tidele, kes eelistavad veeta vaba aega 
tervislikult ja sportlikult. Turniiril SEB 
Private Banking Open 2011 osales 20 
meest ja neli naist ning peakohtunikuks 
oli Villu Vares Tere Tennisekeskusest. 

Turniir peeti ajalimiidi põhimõttel: 
igaks mänguks oli aega rangelt 25 minu-
tit, mille täitumisel tuli viimane punkt 
lõpuni mängida. Iga mängija võistles 
individuaalselt, kuid loosi tahtel jagati 
osalejad paaridesse nii, et ükski paar ei 
moodustunud rohkem kui üheks män-
guks. Tänu sellele oli osalejatel või-
malus mängida mitme paarilisega mit-
mel väljakul ja kõigil olid võrdsed  
tingimused.

Päeva jooksul sai iga võistleja mängi-
da kuus mängu, neist viimase kolme 
jaoks olid paarid koostatud päeva esi-
mese poole tulemuste järgi: tugevaim 
mängija sai paariliseks nõrgima. 
Kokkuvõttes selgitati turniirsüsteemi 
raames välja naiste ja meeste parim 
paarismängija, kelleks olid seekord 
Kristiina Koel ja Jaan Tammor.

Võistluspäeva vaheajal võisid osa-
lejad panna proovile oma servimis- 
oskused servikiiruse võistlusel: igal 
osalejal oli kümme palli, mis tuli võima-
likult suure kiirusega teise väljakupoole 
õigesse kasti lüüa. Pingelise võistluse 
esikohad võitsid publiku heakskiitva 
aplausi saatel Kristiina Koel ja Kaspar 
Kägu, kelle nimed ja suurimad servi-
kiirused (vastavat 115km/h ja 207km/h) 
graveeriti ka rändkarikatele. 

Nii osalejad kui ka võistluse korralda-
jad jäid turniiriga väga rahule. Edas-
pidi on üritust plaanis korraldada igal 
suvel ning turniirile kaasatakse lisaks 
SEB Privaatpanganduse klientidele ka 
nende kaaslased ja äripartnerid, et  
kujundada võistlusest pikaajaline  
traditsioon ning iga-aastane oodatud 
üritus.

Kommentaar
SEB korraldatud paarismängu turniiri 
formaat oli väga huvitav, kuna toimus 
süsteemis, kus iga mängu järel vahetati 
partnerit ning see andis huvitava 
ja omalaadse kogemuse erinevate 
partneritega mängides. Samal ajal oli 
see ka hea võimalus äripartneritega 
suhtlemiseks ja mõtete vahetamiseks. 
Minupoolne ettepanek oleks 
korraldajatele see, et võimalusel 
mõelda samas formaadis aastaringse 
sarja organiseerimist.
Märt Vooglaid, suurettevõtja; 
Saaremaa Angerjaturniiri 
peakorraldaja

Kristiina Koel  
naiste parim 
paarismängija.

SEB privaatpanganduse direktor 
Reet Raidur aplodeerib meeste 
parimale Jaan Tammorile.

SEB juhatuse esimees 
Riho Unt osalejaid 
tänamas.

Enn Pant (paremal), Jaanus Paas ja 
Andres Monvelt enne turniiri algust.

-
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Oskar Lusti valis tennise, 
kui nägi Federeri ja 

Nadali mängu
Omaealiste Eesti nelja parema hulka kuuluv noortennisist Oskar Lusti tunnistab, et 

kui korraga tuleksid televiisorist Wimbledoni ja jalgpalli MM-i finaal, vaataks ta pigem 
viimast. Kuidas nii?

Tekst: Lauri Birkan    Foto: Viktor Burkivski

„Mulle lihtsalt ei meeldi tele-
kast tennist vaadata – nii 
on palju igavam, kui koha-

peal oma silmaga näha,” tunnistab Os-
kar (13), kes kuni möödunud aastani 
korraga nii jalgpalli- kui tennisetrennis 
käis. Esimesega alustas ta juba kolme 
ja poole aastaselt, teisega poolteist aas-
tat hiljem.

„Jalgpallurina mängisin poolkaitses 
– seal tuli kõige rohkem joosta –, kuid 
tennis lihtsalt meeldis rohkem,” 
põhjendab Oskar valikut. Juba 
10-aastaselt pääses ta Eesti noorte ten-
nisemeistrivõistluste finaali ning lõp-
penud hooajal asetses ta omaealiste 
neljandal positsioonil.

Ema Ere arvates mängis poja hilise-
mates valikutes otsustavat rolli ka viie 
aasta tagune Pariisi Grand Slami külas-
tus, kus koos käidi Roger Federeri ja 
Rafael Nadali mängu vaatamas.

„Kuuma oli üle 30, aga ta ei tulnud 
isegi jäätist sööma, vaid istus nagu nae-
lutatult kõik viis setti ja küllap ta siis 
oma otsused tegi…” oletab ema. Oskar 
pole pere ainus tennisist, sest reketiga 
ajas palli taga ka vanem vend Ats (21), 
kes nüüd õppimise kõrval aeg-ajalt 
treeneritööd teeb. Esialgu teeb vanem 
veel tennises nooremale ära. Ka väike-
vend Kaspar (4) vehib juba reketiga.

 Eesmärk jõuda 

maailma tippu

Tänavuse aastaga jääb Oskar seni ra-
hule, sest juunis teenis ta Pajulahti Ten-
nis Europe noorteturniiril poolfinaali 
jõudmisega esimesed edetabelipunktid.

„Sain poolfinaalis tappa, sest vastane 
oli lihtsalt parem,” tunnistab Oskar ot-
sekoheselt. „Eks mul oli võimalusi kah, 
aga pikk turniir oli juba seljataga ja 
raskeks läks…” lisab ta.

Emal on see teisiti meeles. Tema 
sõnul oli poeg poolfinaali pääsemise üle 
nii rõõmus, et ei suutnud edasiseks 

enam piisavalt keskenduda.
Lähimatest eesmärkidest rääkides 

tunnistab noormees, et ta on isegi teatud 
mõttes rahul, et pole veel Eesti oma-
vanuste parim, sest tagant tulla on liht-
sam – liidrikoorem ei kammitse. Taht-
misest Oskaril puudu ei tule: „Tahaksin 
jõuda kaugele, maailma tippu. Sellest 
olen ammu unistanud,” ütleb ta.

Kaks aastat ilma 

treenerita

Viimased paar aastat on Oskar harju-
tanud treenerita. Miks? Ema sõnul sai 
poja treener Allar Hindist alaliidu 
peasekretär ning uued kohustused ei 
võimaldanud tal enam sama pühendu-
misega treeneritööd teha. Sellest het-
kest saadik on Oskar treeninud erine-
vate tennisegruppidega. „See on ju hea 
– saan paljude mängijatega koos tree-
nida,” sõnab ka Oskar, kes enim harju-
tanud koos Märt Kivirähki noortega. 
Sportlik nomaadielu lõppeb loodetavas-
ti sügisel, mil tema treeneriks saab  
Aleksander Jürgens. Appi tuli ka firma 
Babolat, kes toetab Oskarit varustusega.

Septembris Audentese Erakoolis 7. 
klassi minev Oskar on suutnud siiani 
kooli ja trenni hästi siduda – tema tun-
nistusel on neljad-viied. Millekski  
muuks kooli ajal noormehe sõnul vaba 
aega naljalt ei jäägi. Õnneks on enamus 
tema sõpru tennisistid, kes samas rüt-
mis elavad. Meelemürke tema sõp-
ruskonnas ei tarbita. Sõbrad on Oska-
rile väga olulised ning üheskoos midagi 
lahedat ette võtta on üks tema lemmik-
tegevusi. Näiteks suvel käiakse seltsis 
rula ja tõukerattaga trikitamas. Valu-
sasti kukkunud Oskar pole.

„Kui ta mulle neid trikke näitas, siis 
tahtsin mitu korda sisemiselt kiljatada,” 
ütleb ema, kuid lisab, et kätt ta poja eks-
treemsetele hobidele ette ei pane.

„Minu kui ema eesmärk ei ole see, et 
lapsest saaks maailma tipp, vaid see, et 

ükskõik, mida ta teeb, teeb ta innuga, 
mõnuga ja nii hästi kui oskab, ”  märgib 
ema. „Kui Oskar peaks kunagi oma hu-
viala muutma ja ma näen, et see on tema 
jaoks motivatsiooni ja innustuse allikas, 
siis ma toetan teda. Minus endas puudu-
vad kõrged ambitsioonid oma laste 
suhtes – peaasi, et nad õnnelikud on.”

Oskar käib lisaks ka akrobaatikas 
ning tagurpidi salto on juba selge. Tänu 
kiiretele jalgadele ja heale viskekäele 
meelitatakse teda ka kooli spordipäe-
vadele. „Jooksin 60 m tossudes 8,4 ja 
viskasin palli üle 50 meetri,” räägib Os-
kar, kuid kergejõustiku poole teda ei 
tõmba. „Igav – lihtsalt jooksed üht ja 
sama rada pidi, tennis on palju mitme-
külgsem ala,” arvab noormees.

Reketit ei loobi

Rääkides nõrkustest tunnistab Oskar, 
et mängu ajal segab teda sageli liigne 
närvilisus, kuid ebaõnne korral reketit 
loopima ta ei kipu. Üht ta aga ei eita: 
„Kaotada mulle ei meeldi! ” Üks nõrkus 
on noormehel siiski veel: „Mulle ei 
meeldi kui ema mängu vaatab, siis 
läheb alati kõik sassi.” Samas hindab 
Oskar oma pere kui fännklubi üle kõige.

„Kui Oskar ütleb, et ära täna tule 
mängu vaatama, olen püüdnud seda 
aktsepteerida. Kuid siis saadan mõne 
luuraja välja, kes hiljem mängu kom-
menteeriks. Oskar ei tea, kes need on,” 
räägib ema. Ta lisab, et ka lapsevanem 
peab õppima väljaku kõrval iseendaga 
toime tulema, sest sageli on emad-isad 
rohkem närvis, kui laps ise.

Võistlemist naudib Oskar täiega, 
iseäranis liivaväljakutel, ja siis, kui koh-
tub mõne uue rivaaliga, kelle nõkse ta 
veel ei tunne. „Tavaliselt kulub kolm  
geimi, et mõista, mida vastane oskab,“ 
märgib Oskar. Ema arvates on Oskari 
suurimad trumbid kiirus, koordinat-
sioon ja hea väljakunägemine – küllap 
tänu mitmekülgsele treenimisele.

Oskar Lusti
Sündinud: 13. november 1997
Pikkus: 176 cm
Tennis Europe U14 edetabelis 377., 
U16 edetabelis 1039 (25. juuli sei-
suga)
Eesti edetabelis U14 4.
Kool: Audentese Erakool
Treenerid: Hetkel puudub, varem 
Allar Hint, Märt Kivirähk, sügisest 
Aleksander Jürgens
Parimad saavutused: Tennis 
Europe Pajulahti Junior Tour poolfi-
nalist
12th Babolat CUP 2011 paarismän-
gu poolfinalist koos Hendrik Innoga.
Osales Laste Maailmamängudel 
Eesti koondises
Jalgpallis Kotkas Junior ja FC Leva-
dia koosseisus mitmekordne oma 
vanuseklassi meister.
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Meeste polo hall 
424943/060 RF Trophy 
court polo 74,95 eur

Hallid püksid 
424945/060 Trophy 
Woven taped short 
54,95 eur

Seelik 425938/010 smash classic 
pleated skirt 54,95 eur

Valged püksid 424945/100 trophy 
wowen taped short  54,95 eur

Tossud 454127/001 Zoom  
Breathe 2k11 119,95

Kleit 425934/419  Smash hard 
court dress 94,95 eur

Top 425935/010 smash classic 
tank 47,95 eur

Naiste jalats 429999/500 Wmns nike 
lunar speed 3 139,95 eur

Punane polo 427685/611 
RF Trophy court top 69,95 
eur

Nokamüts 
595510/100 feather 
light cap 24,95 eur

Nokk 371227/100 new 
WS FL visor 19,95 eur

UUS TENNISEVARUSTUS 
SORTLAND TENNISES

Modellid: Lisanna Pihlak ja Alari Pira



Seeniorid selgitasid 
meistreid juba 51. korda
2011. a. juulikuu kolmandal nädalavahetusel kogunesid Eesti tenniseseeniorid 51. 

korda Pärnusse, et selgitada tänavused Eesti meistrid. 

Tekst: Heino Raivet    Fotod: www.parnutennis.ee

Seekord oli uudne asjaolu, et Rah-
vusvahelise Tenniseföderatsioon 
tunnistas võistluse ITF-i 5. kate-

gooria kinniseks turniiriks, seega oli 
osavõtjatel (ehk kõigil Eestis elavatel 
mängijatel) esmakordselt võimalus tee-
nida ITF-i edetabelipunkte ja olla 
võrdses olukorras välismaa mängijate-
ga, kellele selliseid kinniseid kodutur-
niire on juba aastaid korraldatud.

Ka ürituse mastaap on aasta-aastalt 
laienenud. Nüüd on võistluste korralda-
jad juba teist aastat kasutanud esimes-
tel päevadel ka Tammsaare tänava äär-
seid väljakuid, kesklinnas alustavad 
vanemad vanuseklassid, reedel-
laupäeval liituvad nendega ka noore-
mate klasside parimad.

Vanemkohtunikuna tegutses esmako-
rdselt Ivar Puusepp, väljakute hea kval-
iteedi eest vastutas baasi juhataja 
Peeter Allas, turniiri läbiviimisel 
abistasid Kesklinna Tenniseklubi li-
ikmed ja tennisekooli õpilased.  Hea on, 
et Pärnu tenniseklubid aitavad koos 
korraldada seda traditsioonidega 
võistlust. 

Autasud andis kätte Riigikogu spiiker 
Ene Ergma.

Mida veel esile tõsta?

Dramaatilisem sündmus – Sven Eving 
juhtis Voldemar Tusise vastu 6:0, 2:0 
ning oli sunnitud jalavigastuse tõttu 
loobuma. Tusis sai sellest tuult ti-
ibadesse ja võitis kogu M60+ turniiri.

Järjepidevaim sündmus on kahtlema-
ta Aino Issaku osavõtt. 91-aastane Ees-
ti tennise Grand Old Lady oli kohal 
1961. aastal ja ka nüüd 2011. aastal ning 
võitis hõbemedali.

Visa üritaja tiitli annaksin Lembit 
Jansenile, kelle rikkalikus medalikogus 
kuldmedal senini puudus. Segapaaris-
mängu tiitel MX55+ klassis koos Leena 
Lapimaaga tuli pärast 14-aastast ürita-
mist.

Kõige valusam oli ehk Rein Karolinil, 
kes küünarnukivaluga võideldes jõudis 
kahte finaali, misjärel käsi enam vastu 

SEENIORIDE KARIKAVÕISTLUSTE 
KÄRDLA ETAPP

Tennisistid, kes on jõudnud 55. eluaasta tähiseni ei taha enam vasikatega võidu 
joosta (loe noortennisistidega võistelda). Igal juhul otsustasime valmistada 2011. 

aastal seenioride karikavõistluste kava üle 55- ja 60-aastastele mängijatele.

Tekst: Heino Raivet

Enn Kunila, kelle suvekodu on  
Hiiumaal, oli lahkesti nõus 
võõrustama sarja avaetappi 

Kärdlas. Turniirist osavõtjad said ka 
osa Hiiumaa kultuurielust.

Kahju, et etapile ei saabunud ühtki 
naistennisisti, see-eest kogunes 
vanemaid härrasid 11 ja nooremaid 
kolm. Valeri Kirss, kellel olnuks õigus 
mängida vanemas grupis, otsustas su-
uremeelselt noorema grupi kasuks, sest 
mis turniir see kolme osavõtjaga on! 
Tiit Raukas ja Mart Liigand osalesid 
ainult paarismängus.

Vanemate härrade turniiril avapäeval 
üllatusi ei sündinud ning poolfinaali 
jõudsid Sven Eving ja Heino Raivet 
ning Ants Sepp ja Anatoli Strahhov. 
Poolfinaalis ei riskinud Strahhov haige 
seljaga mängida ning Sepp pääses män-
guta finaali, Eving alistas Raiveti 6:2, 
6:1. Finaalis suutis Sepp võita esimese 
geimi, kuid siis alistas Eving vastase 

ei pidanud.
Nagu igal aastal, pakkusid võistlused 

ka seekord põnevust ja dramaatilisust. 
Kõikide mänguklasside üksikasju me 
läbi käia ei jõua, ent loodame, et allpool 
toodud tulemused vanuseklasside 
kaupa räägivad iseenese eest.

Tulemused
Eesti seenioride meistrivõistlused. Pärnu, 14.-17. juuli.
Mehed. 40+. Finaal: Aare Vahimets – Sixten Raikkerus 6:1, 3:6, 6:1. 
3.-4. Mart Polakene ja Marko Kristjanson.
45+. Finaal: Viktor Tjukavkin - Rein Karolin loobumisvõit. 3.-4. Hendrek 
Kelder ja Madis Aben.
50+. Finaal: Sven Johansson - Margus Metsanurm 7:6, 7:5. 3.-4. An-
dres Aarelaid ja Raivo Hundt.
55+. Finaal: Reigo Anderson - Oleg Ševtšuk loobumisvõit. 3.-4. Rein 
Iila ja Tiit Lehtmets.
60+. Finaal: Voldemar Tusis (pildil) – Tõnu Ottoson 6:2, 6:4. 3.-4. Heikki 
Rautajoki ja Ants Sepp.
65+. Finaal: Kalju Aigro - Valeri Kirss 7:5, 6:3. 3. Urmas Link.
70+. Finaal: Timo Laaksonen - Pekka Olkkonen 6:4, 6:2. 3.-4. Mati Kuum, Halla
75+. Finaal: Eerik Kedars - Rein Lüüs 6:3, 6:4. 3. Leev Kuum.
Naised. 40+. Finaal: Kristiina Grünberg - Merike Seer 6:1, 6:1. 3. Inga-Kai Polonski.
50+. Finaal: Marina Hundt - Anu Maar 7:5, 6:1. 3. Riina Raig.
60+. Finaal: Leelo Kalju - Helle Meressoo 7:5, 6:0. 3. Krista Tammeaid.
70+ Finaal: Aina Kirsipuu – Aino Issak 6:1, 6:2. 3. Liia Kukk.
Meeste paarismängude võitjad: M40 Vahimets/Raikkerus, M45 Toomas Kuuda/Sulev Alajõe, 
M55 Valev Lillipuu/Valdo Kütt, M60 Kalevi Lammi/Curt Selenius, M65 Anatoli Strahhov/Mart Ul-
man.
Naiste paarismängude võitjad: N40 Anu Kaasik/Merike Seer, N50 Kaja Kirspuu/Katrin Tam-
maru.
Segapaarismängude võitjad: 40 Grünberg/Raikkerus 45 Tiina Mõis/Madis Aben, 50 Kirspuu/
Andres Aarelaid, 55 Leena Lapimaa/Lembit Jansen, 60 Meresoo/Heino Raivet.

6:1, 6:0.
Nooremas grupis said Vello Kuhi ja 

Tiit Meremaa kaks võitu, kuid kahjuks 
pidi Meremaa varem ära sõitma ning 
esikoha otsustanud mängu ei toimunud-
ki. Samuti jäi pidamata Jaan Kree ja 
Kirsi mäng kolmandale kohale.

Paarismängus võistlesid kaks va-
nusegruppi ühisel turniiril. Juba esime-
ses ringis läks põnevaks, kui Ants Sepp 
ja Raukas võitsid närvesöövas heitluses 
Anatoli Strahhovit ja Mart Ulmanit  6:4 
4:6 10:8. Sel ajal ei teadnud veel keegi, 
et noruspäi väljakult lahkuvad Strah-
hov-Ulman triumfeerivad nädala pärast 
Pärnus M65+ klassi Eesti meistritena. 
Poolfinaalis oli veel üks napp heitlus, 
kus Kree ja Kuhi alistasid Raivet/Mere-
maa 5:7, 6:4, 10:6. Otse poolfinaali 
pääsenud Eving ja Kunila alistasid Sepa 
ja Raukase 6:2, 6:1, kuid finaalis suutsid 
Kree ja Kuhi neid võita 7:6, 6:0.

Kunila oli Kärdlas hoolitsenud ka kul-

tuuriprogrammi eest. Esimese õhtu 
külalised olid maalikunstnik Olev Sub-
bi (kes ise ka mängib tennist) ning  
klaverikunstnik ja klaveriärimees Ind-
rek Laul. Juttu jätkus kauaks. Lauluks 
siiski ei läinud, sest kohal oli ka torupil-
limängija.

Teisel päeval andis Tallinna Klave-
rivabriku omanik Venno Laul Hiiumaa 
Kultuuri Seltsile üle klaveri, mille oli 
välja ostnud Kunila. Tseremoonia 
toimus Kärdla kirikus ning pärast kingi 
üleandmist pani päevale krooni Eesti 
muusikaelu särava suurlootuse Mihkel 
Polli kontsert samal klaveril. Muuseas, 
Poll on kunagise tuntud laululapse 
Kadri Hundi poeg.

Kui parafraseerida Kunila sõnu, on 
Kärdla etapp seenioride tenniseelus uus 
algus ja päralejõudmine. Tänud Ennule 
ning muidugi Hiiumaa Tenniseklubile 
ja Tiiu Masingule.

Ene Ergma õnnitleb Eesti tennise 
Grand Old Lady’t Aino Issakut.

Meestest oli vanim tennisist 
81. aastane Leev Kuum.

Autasustaja Ene Ergma kõrval 
N40+ klassi esikolmik: vasakult 
Kristiina Grünberg, Merike Seer ja 
Inga-Kai Polonski.
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Vaatamata sellele, et ATP edetabe-
lis on Tsonga alles paremuselt 
kolmas prantslane Gael Monfilsi 

(7.) ja Richard Gasquet’ (11.) järel, hin-
davad asjatundjad, et just temal on 
Prantsusmaa praegusest tennise-
põlvkonnast enim lootusi võita suure 
slämmi turniir.

Algus ja varajane 

karjäär

Prantsuse päritolu ema Evelyni ja 
Kongo päritolu isa Didier’ lapsena 
sündinud Jo-Wilfried sündis ja kasvas 
Le Mansi linnas, mida eelkõige tuntakse 
1923. aastast peetava kuulsa 24 tunni 
autosõidu järgi. Didier Tsonga tuli 
Prantsusmaale 70ndatel aastatel, et rea-
liseerida unistus saada kuulsaks käsi-
palluriks, kuid selle asemel sai temast 
hoopis keemiaõpetaja. 

Jo-Wilfried hakkas tennist mängima 
juba nelja-aastaselt, lapsena meeldis 
talle tennis tunduvalt rohkem kui kooli-

Jo-Wilfried Tsonga - 
tennise Muhammad Ali

1983. aastal Roland Garrosis võitis Yannick Noah viimase Prantsusmaa tennisistina 
suure slämmi turniiri, 28 aastat on prantslased juba pidanud ootama uut võitjat. 

Austraalia lahtiste finalistist ja Wimbledoni poolfinalistist Jo-Wilfried Tsongast on 
saanud Prantsusmaa suurim lootus.

Tekst: Kristjan Leppik    Fotod: Scanpix

tükid, ent nimetatud asjaolu ei rõõmus-
tanud ta õpetajatest vanemaid. Tsonga 
meenutab: „Mul oli väga raske istuda 
koolipingis.“ Noore tennisisti suurimad 
eeskujud olid Pete Sampras, Younes El 
Aynaoui ja Yannick Noah.

Noorteklassis jäi Tsonga erakordseks 
talendiks peetud Richard Gasquet’ 
varju, selle tõestuseks ehtis Gasquet’ 
pilt juba 9-aastaselt Prantsusmaa ten-
niseajakirja kaant. Kuid ka Tsonga pol-
nud papist poiss, noormeeste maailma 
edetabelis jõudis ta 2003. aastal teisele 
kohale Küprose mängija Marcos Bagh-
datise järel. 2003. aasta oli Jo jaoks 
üldse edukas, tal õnnestus võita US 
Openi noorteturniir, finaalis alistas ta 
just Baghdatise. Tsongast aasta noorem 
Gasquet oli selleks ajaks jõudnud juba 
meeste ATP edetabeli 100 parema sek-
ka.

2004. aastast pärast profiks siirdumist 
hakkas Tsonga jaoks kõik allamäge 
veerema, kuhjus erinevaid vigastusi 
ning ta sai 2004-2006 osaleda kõigest 

kaheksal turniiril. Nii alustas Tsonga 
2007. aastat ATP edetabeli 212. kohalt, 
kuid pärast erakordselt edukat hooaega, 
kuhu mahtus ka jõudmine Wimbledoni 
kaheksandikfinaali, leidis Jo aasta 
lõpuks end edetabelis 43. kohalt. Edeta-
beli esisajas oli tegemist suurima tõu-
suga tol aastal.

Asetamata mängijast 

staariks

2008. aasta Australian Openit alustas 
Tsonga asetamata mängijana, kuid juba 
esimese ringis serveeris ta üllatuse, 
alistades Andy Murray. Seejärel tulid 
võidud veidi nõrgemate rivaalide üle, 
ent kaheksandikfinaalis kohtus Tsonga 
Richard Gasquet’ga. Võit kaasmaala-
sest konkurendi üle, kelle varju Jo oli 
noorteklassis jäänud, innustas Tsongat 
sedavõrd, et veerandfinaalis alistas ta 
eriliste raskusteta Mihhail Južnõi. 
Poolfinaal oli Jo-Wilfried Tsonga senise 
karjääri tipphetk, ta lausa purustas Ra-
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Tsonga paljastab kõik 
Cosmopolitanis

Jo-Wilfried Tsonga otsustas heategevuse nimel 
poseerida alasti ajakirjale Cosmopolitan, prants-
last saab näha kogu hiilguses Cosmopolitan UK 
juunikuu numbris.

Sellega toetas Tsonga raha kogumist Everyman 
fondi heaks. Selle fondi kampaania kogub vahen-
deid eesnäärme vähi vastaseks võitluseks ja 
uurimistöödeks. Tsonga oli kolmas tenniseproff, 
kes kampaania käigus riided seljast heitis, enne 
teda olid samaga hakkama saanud hispaanlased 
Tommy Robredo ja Fernando Verdasco.

Piltide juurde käivas intervjuus paljastas Tson-
ga “Naiste juures armastan eelkõige ilusaid sil-
mi.” Küsimusele enda kohta vastas prantslane 
järgmist ”Kõige rohkem meeldib mulle mu tagu-
mik, kuid ei meeldi jalad.”

fael Nadali 6:2, 6:3, 6:2 ja uus tenni-
setäht oligi sündinud. Finaalis Novak 
Djokovici vastu õnnestus Tsongal võita 
vaid üks sett, kuid see oli ka ainus, mille 
Djokovic kogu turniiri vältel kaotas.

Suurele edule järgnenuga oli Tsongal 
raske harjuda, meedia ja avalikkuse 
tähelepanu oli koormav, ta ise kommen-
teeris nii: „Kui ATP tuurile tulin, oli 
kõik rahulik, mida rohkem tuli õnnes-
tumisi ja paranes edetabelikoht, seda 
rohkem tõusid avalikkuse ootused. 
Mind hakati tänaval ära tundma, mis oli 
mulle raske, sest olen vaikne inimene 
ja hindan privaatsust.“

Lisaks tabas Tsongat järjekordne ta-
gasilöök - vahetult enne 2008. aasta 
French Openit vigastas ta raskelt pare-
mat põlve, lisaks oli sunnitud vahele 
jätma Wimbledoni. „See on tohutult 
masendav. Mängida väga hästi suure 
slämmi turniiril on super, kuid mängida 
väga hästi Roland Garrosis olnuks liht-
salt maagiline.“ ütles Tsonga.

Uus algus

Tänavu tundis Tsonga, et midagi on 
vaja muuta, et uuesti leida mäng, mida 
ta näitas 2008. aasta Australian Openil. 
Eelkõige oleks vaja taas mängida spon-
taanset tennist nagu tollal.

See oli ka põhjus, miks Tsonga lõpetas 
aprillis koostöö kauaaegse treeneri Eric 
Winogradskyga. “Oli väga raske lõ-
petada koostöö Ericuga, ta võttis mind 
õpilaseks kui olin 19 ja mõjutas suu-
resti mu karjääri,” tunnistas Tsonga. 
Winogradsky käe all tõusis Tsonga ATP 
edetabelis kuuendaks ja võitis 5 ATP 
tippturniiri.

Mais ajakirjale Deuce antud inter-
vjuus kommenteeris Tsonga olukorda 
järgnevalt: „Ma ei tööta enam koos 
treeneriga, nüüd mängin ainult enda 
lõbuks, mängin oma parimat tennist, 
naudin mees-mehe vastu võitlust ja 

kõik. Tahan olla spontaanne, tahan olla 
mina ise, et mul ei oleks pärast midagi 
kahetseda.“

„Ma ei küsi enam nõu kellegi käest, 
tahan jõuda taktikas ise selgusele, tahan 
kasvada isiksusena. Pärast treeneri 
teenetest loobumist olen mänginud 
järjest paremini ning hetkel olen rahul. 
Võib-olla vajan treenerit kunagi 
hiljem.“

Wimbledon 2011 

veerandfinaal Roger 

Federeriga

2011 aasta Wimbledoni turniiri 
veerandfinaalis sai Jo-Wilfried Tson-
gast esimene mängija, kes suutis võita 
suure slämmi turniiril 0:2 kaotusseisust 
Roger Federeri. Tsonga demonstreeris 
kogu jõudu ja sära, alistades kuueko-
rdse Wimbledoni meistri 3:6, 6:7, 6:4, 
6:4, 6:4. „Minu jaoks on see imeline 
võit,“ ütles Tsonga. „Tunne on võib-olla 
samasugune kui võita Nadali Roland 
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Garrosis, igal juhul jääb see mu karjääri 
üheks erilisemaks hetkeks.“

„Tundsin ennast väga kindlalt, sest 
ma ei satu kunagi paanikasse, ka seisul 
0:2 mitte. Olin kogu aeg väga kesken-
dunud ega kartnud riskida otsustavatel 
punktidel.“ Enne veerandfinaali oli 
Roger Federeri võitnud suure slämmi 
turniiridel kõik 178 matši, kui ta juhtis 
2:0.

Mis puutub aga loo pealkirja, siis pok-
sikuulsusega ei võrrelda Tsongat põhju-
sel, et ta seda ala harrastaks või armas-
taks. Tsonga väline sarnasus Muham-
mad Aliga on ilmne, mistõttu ta on 
teeninud tenniseringkondades Ali 
hüüdnime.

Jo-Wilfried 
Tsonga
Sündinud: 17. aprill 1985
Pikkus ja kaal: 188 cm, 91 kilo
Treener: hetkel puudub
Eeskujud tennises: Pete Sam-
pras, Yannick Noah, Younes El 
Aynaoui, Patrick Rafter
Koht maailma edetabelis (25. 
juuli seisuga): 16.
ATP turniirivõite: 5
Parim koht Suure Slämmi 
turniiril: finaal (2008 Australian 
Open)
Karjääri auhinnaraha: 
6 167 640 USA dollarit
Reket: Babolat
Riietus ja jalanõud: Adidas
Lemmiklöök: serv
Hobid: jalgpall, kino
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Petra Kvitova tahab 
staarina iseendaks jääda

16-aastasena ei uskunud Petra Kvitova, et temast võiks saada profitennisist. Viis 
aastat hiljem tegi ta aga tenniseajalugu, olles esimene 1990. aastatel sündinud 

tennisist, kes suure slämmi turniiri võitnud.

Tekst: Maarja Värv, Postimees    Fotod: Scanpix

Kvitova suurim eeskuju, endine 
maailma esireket ja üheksakord-
ne Wimbledoni võitja, Tšehhis 

sündinud, kuid hiljem USA kodakond-
suse võtnud Martina Navratilova 
võidutses Inglismaa kuninglikel muru-
väljakutel viimati 1990. aastal. Vaid 
mõned kuud pärast Kvitova sündi.

Nüüd on Navratilova Kvitova talendi 
üks suurimaid austajaid. „Usun, et Pet-
ra võidab rohkem kui ühe suure slämmi 
turniiri,“ lausus Navratilova pärast 
tänavust Wimbledoni finaali, kus Kvi-
tova alistas 6:3, 6:4 kogenud venelanna 
Maria Šarapova. „See võis olla alles esi-
mene võit paljudest.“

Ennetas eakaaslast 

Caroline Wozniackit

Kvitovast sai alles kolmas vasakukäe-
line tennisist, kes Wimbledoni kuulsa 
Venus Rosewateri võidukarika pea ko-
hale tõstnud – enne teda said sellega 
hakkama just Navratilova ja inglanna 
Ann Jones. „Kuna meid on ainult kolm, 
ei saa seda vist väga suureks eeliseks 
lugeda,“ muheles Kvitova, kes on oma 
mängustiili võrrelnud 2009. aasta US 
Openi võitja Juan Martin del Potro 
omaga.

„See on loomulik, et noorem generat-
sioon pead tõstab. Pärast üht põlvkonda 
tuleb alati järgmine,“ arutles 24-aas-
tane Šarapova pärast Kvitovale alla-
jäämist. „See on paratamatus, et ühel 
hetkel hakkavad nad näitama, milleks 
tegelikult võimelised on, nii juhtus 
näiteks siin turniiril. Näis, kas see sa-
mamoodi ka jätkub, aga Kvitova on  
kahtlemata andekas mängija, kes jõuab 
kaugele.“

Paljud tennisegurmaanid pole jätnud 
tähelepanuta ka fakti, et Kvitova sai 
hakkama sellega, mida on juba mõnda 
aega oodatud maailma esireketilt, 
tšehhitarist neli kuud nooremalt Caro-
line Wozniackilt – võidutses suure släm-
mi turniiril. Taanit esindav Wozniacki 
on US Openil jõudnud korra finaali, 
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Kvitova poiss-sõber on 
16-aastane Tšehhi noormängija
Interneti tennisefoorumites 
nimetati Petra Kvitovat naljata-
des pedofiiliks, sest tal on endast 
ligi viis aastat noorem poiss-
sõber. Proštejovis, kus omal ajal 
tutvusid ning jäid kokku ka Ber-
dych ja Šafarova, leidis Kvitova 
uue armastuse Tšehhi ühe pare-
ma juuniori Adam Pavlašeki 
näol.

Kuigi Kvitova ei ole suhet avalikustanud, on paar jäänud ühiselt fotodele, 
mis kahtlusi ei tekita. Tundmatuks jääda soovinud allikas ütles Tšehhi ühele 
tennise veebiküljele, et Petra jättis mullu detsembris maha eelmise kaaslase 
Karli, kes olnud kõiges liiga passiivne. Siis leidis ta Adami ning paar kuud 
hiljem ütles Kvitova ühes intervjuus: „Nüüd on elus kõik asjad joones, olen 
õnnelik.“

1994. aasta oktoobris sündinud Pavlašek on noorte ITF-i edetabelis 33. kohal 
ning tšehhidest teine, sest ka juunioride maailma rankingu liider Jiri Vesely 
on samast riigist.

Petra Kvitova
Sündinud: 8. märtsil 1990
Pikkus: 183 cm
Kaal: 70 kg
Treener: David Kotyza
Perekond: isa Jiri, ema 
Pavla, vennad Jiri ja Libor
Profikarjääri algus: 2006
Mängib: vasakukäeline
Karjääri parim edetabe-
likoht: 7. (4. juuli 2011)
Võitnud 5 WTA ja 7 ITFi tur-
niir 
Suure slämmi 
turniiridel:
Austraalia lahtised: 
veerandfinaal (2011)
Prantsusmaa lahtised: 4. 
ring (2008, 2011)
Wimbledon: võitja (2011)
USA lahtised: 4. ring (2009)

Austraalia lahtistel poolfinaali ning 
Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali, 
kuid Wimbledonis piirdunud kolmel 
järjestikusel aastal neljanda ringiga.

Võit Kaia Kanepi üle oli 

tõusu algus

Märtsis 21-aastaseks saanud Kvitova 
peaks Eesti tennisesõpradele juba mõn-
da aega üsna tuttav olema, kuna 
tšehhitar on Eesti esireketi Kaia Kane-
piga pidanud maha viis tõsist kolmese-
tilist lahingut ning väljunud neist kol-
mel korral võitjana.

Kanepi seni ainsaks jäänud võidud 
tulid 2008. aastal. Esmalt Miami turnii-
ril ning seejärel juba kordades tähtsa-
mal jõuproovil – Prantsusmaa lahtiste 
meistrivõistluste neljandas ringis.

See oli esimene suure slämmi turniir, 
mida Kvitova põhitabelist alustas ning 
kohe ka edukalt. Kaheksandikfinaal 
Kanepiga venis pimeduse tõttu kahele 
päevale ning eestlanna võitis lõpuks 6:3, 
3:6, 6:1.

„Ma pole kunagi varem nii tähtsal 
turniiril nii kaugele jõudnud,“ põhjen-
das Kvitova toona siinkirjutajale. „Pa-
bistasin metsikult, iga minu pallipuudu-
tus oli närviline. Aga vähemalt sain hea 
kogemuse.“

Kõige rohkem on aga eestlaste mällu 
süüvinud Kanepi ja Kvitova mäng mul-
luse Wimbledoni veerandfinaalis. Kui 
Kanepi oli muruväljakul suurepärasesse 
hoogu sattunud, siis Kvitova polnud 

enne eelmise aasta Wimbledoni täiskas-
vanute seas murul ühtegi mängu võit-
nud. 

Selles samas veerandfinaalis oli 
Kanepil teise seti kiires lõppmängus 
kasutada kolm matšpalli, aga jäi siiski 
8:10 alla. Otsustavas setis läks Kanepi 
4:0 juhtima ja tundus, et poolfinaaliko-
ht on samahästi kui käes. Aga ainult 
tundus. Kanepi juhtis veel 5:2, aga Kvi-
tova võitles välja 5:5 viigi. Seisul 6:5 oli 
Kanepil veel kaks matšpalli, aga ka neid 
ei suutnud ta ära kasutada. Kvitova või-
tis mängu 4:6, 7:6 (8), 8:6. 

Just see mäng oli Kvitova imelise 
tõusu alguseks. Olgugi, et ta poolfinaa-
lis hilisemale võitjale Serena William-
sile kaotas. Wimbledoni ajal maailma 
edetabelis 62. kohal paiknenud tšehhitar 
on nüüdseks tõusnud esikümnesse ja 
rühib jõudsalt ülespoole. „Ma poleks 
uskunud, et suudan nii kiiresti Wimble-
doni võita,“ tunnistas ta.

Rene Busch meenutab, 

kuidas Kvitova

 Schuttingu alistas

Viis aastat tagasi oli Kvitova võrd-
lemisi tavaline koolitüdruk, kes pärast 
koolipäeva umbes tund aega tennise-
treeningutele pühendas. 

Võtkem näiteks Kvitova finaalivas-
tane Šarapova – Siberis sündinud tütar-
lapse avastas Navratilova, kui Šarapova 
oli alles kuueaastane. Üheksa-aastaselt 
kolis ta koos isaga USAsse Floridasse 

ning asus treenima mainekas Nick  
Bollettieri tenniseakadeemias. Ja 
17-aastasena võitis esimese suure släm-
mi turniiri. Wimbledonis.

Kvitova on aga üles kasvanud pisi-
keses Tšehhi linnakeses, kõigest 6000 
elanikuga Fulnekis. Muuseas, tema isa 
on praegu selle linna abilinnapea.

Tennisetreeningutega tegi ta algust 
just isa käe all, olgugi, et toona geograa-
fia-, matemaatika- ja kehalise kasvatuse 
õpetajana töötanud Jiri Kvit polnud ise 
kunagi tennist hobitasemest kõrgemal 
mänginud. 

Isa juhendamisel harjutas Kvitova 
koos vendade Jiri ja Liboriga ning ema 
Pavlaga Fulneki üsna kesises ten-
nisekeskuses, kus oli vaid neli väljakut 
ning klubihoone oli väike puidust ma-
jake, kus polnud isegi WC-d.

„Fulnekis pole midagi erilist. Meil on 
neli tenniseväljakut, üks jalgpalliplats 
ja loss,» kirjeldas Kvitova oma kodulin-
na. „Kuni 16-aastaseni harjutasin seal 
koos oma isaga, tavaliselt umbes tunni 
või poolteist. Mul polnud sparringupart-
nereid, seal tulid appi vennad ja ema. 
Ma ei uskunud, et minust võiks saada 
profitennisist.“

Just siis, kui Kvitova oli 16-aastane, 
kohtus temaga ühel ITF-i noorteturnii-
ril eestlanna Anett Schutting, kelle 
treener Rene Busch mäletab seda män-
gu tänini. „Vaatasime tabelist, et aseta-
mata vastane, Anettiga umbes samast 
klassist. Kui mäng algas, siis tundus, et 
Kvitova tegutseb kuidagi ükskõikselt, 
nagu ei viitsiks mängida. Aga lõi kõik 
pallid täpselt piiri äärde. Anett mängis 
väga hästi, aga kaotas 0:6, 4:6. Ta 
puhkes pärast nutma, kuid esimene asi, 
mida Anettile ütlesin: see tüdruk män-
gis praegu maailma naiste TOP 100 
tasemel!“ meenutas Busch.

Busch käis Kvitova treeneriga, kes 
ilmselt oli tema isa, ka rääkimas. Et 
milles asi, miks te edetabelis nii taga 
olete? „Pole raha, et turniiridel käia,“ 
vastas treener. Busch: „Jälgisin Kvito-
vat ka hiljem. Tundus, et kohe, kui ta 
raha toetuseks sai, hakkas tema karjäär 
kiiresti ülesmänge minema. Paar aastat 
hiljem võitis ta ka Margit Rüütlit, kelle 
treener tollal olin.“

Sõidab Škodaga, kuigi 

võiks luksusauto 

soetada

Kui Kvitova annet märgati, kutsuti ta 
tunniajase autosõidu kaugusel 
Proštejovis paiknevasse akadeemiasse, 

kus teiste seas treenisid ka mullune 
Wimbledoni finalist Tomaš Berdych 
ning Lucie Šafarova, kes oma parematel 
päevadel on kuulunud edetabeli 25 
parema sekka.

48 000 elanikuga Proštejov on 
eelkõige tuntud sealse sõjaväebaasi 
tõttu, kuid selle  linna tenniseklubist on 
tulnud mitmeid maailma tippe. Berdych 
ja tema tüdruksõber Šafarova harjuta-
vad seal tänaseni, kuid sellest klubist 
on kasvanud ka endine maailma viies 
reket, karjääri jooksul seitse turniiri 
võitnud Jiri Novak ning tipphetkel 
edetabelis 8. kohal paiknenud Radek 
Stepanek. 

Kvitova võtab igapäevase teekonna 
Proštejovi ette oma Škodaga ning kuigi 
ta teenis Wimbledoni võiduga üle 1,2 
miljoni euro, ei kavatse ta seda raha 
uhkema auto peale kulutama hakata. 
„Ma ei usu, et uue auto ostan. Olen siin 
Inglismaal ka Škodasid näinud, need on 
suurepärased autod,“ teatas ta laia 
naeratuse saatel. 

Ja nii, nagu Kvitova on lojaalne oma 
armsaks saanud autole, on ta lojaalne 
ka  kodumaale. Kas kujutate ette, et 
mõni edetabeli esikümne mängija võtab 
kätte ja mängib ITFi turniiril? Aga just 
seda Kvitova tegi. Kahel korral. Esmalt 
pärast Indian Wellsi osales ta Nassaus 
ITFi turniiril, kus kaotas avaringis. 
Ning mai alguses Prantsusmaa lah-
tisteks valmistudes otsustas ta selle 
asemel, et mängida kõrgetasemelisel 
turniiril Itaalias, osaleda hoopis Prahas 

100 000 dollari suuruse auhinnafondiga 
ITFi turniiril, kus kaotas finaalis 
Magdalena Rybarikovale. Ja miks? Sest 
ta oli kunagi selle turniiri korraldajatele 
lubanud, et mängib seal ning tahtis 
väljendada tänu inimestele, kes tema 
karjäärile hoo sisse andsid.

Kuulsusega tuleb

 leppida

Lisaks Wimbledonile veel neljal tur-
niiril võidutsenud Kvitova on tema 
treeneri David Kotyza sõnul sõbralik, 
ent vaikne tüdruk. Nende koostöö sai 
alguse kolm aastat tagasi ning Kotyza 
meenutas, et toona oli Kvitova mäng 
üsna kõikuv, kuid tema eneseusk oli nii 
noore tüdruku kohta uskumatult tugev. 
„Vaimselt oli ta juba tšempion,“ nentis 
Kotyza.

Kvitova tõusis Wimbledoni võiduga 
küll tennisemaailma tähelepanu kes-
kmesse, kuid mitte ükski ajakirjanik ei 
suutnud lõpuni lahti kirjutada, milline 
ta inimesena on. Kvitova ei otsi 
tähelepanu ning on tulemustest rääkides 
võrdlemisi häbelik ja tagasihoidlik.

„Ma olen lihtsalt nii väsinud. Tean, et 
kõik muutub, aga ma ei tea, kuidas,“ 
ohkas Kvitova Wimbledoni finaaliõhtul 
pärast tunde väldanud erinevaid in-
tervjuusid.

Kui temalt küsiti, kas ta ihkab kuul-
saks saada, võttis Kvitova pika mõtle-
mispausi. Ja lõpuks vastas: „Tean, et see 
kuulub tennisemängija elu juurde, olla 

kuulus. Ja kuna võitsin Wimbledoni, 
pean sellega lihtsalt leppima.“

Seda, et tõelise kuulsuseni on tal veel 
natuke minna, näitas ilmekalt humoori-
kas seik pärast Wimbledoni finaali – 
Kvitova oli teel pressikeskuse inter-
vjuruumi, kui turvamees teda takistas, 
sest neiul polnud kaelakaarti kaasas ja 
korra eest vastutav mees ei kavatsenud-
ki tundmatut piigat läbi lasta. Olukorra 
päästis üks pressikeskuse töötaja, kes 
vaikselt turvamehele selgitas, et tegu 
on naiste üksikmängu võitjaga.

Kvitova loodab, et elu jääb samasu-
guseks nagu seni ja midagi drastiliselt 
ei muutu, olgugi, et Navratilova ning 
mitmed teised endised ja praegused 
tippmängijad on teda nimetanud naiste 
tennise uueks staariks ja tulevaseks esi-
reketiks.

„Ma ei mõtle sellele, et olen uus 
staar,“ teatas Kvitova. „Tahan lihtsalt 
normaalne olla. Ma ei taha ennast muu-
ta.“

Muuseas, kas teate, mis oli kõige 
kummalisem kompliment, mis Kvitova 
Wimbledoni võidu järel teenis? „Petra 
Kvitova on teinud naiste tennisele suure 
teene, tõestades, et ka ilma kiljumata 
on võimalik suure slämmi turniire või-
ta,“ kirjutas Briti tabloidi Daily Mirrori 
tenniseajakirjanik Mike Walters, vih-
jates palju kõneainet pakkunud naisten-
nisistide, eelkõige Šarapova ja Viktoria 
Azarenka valjule häälitsemisele mängu 
ajal.

Petra Kvitova rööm pärast 
Wimbledoni võitu.
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Eesti meister ja Euroopa 
noortemeister mängib 

Yonexi reketiga
Yonexi esindaja Euroopas Yonex GMbH tegi kolm aastat tagasi õigesti, kui otsustas 

toetada tollal 11-aastast Tatjana Vorobjovat. Nüüd on Yonexi reketitega mängiv 
neiu Eesti täiskasvanute meister ja Euroopa noortemeister – kui hea reklaam 

mänguvahendile!

Tekst: Ants Põldoja    Fotod: Viktor Burkivski, Yonex

Vorobjova treener Redt Reimal 
meenutas, et Yonexi esindajad 
Eestis pöördusid kolm aastat ta-

gasi tema poole palvega leida mõni  
perspektiivikas 11-12-aastane tüdruk, 
kes võiks nende reketitega mängida. 
„Soovitasin Tanjat ja Sandra Savvestit, 
kes küll praeguseks on tennisega lõpe-
tanud. Nüüd on tema asemel Yonexi 
mängijad Pia Pajus ja Valeria Gorlatš,“ 
teadis Reimal.

Vorobjova mängis sinnamaani 
Babolati reketiga. Yonexi pakkumine oli 
kahtlemata soodus, kuid otsuse pidi 
tüdruk ise tegema. „Ta pidi proovima, 
kuidas reketid talle sobivad,“ selgitas 
Reimal. Vorobjova ise ütles, et jäi Yo-
nexiga kohe rahule ning mingit kahtlust 
tal ei tekkinud: see on talle just õige 
reket.

Tänavu mängib Vorobjova juba Yo-
nexi uue mudeliga VCORE 100S. Juuli 
algul tuli ta Eesti täiskasvanute meist-
riks ning 23. juulil võitis Moskvas koos 
Anett Kontaveitiga kuni 16-aastaste 
EM-tiitli paarismängus. „See on sama 
reket, millega mängib Caroline Woz-
niacki,“ teadis Vorobjova. „Tunnen end 
sellega väga mugavalt, käepide sobib 
suurepäraselt.“

Kuid ilmselt on mugavusest veelgi 
tähtsamat reketi löögiomadused. Vorob-

jova sõnul oli tal valida kahe variandi 
vahel. „Võtsin sellise reketi, millega 
saab paremini kontrollida lööki. Teine 
variant soodustab agressiivsust, kuid 
ma olen juba niigi ründav mängija, mis-
tõttu oli mul pigem vaja täpsust ja löögi-
jõudu kontrolli all hoidvat reketit,“ sõ-
nas Vorobjova. „Valisin suurema reketi-
peaga variandi, et palli tabamine oleks 

kindlam. Muidugi olen reketitega üli-
malt rahul!“

„Oleme rahul, et saame sponsoreeri-
da noort tõusvat tähte,“ ütles Yonexit 
Eestis esindava Fort Sport’i esindaja 
Tiia Kivisaar. „Lisaks reketitele saab 
Tanja meilt reketikotid ja keeled.“

Lisainfot reketi kohta vaata  
www.yonexest.ee.

Maailma esireket Caroline Wozniacki 
mängib samuti Yonexiga.
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Williams või Šarapova: 
kumb särab US Openil 

kirkamalt?
Kas augusti alguse seisuga maailma edetabelis 79. kohal asuv tennisist võiks olla 

sama kuu lõpul algava US Openi soosik? Kuid paraku nii see on, sest just sellel kohal 
asus Serena Williams.

Tekst: Ajakiri Tennis    Fotod: Scanpix

Stanfordi turniiri võitmisega sai 
Williamsi tagasitulek pärast ligi 
aasta kestnud vigastupausi 

lõpuks teoks. Wimbledonis see veel ei 
juhtunud, sest staar kaotas kahek-
sandikfinaalis Marion Bartolile, keda ta 
just Stanfordi finaalis võitis.

Ent paljud tipud sel turniiril ei osale-
nud, nii oleks ennatlik rääkida, et Wil-
liams on juba teel suurte võitudeni. Ta 
ise on ka tagasihoidlik: „Ma pole veel 
US Openile mõelnud. Ennast esiritta ma 
ei seaks. Usun, et mul on samasugused 
võimalused nagu teistel soosikutel.“

Naiste tennise kohta on viimasel ajal 

räägitud, et tipus puuduvad staarid. On 
esireket (Caroline Wozniacki), kes suur-
turniire ei võida, noor ema (Kim Clijs-
ters), kes vigastuste ja pereelu tõttu 
mängib harva ja mõned uued võitjad 
(Francesca Schiavone, Na Li, Petra Kvi-
tova), keda tennisemaailmas vähem 
tuntakse. Ameerikas on aga staarikultus 
väga tähtis ja US Open ootab hoopis 
Serena ja Maria Šarapova vastasseisu.

Tekib küsimus, kas Šarapova on 
arvestatav pretendent US Openi või-
dule. Sealsamas Stanfordis kaotas ta 
äsja Williamsile 1:6, 3:6. Kuid Šarapova 
oli lähedal Wimbledoni võidule, teda 

peatas vaid Kvitova hiilgemäng finaalis.
Kui Williams on võitnud 13 slämmi-

turniiri, siis Šarapova vaid kolm. Kuid 
venelanna on rivaalist ka kuus aastat 
noorem. Võib tunduda, et oi kui ammu 
Šarapova juba mängib, ent tegelikult on 
ta vaid 24-aastane ja võib võita veel 
palju tiitleid. Ka Šarapovat on kimbu-
tanud vigastused, kuid sel aastal tõus-
nud edetabelis 18. kohalt viiendaks.

Ehkki panime siin kaks staari kõr-
vuti, on suurem tõenäosus, et US Openi 
võidab keegi kolmas. Ennustama ei 
hakka, sest eelmises Tennises läks pak-
kumine juba rappa.
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Kas sulgpallis on loota 
esinumbritele väärilist 

järelkasvu?
Eesti sulgpallitipp on meeldivalt täidetud olümpiamängudele pürgivate sportlastega. 

Meestest osales Raul Must juba Pekingi olümpial, naistest võitlevad Karoliine Hõim ja 
Laura Vana pääsu eest päikese alla. Aga mis toimub nende seljataga?

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

Alustame neidudest. Meie kauane 
esinumber Kati Tolmoff lõpetas 
karjääri kahjuks loodetust var-

em. Tolmoff kasvatab nüüd tütart ja 
mängib sulgpalli edasi, aga rahvusva-
helisele karussellile ta ilmselt ei naase.

Hõimu ja Vana järel on täiskasvanute 
edetabeli kolmas number sel kevadel 
kooli lõpetanud Getter Saar ja neljas 
reket alles 14aastane Kristin Kuuba. 
Treenerite hinnangul on mõlemad füü-
silises plaanis väga heade eeldustega.

Lootustandvad neiud: 

Getter Saar ja 

Kristin Kuuba

Saart Tallinnas juhendanud Aigar Tõ-
nus ütleb, et too on intelligentne män-
gija ning Hõimu ja Vana kandadele 
tõusnud. „Getter siirdub nüüd ühte 
Stockholmi klubisse, kuhu kuulub eest-
lane Tauno Tooming. Et Karoliinest ja 
Laurast mööda minna, vajab ta jätku-
valt kvaliteetseid treeninguid. Sportlik 
viha on tal olemas, Getter on kõva 
võitleja,“ räägib Tõnus.

Jaanuarikuisel maailma edetabeli 
turniiril Tallinnas jõudis Saar väga 
lähedale veerandfinaalikohale. Hoo-
ajalõpu superkarikaturniiril oli ta sama 
lähedal võidule Vana vastu – mõlemas 
kohtumises võitis Saar esimese geimi, 
kuid kaotas teise 20:22.

Tartu juhtiv treener, Raul Musta 
juhendav Mart Siliksaar tõmbab hoogu 
siiski veidi maha. „Saar on tüüpilise 
sulgpalluri kehaga – tal on parajalt 
kasvu ja lihast, tal on väga head looduse 
poolt antud eeldused. Kuid sellele tuleb 
juurde panna igapäevane tundide-
pikkune töö. Täna nii palju kui vaja, 
seda näha ei ole.“

Noorematest toob Siliksaar välja 
1997. aastal sündinud Nõo tüdrukud 
Kristin Kuuba ja Helina Rüüteli. „Kui 
nad viitsivad tööd teha ja on järjepide-

vad, võivad neist saada head mängijad, 
sealhulgas head paarismängijad.“

Näiteks maikuus võitsid Kuuba ja 
Rüütel esikoha tugevakoosseisulisel 
noorteturniiril Göteborgis. Üksikmän-
gus sai Kuuba kolmanda koha. Eestis 
lööb ta ka kolm aastat vanemate seas 
platsi puhtaks.

Paarismängude osas 

kurb pilt

„Paarismängude osas ongi meil pilt 
palju kurvem,“ tõdeb Siliksaar. „Ük-
sikut võivad eestlased mängida küll, 
Euroopa tasemel häid paare pole aga 
tekkinud. Eelmisel kümnendil oli kor-
ralik paar Piret Hameri ja Helen Reino 
näol, rohkem pole viimasel ajal ühtegi 
normaalset paari olnud.

Mõtleme ka asja parandamise peale. 

20.-24. augustini korraldab Raul Must 
Tartus spetsiaalse paarismängude laag-
ri, kuhu peatreeneriks tuleb Saksamaal 
kõrgeimat kategooriat omav Maurice 
Niesner.“

Siliksaare sõnul suudavad koha eest 
päikese all võidelda ainult mängijad, 
kes ise näitavad üles huvi võistlemis-
võimaluste otsimise ja enda täienda-
mise vastu. Kes treenivad endale, mitte 
emale-isale või treenerile, kes ise taha-
vad, otsivad ja leiavad lahendusi ja 
kõrgemal tasemel harjutamisvõimalusi.

„19aastane sportlane peab olema 
pühendunud. Sport peab olema õppi-
mise järel teisel kohal või veel parem 
– õppimisega võrdne. Selleks ajaks pead 
sa olema välja mõelnud, kas tahad saa-
da tippsportlaseks. Küsimus on järje-
pidevuses ja töötahtes. Selle kohta on 
üks inimene välja andnud ka raamatu,“ 

vihjab Siliksaar Jaan Taltsi „Tahtmise-
le“.

Vagunid haakigu end 

vedur Raul Musta 

sappa

Ja lisab: „Raul Must on kujunenud 
Eesti sulgpalli veduriks. Ta abistab 
teisi, õpetab, on vajadusel sparrin-
gupartner. Seda võimalust kasutavad 
meeste teine-kolmas reket Rainer Kal-
jumäe ja Ingmar Seidelberg, mõistagi 
Rauli elukaaslane Laura Vana, samuti 
klubi Triiton noored sulgpallurid. Ta-
haks näha teistegi aktiivsemat koostööd 
Rauliga.“

Aigar Tõnus rõhutab, et Eesti sulg-
palli arengu ühiseks nimetajaks on 
sõnad kvaliteetne treening. „Selleta 
jääb Euroopa edetabelite vallutamine 
ära,“ nendib ta. „Samuti oskus seada 
eesmärke ning teha selgeks, mida on 
vaja nende saavutamiseks teha. 

Parematele sportlastele tuleb indi-
viduaalselt läheneda, tuleb osata prob-
leeme mõista ja peab olema võimalus 
klubisüsteemis nendega tegelda. Välis-
maal võiks rohkem võistelda, rahas-
tamine kujutab endast probleemi. Väga 
tähtsa asjaoluna peaksid klubid muu-

tuma rahakamateks, et nad oleksid 
võimelised aitama oma paremaid poegi 
ja tütreid. Alati ei pea raha saamiseks 
vaatama sulgpalliliidu poole.“

Siliksaar omakorda toob välja võist-
lemise tähtsuse. „Tipptase on üksikute 
talentide teema. Sa pead otsima võistlu-
si ja nendel osalema. Eesti ümber on 
tasemel sulgpalliriigid, lähedal toimub 
palju tugevaid turniire. Odavaim ja hea 
lahendus on Soome sarjas võistlemine.“

Noort fanaatikut tuleb 

luuaga saalist välja 

ajada

„Kui Rainer Kaljumäe ja Ingmar Sei-
delberg oleksid sama motiveeritud 
mängijad kui Raul Must, oleksid nad 
Rauli tasemel,“ usub Siliksaar. „Jah, 
nad käivad Tartus koos Rauliga harjuta-
mas, ja teevad siis normaalse treenin-
gutsükli. Aga näen, et nende har-
jutamine pole nii järjepidev kui vaja, 
lünki jääb sisse. Siit vahe Rauliga tuleb-
ki. Lisaks nad peaksid rohkem võistle-
ma.“

Edasi, juuniorieas noormeeste seas 
on pilt kurb. „Pole järjepidevust ega 
tööd,“ nendib Siliksaar. „Võistkondlikul 
EMil ei toonud noormeeste esireket 

ühtegi punkti.“
Nooremate seas on pilt rõõmustavam. 

U17, U15, U13 vanuseklasside pare-
matega pole Siliksaare sõnul häbi min-
na Euroopasse. „Oleme paremad Lätist-
Leedust, Soomet pigem ületame, Vene-
maaga oleme võrdsed, Rootsile ei jää 
väga palju alla,“ võrdleb ta.

Nende vanuseklasside tippu kuulub 
palju Siliksaare enda õpilasi. Kuni 
17aastaste edetabeli esinumber on Sten 
Rääbis, kaks aastat nooremate seas 
14aastane Mihkel Laanes. Näiteks juu-
likuisel täiskasvanute maailma edeta-
beliturniiril Peterburi lähistel Gatšinas 
suutis Laanes mängida end kvalifikat-
sioonist põhiturniirile – temavanuse 
kohta väga hea saavutus võistlusel, kus 
Raul Must ei mahtunud kaheksa pare-
ma sekka.

Poistest on huvitavam tüüp Siliksaare 
sõnul aga 11aastane Karl Kert, kes ko-
dumaal võitis juba palju turniire kaks 
aastat vanemate seas. Omaealiste hul-
gas on ta esikohti noppinud Soomes ja 
ka Euroopa tugevaimas sulgpalliriigis 
Taanis. „Ta on täielik fanaatik, teda 
tuleb luuaga saalist välja ajada,“ mui-
gab treener.

Mõistagi on kõigil noortel meie pari-
mateni veel pikk tee minna. Aga vähem 
või rohkem perspektiivikaid kujusid 
nende seas leidub.

Treenerite arvates on Getter 
Saar kõva võitleja, kuid 
töötahet võiks rohkem olla.

14 aastane Kristin Kuuba on isegi Eesti 
täiskasvanute edetabelis 4. kohal. 

Võimalik, et Eesti suurim tulevikulootus 
on hoopis 11 aastane Karl Kert.
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Sulgpallijalats peab 
olema madal, vastupidav 
ja kerge nagu toasuss

Liikumine erinevatel spordialadel ning treeningu- ja võistluskohtade 
pinnakatted seavad jalatsitele erinevaid tingimusi. Õige spordijalats peab 

vastama liikumistingimustele ja toetama sportlase sammu. Milline jalats vastab 
sulgpallimängijate tingimustele?

Tekst: Gerli Ramler    Fotod: Yonex

„Sulgpallis kasutatavad 
jalanõud on madala profiili-
ga ja jätavad vabaks hüp-

peliigese osa, tagades nii jalale väga hea 
liikuvuse. Üldjoones on need kerge-
kaalulised ja jalas mugavad nagu 
toasussid, olles samas vastupidavad,“ 
tutvustab Mihkel Luigas Kiili Sulgpal-
liklubist jalatsitele esitatavaid nõudeid. 

Kordades läbiõmmeldud ja tohutult 
tehnoloogiat täis jalanõud peavad vastu 
pidama lugematul arvul väljaasteid ja 
hüppeid. Kuigi sulgpallis mängijad väl-
jakul tippkiirust joostes ei saavuta, vaid 
asi piirdub üldjoontes vaid väljaastete-
ga, saavad jalanõud suurt koormust, 
sest keha raskus on enamjaolt ajast vaid 
ühel jalal.

„Kuna suunamuutusi ja liikumist on 
palju, peavad jalatsid olema äärmiselt 
hea haarduvusega. Seda Eestis ka 
erinevatel põrandakatetel, sest spet-
siaalseid sulgpalliväljakukatteid on 
meil vaid kolmes kohas,“ selgitab Lui-
gas. „Kui võrrelda tennise- ja sulgpal-
lijalanõusid, siis visuaalselt neil suurt 
vahet pole, kuid tegelikkuses ei soovita 
kanda tennisetossusid sulgpalli 
mängides ja vastupidi.“

Tennisejalats on märgatavalt raskem, 
sest selles mängus pole vaja niivõrd 
palju hüpata ja saab kasutada raske-
maid materjale, mis muudavad jalanõu 
tunduvalt jäigemaks ja vastupidava-
maks erinevatel pinnastel ja ka väli-
tingimustes. Lisaks on erinevused ka 
kujus – kuna tennises saavutab mängija 
jooksul suurema kiiruse, on suurem ka 
talla pindala, et pidurduspind oleks või-
malikult suur. Sulgpallis on aga paljudel 
jalatsitel ääred ümaramad, et oleks 
parem teha väljaasteid.

Jaapani sulgpalli- ja tennisevarustuse 
tootja Yonex esindaja Tiia Kivisaar 
paneb spordisõprade südamele, et nad 
ei mängiks sulgpalli jooksu-, korvpalli-, 

tennise- või mõne muu spordiala har-
rastamiseks tehtud jalatsitega.

„Järgige seda reeglit ka lastele jalat-
seid ostes! Kui laps tegeleb treeni-
misega juba tõsisemalt, tuleb eelistada 
vastava spordiala jaoks mõeldud 
jalanõusid, mitte universaaljalatseid. 
Sulgpallijalats peab olema tugeva ja 
haakuva tallaga, absorbeerima põru-
tusi, olema hästi toestatud, jala kuju 
jälgiv ja vastupidav,“ loetleb ta. „Ja 
kindlasti olge valvsad, sest suur prob-
leem on kogu maailmas kehva kvali-
teediga võltsingud.“

Sulgpallijalatsite 

revolutsioon 

Revolutsioon sulgpallijalanõudes lei-
dis Luigase sõnul aset kolm kuud tagasi, 
kui Li Ning tuli üle maailma välja uue 
sulgpallijalanõuga. METALL X nime 
kandev seerias on kombineeritud palju 
uusi ja varasemaid tehnoloogiaid, et 
jõuda täiuslikkuseni. Lahendatud on 
mitmed probleemid, näiteks jalanõu 
eesosa kulumine. „Testid näitavad väga 
häid tulemusi ning tänavu kevadel 
mängisid nendes jalanõudes kõik hetkel 
valitsevad maailmameistrid, kellega 
koostöös uus tehnoloogia ja disain välja 
töötati.“

Sulgpallimängija Heiki Sorge lisab, 
et sulgpalli mängimiseks peavad olema 
hea pidamisega sisejalatsid, mille tald 
on spetsiaalse mustriga ja kummist. 
Ideaalseks teevadki jalatsid talla all 
olev kumm ning 3-4 erinevat mustrit, 
mis tagavad hea pidamise igas suunas.

Näiteks mõned Yonexi 

sulgpallijalatsid:

SHB 102 Limited on jala kuju jälgiv, 
mugav, kerge, pehmendustega. Tald on 
hea löögisummutusega, haakuv ning 

külgtoestusega ehk takistab külglib-
isemist. Sees massaažipõhjad. Hind 107 
eurot.

SHB 92L – suurepärane  mudel naist-
ele. Kerge, toestatud, mugav. Hind 
70,30 eurot.

SHB 85 on harrastajale mõeldud sti-
ilne ja soodne sulgpallijalats. Hind 
60,72 eurot.

SHB 102 Junior – pehme laste jal-
gadele ja liigestele. 2011. aasta mudel. 
Hind 42 eurot.
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Nanso Group Eesti AS 

Testib Eesti Suusakoondis.

Soojad ja kuivad jalad

CoolMax® imab niiskuse 
naha pinnalt ja juhib selle 
toote välispinnale. Aitab hoida 
jalad soojade ja kuivadena.
Hingavus - CoolMax® kiul 
on spetsiaalne struktuur. Kiud 
võimaldavad toota sokke ja 
põlvikuid,  mis on pehmed, 
õhku läbilaskvad („hingavad”) 
ja niiskuse juhtimise omadu-
sega.

Jõuad rohkem

DRY ENERGY, milles on kasu-
tatud kiude:
DRIRELEASE with FreshGuard®- 
juhib niiskuse naha pinnalt 
soki välispinnale, hoiab naha 
kuivana. FreshGuard on lõhna 
neutraliseerija. 

CELLIANT – annab sportlas-
tele lisaimpulsi jõudluseks, 
suurendades hapniku ta-
set organismis. Parandab 
sportlikku sooritust ja ül-
dist heaolu. Aitab regulee-
rida kehatemperatuuri.

Antibakteriaalne

MERYL SKINLIFE- on 
bakteriostaatiline kiud, mis 
hoiab bakterite looduslikku 
tasakaalu nahal. 

rida kehatemperatuuri.

, milles on kasu-

Testib Eesti Suusakoondis.

Soovitused BOHACO ERGONOMIC 
SYSTEM sarja kuuluvate toodete 
kasutamiseks:
Sääreta sokid-
Soovitav kasutada saalitreenin-
gutel- aeroobika, tennis jne.
Välistingimustes suvel- jooksu-
alad, jalgrattasõit.
Säärega sokid-
Soovitav kasutada saalitreenin-
gutel-võrk-ja korvpall. Suvel 
välistingimustes- jooksualad.
Põlvikud-
välistingimustes sügis- ja 
talveperioodil- suusatamine, 
pikamaajooks.

Nanso Group Eesti AS 
Kopli 25, Tallinn, 10412

Tel.+372 667 8442
Fax +372 667 8458 
www.nanso.ee

Müügil Rocca al Mare RADEMARis , Viru keskuses,
vabriku poes Kopli 25, Tallinn ja e-poes: www.siidisukk.ee

Õige spordisokk muudab 
tennisemängu veelgi 

nauditavamaks
Sokke ja põlvikuid tootev Nanso Group Eesti AS alustas mullu spetsiaalselt 

tennisistidele mõeldud spordisokkide ja -põlvikute tootmist. Rõõmuga nendib 
ettevõtte juht Andres Ergma, et esialgne tagasiside sportlaste poolt on olnud ääretult 

positiivne. 

Tekst: Gerli Ramler    Fotod: Nanso Group

„Alustasime erinevate funkt-
sionaalsete omadustega 
sokitoodete arendustööga 

mõned aastad tagasi,“ sõnab ettevõtte 
juht Andres Ergma. „Konsulteerides 
kirurg Tiit Mereniga hakkasime 
kõigepealt tootma põlvikuid inimestele, 
kel on probleeme veenidega jalgadel. 
Toodame põlvikuid kahes variandis:  
profülaktilised neile, kes töö iseloomu 
tõttu pikalt seisavad või istuvad või len-
davad palju (põlvikud on müügil ka 
Estonian Airi pardapoes) ja meditsii-
nilised neile, kel on juba ilmnenud prob-
leemid seoses jalaveenidega. Sport on 
kujunenud populaarseks vabaaja veet-
mise vormiks nii, et meie järgmine 
loomulik valik oli spordiga tegelejad.“

Nii kaasas Nanso eelmise aasta mais 
oma arendustöösse Eesti suusa-
koondise, kelle liikmed uusi spordi-
tooteid testima hakkasid. Vastavalt 
sportlaste sise- ja välistreeningutele on 
leitud lahendused kergendamaks ilm-
nevaid probleeme nagu krambid, tursed 
ja väsimustunne jalgades. Tänaseks 
toodab ettevõte spetsiaalseid sokke ja 
põlvikuid nii jalgratturitele, palluritele, 
jooksjatele, rulluisutajatele, suusata-
jatele ja sportmängude harrastajatele.

„Spordialade spetsiifikat arvestades 
jaoks kasutame erinevad materjale, 
erinevaid kudumistehnoloogiaid, erine-
vaid surveastemeid. Ettevõttes on labo-
ratoorium, kus kindla niiskuse ja tem-
peratuuri juures kontrollime nii mater-
jale kui ka valmistooteid. Olulised on 
erinevad funktsioonid,“ selgitab Ergma. 
„Meie spordisokkide ja -põlvikute 
erinevus teiste turulolijate toodetest on 
ka see, et neil puudub soki ninaosas  
õmblus. Ehk võimalus, et varvas sporti 
tehes ära hõõrdub, on olematu. Seda 
tasub proovida!“

Nanso lähtub oma arendustegevuses 

Et survepõlvikute kandmisest saadav kasu oleks maksimaalne, tegutse järgnevalt:
* Tõmba põlvik jalga hommikul ehk siis, kui turse jalgadel on minimaalne.
* Kasuta õigeid võtteid survepõlviku jalgatõmbamiseks.
* Ära voldi põlviku ülemist äärt tagasi. Tagasivoltimisel nullid survepõlviku omaduse, mille puhul sääre ülaosas väheneb surve 70%-
le sellest, mis avaldub säärele pahkluu piirkonnas.
* Valides endale sobivat survepõlvikut, arvesta oma talla pikkust.
* Konsulteeri arsti ja põlvikute müügiesindajaga, et valida sinu jalgade jaoks optimaalse surveastmega põlvik või sukk.
* Kuna survepõlviku materjal on õhku kergesti läbilaskev, saad neid kanda ka soojal aastaajal ja soojades ruumides viibimisel. Soe 
keskkond soodustab venoosse verepaisu tekkimist jalgadele ja survepõlvik on efektiivne vahend selle kontrollimiseks.
* Pese põlvikuid iga kasutamise järgselt, sest siis on tagatud optimaalne jalgade hügieen ning survepõlvikute heade omaduste 
kestmine.
* Mida rohkem püüad survepõlvikuga käia, seda rohkem rakendub lihaste liikumisest tekkiv nn. lihaspump, mis omakorda 
kergendab vere tagasiliikumist jalast kehasse.

Kommentaar
Olen ise Nanso sokke ja survepõlvikuid kasutanud ning muljed on väga 
positiivsed. Lisaks sellele, et nad on heast mugavast materjalist, nägusad 
ja jalas väga mõnusad kanda, on nende funktsionaalsus igati tasemel. 
Näiteks hiljutisel Angerjaturniiril Saaremaal, kus tuli neli päeva järjest 
tennist mängida, kulusid survepõlvikud marjaks ära, et säärelihaseid 
paremas konditsioonis hoida. Samuti kasutan neid jooksmisel, eriti 
pikemate distantside ja suuremate koormuste puhul. Saaremaa kolme 
päeva jooksul tuleb kolmel päeval järjest kokku maraton joosta, eelmisel 
aastal pidin jooksu teisel päeval sääremarja kogunenud tükkide tõttu 
pooleli jätma. 
Ega põlvikud ainuüksi ka ei aita, lihaseid tuleb venitada,masseerida ja 
nende eest kogu aeg hoolitseda. Aga kindlasti on nad sportimise puhul 
väga hea abivahend ja soovitan kindlasti.
Donatas Narmont, ajakirjade Tennis ja Jooksja väljaandja, 
harrastustennisist ja -jooksja

erinevates eluvaldkondades tegutsevate 
inimeste vajadusest, näiteks erineva 
survega põlvikud ja massaažiefektiga 
põlvikud. Iga toote etiketi siseküljel on 
kirjas pikem informatsioon toote ja selle 
materjalide kohta. Lisaks sportlastele 
toodetakse erinevaid spetsiifilisi tooted 
näiteks sõjaväelastele ja jahimeestele. 

„Meie toodete nimekiri on ulatuslik 
– üle 200 artikli alates paksudest villas-
test sokkidest kuni siidipõlvikuteni. Kui 
võtta arvesse erinevad  värvid ja suu-
rused, on tootmises üle 3000 erineva 
toote,“ räägib Ergma. „Põhiliselt 
müüme toodangut Skandinaavias, aga 
ka Balti riikides.“

1999. aastal asutatud Nanso Group 

Eesti AS on Soome firma Nanso Group 
OY tütarettevõte. Ettevõte toodab ja 
müüb erinevaid suka- ja sokitooteid 
VOGUE, AMAR, NORLYN, KS, 
FINNWEAR, AVEST, BOHACO brän-
dide all ning neile lisaks turustab ka 
Nanso Group OY aluspesu ja  
trikootooteid NANSO, BLACK HORSE 
ja HYVON. Tootmises kasutatakse vär-
vitud, kvaliteetseid naturaalseid lõngu 
(puuvill, vill, bambus) koos sünteeti-
listega (akrüül, polüamiid, polüprop-
een, elastaan), millega kindlustatakse 
toodete optimaalne kvaliteet, hügiee-
nilisus, kulumiskindlus ja elastsus. 
Nanso tooted omavad FAIRTRADE ja 
Öko-Tex sertifikaate.
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Nõmme Spordiklubi 
lauatennisistide 

unustamatud välisreisid
Raske on leida Eestimaal inimest, kes poleks vähemalt korra elus lauatennisereketit 

kätte haaranud. Lauatennis on spordiala, mida naudivad ühtviisi nii viie- kui 
85-aastane.

Tekst: Katrin Marks    Fotod: Nõmme SK

Paljudes koolides on tundide va-
heajal pinksi mängimine popu-
laarseim tegevus. On koole, kus 

töötavad lauatennise ringitunnid. 
Nõmme Põhikoolis viidi möödunud 
aasta novembris läbi ümberlauajooksu 
võistlus. Osalesid Nõmme koolide klas-
side kuueliikmelised võistkonnad. Kor-
raga oli lõbusas võistlustules 6o last. 
Võistlus lõi nii palju positiivseid emot-
sioone, et paljud koolid soetasid ka 
lauatenniselauad. Paljud aga avastasid 
enda jaoks lauatennisetreeningud TTÜ 
spordihoones. Tänavu toimub kehalise 
kasvatuse õpetajate soovil sama üritus 

teistkordselt. Usun, et see saab Nõmme 
koolilastele toredaks traditsiooniks.

Alati ei pea saama tippsportlaseks. 
Sportimine on ka lõbu. Ühtmoodi põnev 
on harrastada erinevaid alasid. Kui 
selgub, et mõni ala köidab sind rohkem 
ning oled eriliselt võimekas, siis tuleks  
võimalused maksimaalselt proovile 
panna. Nõmme Spordiklubis treenivatel 
lastel on olemas väga head võimalused 
enda näitamiseks ka mujal maailmas. 
Ole ainult väga töökas ja sihikindel. Esi-
meste tagasilöökide puhul allavandujad 
tippu ei jõua. Lauatennist hobina võtva-
tel lastel on võimalus kaasa elada meie 

klubi tippmängijatele. Võistlusreisidele 
saavad kaasa nii klubi paremik kui ka 
lapsed, kelle vanemate rahakott seda 
lubab.

Esimene välisreis 

Stuttgarti

Klubi lauatenniseosakond on tegut-
senud Nõmmel 1996. aastast. Meie klu-
bist on välja kasvanud kaks Eesti noor-
temeistrit, hulgaliselt hõbe- ja pronks-
medaliomanikke ning saadud palju 
auhinnalisi kohti rahvusvahelistelt 
võistlustelt. 

Seljataha on jäänud väga palju huvi-
tavaid välisreise. Võistlemisele lisaks 
tutvume alati riigi vaatamisväärsuste-
ga. Sportimisega peab kaasnema kind-
lasti silmaringi laiendamine. Meie esi-
mene välisreis oli 1999.aastal Stuttgarti. 
Lisaks oma klubi lastele võtsime kaasa 
ka teiste Eesti klubide lapsi . Nii suurt 
spordiareeni polnud näinud isegi kaasas 
olnud suurte kogemustega treenerid. 
Saalis oli 75 võistluslauda. Kõik oli 
peensusteni läbimõeldud. Lapsed, kes 
parasjagu võistlustules ei olnud, said 
osavust proovida erinevates män-
gunurkades. Heideti täpsust, turniti 
osavust nõudvatel radadel, osaleti joo-
nistusvõistlustel, vaadati naljakaid juh-
tumeid lauatennise videotest või elati 
kaasa omadele.

Lastel tegevusest puudu ei tulnud. 
Meie parimad tüdrukud Mairi ja Diana 
jõudsid finaali kaheksa parema 
võistkonna sekka. Kahjuks ei soosinud 
tüdrukuid loosiõnn, esimeses ringis 
jäädi napilt 2:3 alla hilisemale võitjale. 
Küll aga tõstis tuju pealtvaatajate seast 
tulnud lause – kust te olete tüdrukud, et 
nii hästi mängite? Võistluste korralda-
jad kinkisid meile hea tulemuse eest 
piletid Stuttgardis toimuvatele Bun-
desliiga võistlustele. Kes lauatennisega 
kursis on, siis Bundesliiga on võistlus, 
kus osalevad Euroopa 8 tugevamat 
mängijat. Võistlussaalis polnud ühtki 
vaba kohta ning piletite järgi nõudlejaid  
saali ukse juures hulganisti. Mis aga 
peamine, meie lapsed said unustamatu 
võistlusreisi. Reisinud oleme väga palju 
– Soome, Rootsi, Ungari, Tšehhi, Slova-
kia, Belgia, Hiina,Strasbourg, Saksa-
maa jne.

Belgiast head 

mälestused ja kolm 

pronksmedalit

Unustamatu reis oli Belgiasse. Selli-
sel lauatennisemaratonil soovitan kõi-
gil osaleda. Võistlused toimusid kolmes 
erinevas võistlussaalis. Kokku oli saa-
lides paigaldatud 95 mängulauda. 
Võistluspaikade vahet sõitsid võistluste 
sponsori Opeli uued minibussid. Olime 
võtnud kaasa ka meie väikesed väga 
andekad noored. Kuna treenereid oli 
vaid 2, aga võistlussaale kolm, siis osa 
lapsi pidi   iseseisvalt õigeks ajaks õi-
gesse saali õige laua taha jõudma. Us-
kumatu oli see, et isegi meie 8-aastased 
lapsed said sellega hakkama. Nii täpselt 
ja hästi oli korraldatud logistika. 

Erilise elamuse aga pakkus autasus-

tamistseremoonia. Meie lapsed tõid 
koju kolm pronksmedalit - naisjuunio-
rid Mairi, Gea ja Mari saavutasid 
võistkondlikult kolmanda koha, Mairi 
koos Hasselti parima juunioriga sega-
paarismängus pronksi, Kaspar ja Kairi 
said minikadettide seas paarismängus 
pronksi. Märkimist väärib ka see, et nii 
Anna-Britta kui Kairi jõudsid üksik-
mängus kaheksa parema sekka. Kui 
siis hämaraks tehtud saalis erinevate 
populaarsete laulude saatel meie lapsi 
pjedestaalile kutsuti, oli väga ülev 

tunne. Niisuguses rahvusvahelises  
seltskonnas pääseda selliste helide saa-
tel parimate hulka tõi kõigil kananaha 
ihule. Lisaks kordaläinud võistlusele 
läks korda ka meie kultuuriprogramm, 
mis lõppes MiniEuroopa külastusega.

Hiina rahvusvahelises 

laagris

Väga sagedasti oleme kaasanud oma 
reisidele lapsi ka teistest spordiklu-
bidest. Tihe koostöö on olnud Aseri ja 

Treener Katrin Marks koos Joosepiga 
mängusaalis Hiina lipu taustal.
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Tartu Kalevi 
lauatennisistide 
laager Madsal

Tartu Kalevi lapsed käisid pinksilaagris Otepää lähistel Madsa spordibaaasis. 
Trennid toimusid nädal aega kaks korda päevas Pühajärve Põhikooli saalis. Laagri 

viimasel päeval tulid külla Tartu täiskasvanud mängijad, et teha ühisturniir ja alustada 
harjutamist sügishooajaks.

Tekst: Svea Onno,Tartu SS Kalevi lauatennisetreener    Foto: Tartu SS Kalev

Pildil ees vasakult : Mari Ann Selge, 
Pauliine Viibeke Tamm, Pent Kaarel 
Valge, Karl Paul Parmakson, Jorgen 
Juurik, Ian Lauk, Hendrik Hiir
Taga vasakult: Svea Onno, Riana 
Randoja, Reet Juurik, Mart Pae, Mihkel 
Pae, Sander Kotkas, Robert Varik, Peep 
Parmakson

Küsisime kõigi 15 laagrilise käest, 
kuidas laagris meeldib.

Ian (9): „Mulle meeldib laager 
sellepärast, et siin saab palju pinksi 
mängida. Pinks on lõbus, äge….Vahe-
peal saab diplomeid, medaleid, kari-
kaid.”

Hendrik (14): „Lauatennist mängides 
möödub aeg kiiresti. Mängu ajal saab 
rääkida. Lauatennis on mõnus ja lõbus, 
on head trennikaaslased.”

Jorgen (14): „Lauatennis on tore ja 
osavust nõudev. Ka laager on olnud äge, 
saab palju ujuda ja lauatennist mängi-
da. Teeme ka teisi spordialasid.”

Mart (16): „Mulle meeldib pinks, sest 
see on lõbus ja huvitav ning mulle 
meeldib ennast ületada ja võita võistlus-
tel endast tugevamaid. Laagri head as-
jad on need, et siin saab pallimänge 
mängida. Iga päev saab ujumas käia ja 
toakaaslased on normaalsed.”

Mihkel (14): „Mulle meeldib mängida 
pinksi, sest sellega treenin kiirust, täp-
sust, osavust ja muud. Pinksiga saan 
sõpru ka. Laagris saan ujumas käia, 
lauatennist ja palli mängida, puhata ja 

sõpradega rääkida. Pinksilaager on la-
he!”

Riana (16): „Lauatennis on hea või-
malus veeta vaba aega, sest see on 
sportlik ja lõbus.”

Treener Reet: “Toredad mälestused 
lapsepõlve spordilaagritest püsivad 
kaua meeles. Tihti juhtub nii, et suurem 
huvi spordiala vastu saab alguse just 
laagrist. Soov süstida lastele armastust 
lauatennise vastu on mind toonud Mad-
sa spordilaagrisse ka sel suvel. Neljal 
aastal on ilmadega vedanud, lapsed on 
saanud palju olla värskes õhus, millest 
siin puudust ei ole. Laagri õnnestumist 
ilmad siiski ei mõjutaks, sest saali-
treeninguid tehes on päevad täis lusti.”

Treener Svea: „Ootame suve, et saak-
sime koos trenni teha, ujuda, palli 
mängida. Igal aastal oleme käinud laste-
ga Otepää seikluspargis. Sealsete ra-
dade läbimine nõuab palju osavust ja 
julgust. Laagris korraldati seekord ka 
isetegevuskonkurss, mis pani lapsed 
teisest küljest proovile: omavalitud  
muusika saatel tehti grupiti toredad 
liikumiskavad.

Lauatennises on tihti vaja teha õigeid 
taktikalisi otsuseid kiirelt ning säilitada 
külma närvi. Võistlussituatsioonis tuleb 
austada ja mitte alahinnata vastas-
mängijat – ülbitsejat ootab tihti kaotus. 
Kannatlikult tuleb harjutada serve ja 
lööke. Ainult püsivust ja keskendumis-
võimet omades on võimalik saada heaks 
mängijaks.

Selliseid isikuomadusi läheb vaja 
kogu elu. Olen kindel, et läbi lauaten-
nise õpib inimene ennast paremini va-
litsema ja realiseerima oskusi vajalikul 
hetkel.” 

Mari, Iani ema: „Mina olen laagris 
lapse sportimist toetava vanemana. 
Tahtsin lähemalt näha tema tegemisi, 
koos aega veeta, ise puhata ja uusi 
muljeid saada.

Madsa laagripaik on väga armas. On 
palju ruumi ja tegevusi, lapsed on elevil 
ja  rõõmsad. Poega ma suurt ei näegi, 
sest tal on nii palju toimetamist. Saan 
olla omaette või osa võtta lauatennise-
treeningutest, mis on kujunenud väga 
inspireerivaks. Poleks uskunud, et see 
väike kiire kõksimine eeldab nii sügavat 
taktikalist ja psühholoogilist lähenemist 
ning omab palju tehnilisi nüansse - 
ühesõnaga annab suuri väljakutseid. Nii 
palju kui tean, pole mina esimene, kes 
treeninglaagrist “pinksinakkuse” on 
saanud.

Tänud kõigile korraldajatele ja 
treeneritele, kes lastega tööd teevad ja 
neile naeratuse näole toovad.”

Eesti lauatennisist Joosep Kuusk 
koos üliandekaks peetava 
Bangladeshi mängijaga Hiina müüril.

Tartu spordiklubidega. Väga heaks 
koostööpartneriks  on saanud Norra 
treener ja toetajad Soomest.  

Eelmisel aastal liideti meid rahvus-
vahelisse lauatennise gruppi, mis suun-
dus Pekingi SHI CHA HAI spordikooli 
treeninglaagrisse.  Treeningud toimusid 
2 korda päevas. Oskusi ja kogemusi 
saime kuhjaga. Vaatamata väga suurtele 
koormustele oldi kurvad, et laager nii 
ruttu läbi sai.Igal õhtul oli võimalus tut-
vuda Hiina vaatamisväärsustega.  
Sügava elamuse jätsid meile väga uhked 
vabaõhupargid, Olümpia staadion, Hii-
na müür, Taevase Rahu väljak ning öö-
turg. 

Igal sügisel ootame Nõmme Spordi-
klubi lauatennise osakonda uusi õpilasi. 
Parim iga alustada lauatennisega tege-
lemist on 6-10-aastaselt, võtame aga 
vastu ka vanemaid lapsi. Oodatud on nii 
liikumisrõõmu kui ka võistlustuld soovi-
vad lapsed.  Alates sellest hooajast 
plaanisime avada eraldi grupi harrasta-
jatele. Kuna gruppi üle 25 noore ei 
mahu, siis paluksime teha eelregist-
reerimise e-mailile: katrin056@gmail.
com. 

Kui on soovi hakata harrastama 
lauatennisega, siis palun võta ühendust 
kas sama e-meili kaudu või helista tel-
efonil 55579902 ( Katrin Marks ). 
Treeningud Tallinnas toimuvad kahes 

erinevas spordihallis. TTÜ spordi-
hoones T, K, N, R kella 16.00 – 17. 20 ja 
Kristiine Spordihallis ( Forelli 12 ) 
E-17.30 – 19.00, K ja R kella 16.30 – 
18.00.
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Veel kestab suvi ja 
jõuab kodumaa ainsat 
muruväljakut proovida! 

Ehkki tänapäeval mängitakse tennist peamiselt savi-liiva- ja kõvakattega väljakutel, 
pole oma maagilisust kaotanud Wimbledon, kus oma etikett, ja mis kõige tähtsam – 

muruväljak. Miks ei peaks tennisegurmaan ka ise murukattel mängimise ära proovima 
– ja seda saab teha ka Eestis.

Tekst: Ville Arike, Õhtuleht    Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Ilmselt ei tea just paljud, et Lääne-
Virumaal Ojasaarel, Rakverest 
mõnikümmend kilomeetrit Kiviõli 

poole, asub Eesti väidetavalt ainus eht-
sa murukattega tenniseväljak. Igatahes 
tennisespetsid teist samasugust ei tead-
vat. Maas on tõepoolest õige, mitte  
kunstmuru – kohal käidud ja oma sil-
maga järele uuritud.

Ning kes soovib, tehku aga kõne Oja-
saare talu peremehele Jaan Lipsmäele 
ja leppigu aeg kokku. Erilist tungi ja 
järjekordi pole – suvi veel kestab, muru 
püsib maas ja jõuab väljaku ära proo-
vida!

Miks just muruväljak? „Tahtsin 
proovida, kas see kõlbab ka Eestisse. 
Loodusesse miski tehislik ei sobi. Valida 
oli muru ja savi-liiva vahel, aga neid 
viimaseid on Eestis väga palju. Mõtle-
sin, et proovin murukatte ära. Nõu pol-
nud kusagilt võtta, Inglismaalt pärima 
ei läinud. Panin maha eliitmuruseemne. 

Siiani on vastu pidanud!“ räägib 
Lipsmäe.

Et väljaku koormus on väike, pole 
hooldamise osas veel olnud vaja aju ra-
gistada. Väljak on edukalt üle elanud 
ühepäevaseid turniire. Üks tradit-
siooniks kujunev võistlus seisab just 
ukse ees – 20. augustil peetav igamehe 
paarismänguturniir, kus osalejad män-
givad valges riietuses. „Eelmisel aastal 
mängis siin Maret Ani koos emaga. Ani 
on ka tänavu kutsutud, aga veel ei tea, 
kas ta saab tulla,“ lausub Lipsmäe pool 
kuud enne võistlust, kus osaleb küm-
mekonna paari ringis. Tegemist on kut-
setega võistlusega, mida taluperemees 
ise ei korraldagi.

Juunis sai Lipsmäe tugeva moraalse 
süsti, kui Wimbledoni noorteturniiri eel 
harjutas Ojasaarel kolmel päeval Anett 
Kontaveit. Mees ei osanud muruvälja-
kut luues unistadagi, et näeb seal ka 
tippmängijaid. „Maret juba käis ja nüüd 

tuli Anett siia – pole midagi enamat va-
jagi!“ hüüatas ta juunikuus 15aastase 
tenniselootuse treeningut jälgides.

Anetti viimasest Wimbledoni eelsest 
treeningust Ojasaarel kirjutas Õhtuleht 
ning Lipsmäe sõnul tuli selle peale 
Läänemaalt üks mees asja uurima ning 
rääkis soovist oma õuele samuti muru-
väljak rajada. Kas niimoodi võib varsti 
iga maakond saada oma „Wimbledoni“?

Anett jäi Ojasaare muruväljakuga 
igatahes rahule. Ning Maret öelnud 
mullu peremehele, et muru pole keh-
vem Wimbledoni kvalifikatsioonivälja-
kute omast. Mõni auguke seal leidub, 
aga muidu katab väljakut ilus roheline 
vaip. 

Lipsmäe rajas tenniseväljaku 2007. 
aastal. Samas saab mängida ka ranna-
vollet ja golfi. Golfiradu on praegu neli. 
Sügisel algab väljaku laiendamine kor-
raliku üheksa rajani.

Anett Kontaveidi juunikuine 
treening Ojasaare 
muruväljakul.
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Novak Djokovic varjutas 
Wimbledonis kõik muu

Maailma meeste tennis sai endale uue liidri, naiste tipus käärib. Wimbledon andis 
ootamatud finalistid.

Tekst: Jaan Jürine    Fotod: Scanpix

Täitnud kolme päeva jooksul kaks 
unistust - võita vanim ja 
prestiižikaim turniir maailmas 

ning tõusta maailma esireketiks – var-
jutas 24-aastane serblane Novak Djoko-
vic muu vanas heas Wimbledonis. 

Temast sai 25. ATP arvutiedetabeli 
(alates 1973 augustist) liider. Viimased 
387 nädalat, 2004. aastast, olid seda va-
heldumisi juhtinud šveitslane Roger 
Federer ja hispaanlane Rafael Nadal. 
Djokovic tegi lolliks eksperdid, kes pak-
kusid, et tänavu jätkub Federeri ja 
Nadal kahevõitlus tennisekuninga tiitli 
pärast.

Rahvuskangelaseks kodumaal Noleks 
kutsutav ei tõusnud. Seda oli ta juba 
varem. Kindlasti pärast detsembris 
peetud Davise karikafinaali, kui Serbia 
lõi Prantsusmaad 3:2 ja Djokovic üksik-
mängudes Gilles Simoni ja Gael Mon-
filsi. Nende võitudega algas Djokovici 
pöörane 41-mänguline võiduseeria, mis 
lõppes alles juuni algul kaotusega Fede-
rerile French Openi poolfinaalis.

Djokovic juhib küll maailma edetabe-
lit, kuid pole veel kuningas. Federeri või 
Nadali autoriteedini jõudmiseks peab 
Djokovic veel võitma ja aina võitma. 
Tema arvel on alles kolm suure slämmi 
turniirivõitu. Seni on Djokovic silma 
paistnud meeste tennise naljamehena. 
Kas peiar muutub trooninõudlejaks, 
saades ka seisusele kohaselt  väärika-
maks?

„Tahan meistripabereid ja arvukalt 
võite suurturniiridel!“ kuulutas Djoko-

vic, kellel on Federeri 16 ja Nadali 10 
GS-võiduni veel pikk tee. Kuid kroon-
prints ta juba on.

Nagu nuga võist

Djokovic loovutas veerandfinaalis 
noorele austraallasele Bernard Tomi-
cile, poolfinaalis prantslasele Jo-Wil-
fried Tsongale ja finaalis Nadalile 
igaühele seti. Enam vaeva tuli tal näha 
Tsongaga. 

Finaalis lõikas Djokovic esimesena 
paigutatud Nadali nagu nuga võid – 6:4, 
6:1, 1:6, 6:3. Üks kaotatud sett oli pigem 
hingetõmme. Djokovic oli teravam, 
kindlam ja enesekindlam, ta servis 
paremini ja tõrjus paremini. Serblase 
edu finaalis polnud üllatav. Ta oli Na-
dali löönud tänavu juba neljal korral ja 
võitis viiendagi omavahelise mängu. 
„Kui varem pidasin Nadali ja Federeri 
kindlalt endast paremaks, siis tänavune 
aasta on sisendanud enesekindlust. 
Tean, et võin neid võita,“ rõhutab Djo-
kovic, kes nimetas pärast Wimbledoni 
võitugi Nadali maailma parimaks. „Kui 
mängida maailma parima tennisistiga, 
tuleb mängu panna kõik, mida vähegi 
oskad. Mängisin kindlasti oma elu pari-
ma mängu murul,“ hindab Djokovic.

„Djokovicil on olnud uskumatu aas-
ta,“ tunnustab Nadal. Hispaanlane kin-
nitas juba kuu enne French Openit, et 
on ainult aja küsimus, millal Djokovic 
tõuseb esimeseks. Pariisis pidas troon 
rünnakuile vastu, Wimbledonis enam 

mitte. Juba finaalipääsust Djokovicile 
piisas.

„Elu suurpäev, muidugi. Wimbledon 
on midagi erilist. See on esimene suur-
turniir, mida nägin poisipõlves telerist,“ 
sõnab Djokovic võitjaintervjuus BBC-
le.

Mida Wimbledon veel pakkus? Tur-
niiri kuuekordne võitja Federer kaotas 
veerandfinaalis Tsongale, kuigi võitis 
kaks esimest setti. „Vägev ju!“ hõiskas 
Tsonga. „Eriti vägev, et võitsin kõigi 
aegade parimat mängijat.“ Kõneldakse, 
et Federeri ajad on läbi. Kui nii, oleks 
sellest sügavalt kahju. Federer usub 
oma tähte: „Jah, ma võin veel GS-tur-
niire võita!“ väidab Federer, kes sai 8. 
augustil 30-aastaseks.

Ühte meest peab veel tähele panema. 
18-aastane Tomic on noorim mees ATP 
Top 100 hulgas, võitnud kaks juunioride 
suure slämmi turniiri ja kaks Orange 
Bowli, maailma kõige esinduslikumat 
noorteturniiri nii U12 kui U14 vanuse-
klassis. Nüüd teeb ilma täiskasvanute 
seas. Bosnia (teistel andmetel Horvaa-
tia) juurtega Saksamaal sündinud To-
mic on Austraalia suurim lootus. 

Miks Djokovic äkki  

võidab?

Mis viguriga suutis Djokovic lühikese 
ajaga oma mänguklassi kahe tipuga sa-
maväärseks tõsta? Juba osutati, et ta 
olla oma ande ära lörtsinud. Ja äkki jah-
matab tõus.

Kõmulehed pakkusid, et serblase 
toidulaud olla spetside soovitusel nüüd 
hoopis teine. Astroloogid kõnelesid 
soodsast tähtede seisust. „Kõik on liht-
sam. Asi loksus lihtsalt paika. Olen 
nüüd palju stabiilsem, vaimselt tuge-
vam ja suhtun ellu ning oma karjääri 
tõsisemalt,“ kommenteerib Djokovic.

Djokovic on vett ja vilet küllalt 
saanud. Ta on istunud Kosovo sõjas Bel-
gradi pommitamise ajal varjendis. Ta 
on Jelena Gencici – Serbia tennise suur 
nimi, Monica Seleši ja Goran Ivanise-
vici kasvataja – käe all seitse aastat 
harjutanud, nii et „vesi silmist väljas“. 
Gencic ise loeb oma suurimaks teeneks, 
et ta õpetas Nole tennist mõistma. Sel-
les lõigus sisalduv võib olla tõde, aga ka 
ilus müüt.

Värskeid hinnanguid. Justin Gimels-
tob: „Ettearvamatu!“ Pete Sampras: 
„Novak on eriti ohtlik liikumiselt 
lüües...“ Jim Courier: „Kiirus ja liiku-
vus on tema plussid!“ Paul Annacone: 
„Ta võidab palju punkte kontralöökide-
ga.“

Djokovici pere on näinud vaeseid 
aegu, nüüdseks on serblane kogunud 
auhinnarahasid 28 miljonit dollarit.

Kvitova, kes oleks 

uskunud?!

Teel finaali ei kaotanud Venemaa ilu-
dus Maria Šarapova settigi, finaalis 
tšehhitari Petra Kvitova vastu tuli tal 
neid loovutada kaks. Kes oleks uskunud, 
et Kvitova võidab Wimbledoni?

Ent seda uhkem: kui meeste poolfi-
naalides olid need, kes sinna pididki 
jõudma, siis naiste turniiril ei pääsenud 
ükski nelja parema hulka asetatud 
mängija finaalipääsu taotlema. Naiste 
tipus käärib kõvasti.

21-aastasest Kvitovast leiab lugeja 
selles ajakirjanumbris pikema loo, 
seepärast ärgem vestkem temast siinko-
hal eraldi. Nentigem vaid, et 
võidutaldriku saanud Kvitoval polnud 
turniiril ühtki nii rasket mängu kui 
mullu veerandfinaalis Kaia Kanepiga.

Finaalis ületas ta seitse aastat tagasi 
17-aastasena võitnud Šarapova 6:3, 6:4.

„Kes arvab, et ma ei pabistanud, see 
eksib rängalt. Pidin hoolega keskendu-
ma igale punktile, et üldist pinget maha 
saada,“ kinnitas Kvitova, kes on esi-
mene vasakukäeline naiste võitja pärast 
21 aastast pausi. Viimane oli aastal 1990 
Martina Navratilova, kes mängis koos 
kolmanda tšehhi Jana Novotnaga kaasa 
legendide paarismänguturniiri. Need 

kaks kuulsust olid Kvitova esimesi õn-
nitlejaid. „Jumal, ma ei suutnud pisa-
raid tagasi hoida!“ pihtis Kvitova.

„Kahjuks on tennises vaid üks võitja,“ 
tunnistas Šarapova, kes oli mängu ajal 
nutu äärel. Venelanna nentis, et ta 
mängis hästi, kuid sellest jäi väheseks. 
Õigupoolest võib Šarapova rahul olla. 
Wimbledon kinnitas, et kuigi Šarapova 
elus on muudki peale tennise, on ta saa-
vutanud uue hingamise ja tõstnud root-
slasest treeneri Thomas Högstedti käe 
all oma taset. Seesama Högstedt, kes on 
olnud sakslaste Nicolas Kieferi  ja Tom-
my Haasi ning tänavuse French Openi 
võitja Na Li treener, konsulteeris oma 
ajal ka Kaia Kanepit. „Ta jälgis paari 
aasta jooksul, et me Luusiga (Andrei 
Luzgin) rappa ei keeraks. Tegi seda 
tegelikult tasuta,“ rõhutas Kanepi Päe-
valehele antud meiliintervjuus.

Jürgen Zopp põhiturniiri 

lävel

Kolmel Eesti mängijal oli tänavu 
Wimbledoniga pistmist. Neist nime-
kaim, Kaia Kanepi sai avaringis lüüa 
itaallannalt Sara Erranilt 1:6, 4:6. Kane-
pi jäi selgelt alla, ka serv ei töötanud. 
Kui murul kaotatakse neli oma servige-
imi, on võita pea võimatu.

Kanepi ise märkis Õhtulehele: „Mõn-
ingaid probleeme oli mul servigeimi 
hoidmisega, samas on serv muutunud 
stabiilsemaks.“ Kanepi leidis, et pigem 
jääb puudu enesekindlusest mängusitu-
atsioonide lahendamisel.

Eelmisel aastal jõudis Kanepi Wim-
bledonis veerandfinaali, tõestades, et ta 
on õppinud muruväljakul mängima.

„Eelmisel aastal oli tervis korras. 
Sain enne Wimbledoni põhiturniiri 
oluliselt rohkem võistlusmänge män-
gida Pole piisavalt enesekindlust ja jul-
gust, et agressiivset mängu mängida,“ 

sõnas ta pikemas intervjuus Päevale-
hele. „Sel aastal kimbutasid mind nii 
vigastused kui ka viirushaigused, mis 
on jätnud jälje nii treeningutele kui ka 
võistlustulemustele,“ analüüsis Kanepi.

Jürgen Zopp sai kahel esimesel GS-
turniiri valikvõistluse avaringis Aust-
ralian ja French Openil lüüa. Wimble-
donis oli Zopp edukam. Avaringis andis 
Ecuadori mees Giovanni Lapentti (ATP 
166) Zopi vastu seisul 1:6, 0:2 alla. Tei-
ses ringis oli Zopil väga raske mäng 
brasiillase Rocardo Hocevariga (ATP 
248). Zopp võitis 6:4, 6:7, 7:5.

Seistes põhiturniirile pääsust vaid 
ühe võidu kaugusel, läks Zopp valiktur-
niiri kolmandas ringis kokku maailma 
edetabelis poolsada kohta kõrgemal 
asuva sakslase Andreas Beckiga. Vih-
mapauside tõttu korduvalt katkes-
tatatud mängu võitis Beck 2:6, 6:4, 4:6, 
6:3, 6:3. 

„Beck oli minust natuke parem ja ko-
genum. Mul oli võimalusi, aga võidule 
väga lähedal ma polnud,“ tunnistas 
Zopp Postimehes.

Anett Kontaveidi mängudest on järg-
misel leheküljel eraldi lugu.

Wimbledoni finaalid
Mehed. Novak Djokovic (Serbia, 2) – Rafael 
Nadal (Hispaania, 1) 6:4, 6:1, 1:6, 6:3;
Naised. Petra Kvitova (Tšehhimaa, 8) – Ma-
ria Šarapova (Venemaa, 5) 6:3, 6:4;
Meespaarismäng. Bob ja Mike Bryan (USA, 
1) – Robert Lindstedt/Horia Tecau (Rootsi/
Rumeenia) 6:3, 6:4, 7:6;
Naispaarismäng. Kveta Peschke/Katarina 
Srebotnik (Tšehhimaa/Sloveenia, 2) – Sabine 
Lisicki/Samantha Stosur (Saksamaa/Aust-
raalia) 6:3, 6:1;
Segapaarismäng. Jürgen Melzer/Iveta 
Benešova (Austria/Tšehhimaa, 9) – Mahesh 
Bhupathi/Jelena Vesnina (India/Venemaa, 4) 
6:3, 6:2.

Novak Djokovic ja Petra 
Kvitova Wimbledoni 
võidukarikatega.
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Enne Pariisi lendamist sõnas 
15-aastase Kontaveiti treener 
Märten Tamla, et ei soovi 

hoolealusele liigseid pingeid peale pan-
na. „Üritame seda võtta nagu tavalist 
võistlust, me ei taha seda väga suureks 
ajada,“ lausus Tamla.

Samas tõdes Kontaveit, et väike närv 
oli ikka sees. „Enne Pariisi sõitmist olin 
ikka natuke pabinas, esimene Grand 
Slam siiski,“ tunnistas ta. „Tavaliselt 
enne noorteturniiridele sõitmist väga 
suurt närvi pole, pigem tuleb see vahe-
tult enne mängu.“

Kontaveit alistas avaringis kindlalt 
6:0, 6:3 slovakitari Chantal Skamlova, 
teises ringis tuli ta austraallanna Ash-
leigh Barty vastu välja raskest seisust 
– 0:4 taha jäänud eestlanna võitis lõpuks 
7:6 (5), 6:2.

Kolmandas ringis sai Kontaveit 6:3, 
3:6, 7:5 jagu turniiril kuuendana 
asetatud Montenegro tennisistist Danka 
Kovinicist ning oli noorim ja ainus ase-
tamata tütarlaps, kes kaheksa parema 
sekka jõudis, kuid veerandfinaalis pidi 
ta tunnistama teise paigutusega vene-
lanna Irina Hromatšova 6:4, 6:1 pare-
must.

„Veerandfinaalis olin küllaltki 
väsinud eelmistest mängudest,“ avaldas 
Kontaveit. „Siiski oli mäng tasavägine, 
kuid otsustavatel hetkedel oli vastane 
kindlam kui mina ja sellepärast ka sel-
line tulemus. Esimese suure slämmi 
kohta sain aga palju häid mänge ja 
positiivseid kogemusi.“

Kuigi debüüt kujunes äärmiselt edu-
kaks, ei läinud ta kuu aega hiljem  
Wimbledoni noorteturniirile pingeva-
balt. Põhjus lihtne – Kontaveit polnud 
kunagi varem muruväljakul mänginud. 
Enne Wimbledoni kohanes ta muruväl-
jakuga Roehamptoni noorteturniiril, 
kus jõudis kolmandasse ringi.

„Mingis mõttes oli kergem Wimble-
doni minna, aga samas jälle teine kate 
ja sellepärast ei osanud oma taset kui-
dagi hinnata ega ootusi sättida,“ selgitas 
Kontaveit. „Eks närv oli sees ikka, selle 

Kontaveit tegi suurel 
slämmil eduka debüüdi

Varem oli Anett Kontaveit suure slämmi turniiridest osa saanud vaid teleri 
vahendusel, ent tänavu astus ise võistlustulle, jõudes debüüdil Prantsusmaa lahtiste 

meistrivõistluste noorteturniiril veerandfinaali.

Tekst: Maarja Värv, Postimees    Foto: Mati Hiis, Õhtuleht

vastu vist suure slämmi turniiridel ei 
saagi.“

Wimbledonis alustas kahekordne 
Eesti meister raske 6:2, 5:7, 6:4 võiduga 
venelanna Maia Katsitadze üle, kuid 
alistas teises ringis juba märksa lihtsa-
malt 6:4, 6:1 slovakitari Lucia Butkovs-
ka, kellega ta nädal varem Roehamp-
tonis oli tõsise lahingu pidanud.

Pääsu eest kaheksa parema sekka 
läks Wimbledonis 13. asetatud Kon-
taveit vastamisi teisena paigutatud tu-
geva prantslanna Caroline Garciaga, 
kes asub naiste maailma edetabelis 
teises sajas, samas kui Kontaveit 
paikneb kaheksandas sajas.

Kontaveit osutas küll 17-aastasele 
prantslannale südi vastupanu, ent kao-
tas lõpuks 2:6, 7:6 (5), 4:6.

„Esimene mäng oli võib-olla pettu-
mus, sest ma ei oodanud nii rasket 
mängu. Aga see õpetas, et iga vastast 
peab ikka tõsiselt võtma,“ mõtiskles 
Kontaveit. „Kolmanda mängu alguses 

mängis vastane väga agressiivselt ja 
edukalt. Teises setis harjusin tema kiire 
tempoga paremini ja tänu sellele tekkis 
ka rohkem mängu ja suutsin lõpu enda 
poole pöörata. Otsustavas mängisin 
head tennist. Servisime mõlemad väga 
hästi ja hoidsime servi. Aga lõpus suutis 
vastane suurepäraseid tõrjeid sooritada 
ja nii läkski mäng tema poole.“

Kokkuvõttes jäi Kontaveit mõlema 
suure slämmi turniiriga rahule, pisut 
rohkem meeldis talle aga Wimbledonis. 
„Murutennis on kiire ja agressiivne, mis 
mulle meeldib ja sobib,“ selgitas ta. 
„Meeleolu jättis seal ka võib-olla roh-
kem pidulikuma sündmuse mulje.“

Ainsa negatiivse asjana tõi Kontaveit 
välja, et lootis näha mõne tipptennisisti 
mängu, aga paraku noori peaareenidele 
vaatama ei lastud. „Garderoobis nägin 
Maria Šarapovat ja väljaku kõrvalt 
nägin Roger Federeri trenni tegemas,“ 
avaldas Kontaveit, et mõnda tippu õn-
nestus tal siiski kohata.
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Staarid Wimbledoni 
tribüünil

Pikkade traditsioonidega Wimbledoni turniiril pole kuulsused ainult väljakul, vaid 
ka selle kõrval ehk tribüünil. Poolehoidjate seas võite näha kuninglikke tegelasi, 

meelelahutusmaailma staare kui ka tennisistide tüdruksõpru ja teisi lähedasi.

Tekst: Ajakiri Tennis    Fotod: Scanpix

Vastabiellunud 
prints William ja 
printsess Catherine 
plaksutavad 
kaasmaalase Andy 
Murray võidu puhul.

Rafael Nadali mängu 
jälgivad kõrvuti 
tüdruksõber Maria 
Francisca (vasakul) ja 
õde Maria Isabel. Pippa Middleton, printsessi 

õde ja Cambridge’i 
hertsoginna saabumas 
meeste poolfinaali vaatama.

Maria Šarapova 
peigmees Sasha Vujacic 
elab tüdruksõbrale 
emotsionaalselt kaasa. 

Ka Hollywoodi staar Anne 
Hathaway on tennisefänn.

Vormeliäss Lewis 
Hamilton tervitab Andy 
Murray ema Judy’t.

Wimbledoni traditsioonilist värvi 
lillas kleidis seitsmevõistluse 
olümpiavõitja Denise Lewis istet 
võtmas kuninglilkus loožis.

� � TEA, MIDA TEAB PROFESSIONAAL

     Ajakiri IluGuru avab sulle professionaalse ilumaailma

� � � Tellimine: www.saleshouse.ee/telli� � �

� � � �          www.iluguru.ee
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Golf ja tennisemood 100 
aastat tagasi

Golfi ajalugu ulatub 15. sajandi Šotimaale ja tennise ajalugu 16. sajandi Inglismaale. 
Mõlema spordi juures on lisaks sportlikele oskustele oluline ka sotsiaalne pool ja see, 

milline mängija väljakul välja näeb.

Tekst: Ajakiri Tennis    Fotod: Mats Soomre, Arhiiv

Tänavu 5. juunil toimus Niitväljal 
Tallinna Golfiklubi Stiilivõistlus, 
mille teema oli “Golf 100 aastat 

tagasi”. Niitvälja naisteklubi on sti-
ilivõistlust pidanud juba 14. aastat ja 
sellel aastal kutsuti osalema ka mehed. 
Esimesel korral olid mehed veel häbe-
likud ja kohale jõudis ainult kaks vaprat 
härrat, aga värvi niigi värvikale päevale 
lisasid nad kindlasti.

Heites pilgu 20. sajandi alguse moodi 
nii tennises kui ka golfis, siis olid need 
äärmiselt sarnased. Tollal mängiti nii 
golfi kui tennist pikkades korsettidega 
kleitides, mille seelikud ulatusid maani 
ja kindlasti käis asja juurde moekas 
kübar. Ühel selle loo juures oleval pil-
dil on näha tennisemängija sellest ajast 
ning ülejäänudel Niitväljal mänginud 
golfidaamid.

Võistluse pilte vaadates on ühest 
küljest kahju, et selliseid daame enam 
väljakul ei näe, aga õnneks on golf mu-
utumas üha värvikamaks. Kui tennises 
algas murrang 1930-ndatel Suzanne 
Lengleni lühikese seelikuga ning 
tänapäeval kannavad nii Maria 
Šarapova kui õed Williamsid hoolt selle 
eest, et lisaks tennisele räägitakse ka 
riietusest, siis golfimood on olnud 
oluliselt konservatiivsem. Alles viimas-
tel aastatel on tunda golfis värskeid 
tuuli, mille eestvedaja on ameeriklanna 
Paula Creamer.

Tennisele järelejõudmiseks on golfil 
pikk tee minna ja Niitvälja naised kan-
navad kindlasti edaspidigi hoolt selle 
eest, et lisaks golfile ka riietest rääkida 
saaks. Ehk on mõned tennisemängijad 
huvitatud sarnase ürituse korraldamis-
est ja ehk isegi jõudude ühendamisest? 
On ju tennis ja golf olemuselt sarnased 
mängud ja ühe harrastaja sobib suu-
repäraselt ka teist sporti tegema.

Tenniseriietus 
1906. aastast.

Võta ühendust oma TV operaatoriga või helista 16788!
Vaata ka www.viasat.ee

Viasat Golf – ainus golfi edastav kanal Eestis!
Augustis rohkelt LIVE ülekandeid tipp-turniiridelt:Augustis rohkelt LIVE ülekandeid tipp turniiridelt:

WGC
Bridgestone 
Invitational
(Akron, OH)

04.08-07.08.2011 
kl 20:00-23:30

 

PGA Tour
PGA Championship
(Johns Creek, GA)

11.08-12.08.2011 
kl 20:00-00:30

13.08-14.08 
kl 20:30-00:30

European Tour
Czech Open
Prosoer Golf Resort
(Celadna, Czech 
Republic)

18.08-19.08.2011 
kl 14:00-18:00

20.08-21.08.2011 
kl 13:30-17:30

 

PGA Tour
Wyndham 
Championship
(Greensboro, NC)

18.08-19.08.2011 
kl 21:00-24:00

20.08-21.08 
kl 19:00-20:30 ja 
21:00-24:00

 

European Tour
Johnnie Walker 
Championship
at Gleneagles
(The Gleneagles 
Hotel, Perthshire, 
Scotland)

25.08-26.08 
kl 15.30-19:30

27.08-28.08 
kl 14:00-18:00

 

PGA Tour
The Barclays
(Edison, NJ)

25.08-26.08.2011 
kl 21:00-24:00

27.08.2011
kl 19:00-20:30 ja 
21:00-24.00

Maikuu numbris uurisime, kes on pildil olnud roosade golfikingade omanik. 
Õige vastus on Rootsi golfar Johan Edfors. Golfikingad võitis Gert Holland, 
kellega Viasat võtab ühendust e-posti teel. Palju õnne!
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Rein Loik: tenniseta on 
elust midagi puudu

„Kui tennisest jääb nädal vahele, siis tunned, et midagi on puudu,“ ütleb 
harrastusmängijast Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Rein Loik, kelle jaoks 

tennis ja sport üldse on elustiili tähtis osa.

Tekst: Ants Põldoja    Fotod: Viktor Burkivski

Tennise leidis Loik 1980-ndatel 
aastatel, kui ta ise oli juba kolme-
kümnene. „Täiesti omal initsia-

tiivil jõudsin tennisetreeningule, keegi 
ei kutsunud ega soovitanud. Nägin üht 
tuttavat mängimas ja tundus ilus spor-
diala. Eriti nõukogude ajal oli ju tennis 
erandlik oma elegantsuse ja valge riie-
tuse poolest,“ meenutas Loik.

Ilus mäng, mis hakkas 

kohe meeldima

Loik alustas treenimist Sven Evingu 
käe all Kalevi Herne tänava väljakutel 
täiskasvanutest algajate rühmas. Ka 
hiljem on ta käinud end täiendamas 
Evingu juures – teisi treenereid pole 
Loigul kunagi olnud. „Eving rõhutas, et 
tuimalt vastu seina tuleks palju män-
gida, saab löögi paremini kätte. Kui 
lõpuks väljakule pääsesime, siis tundus, 
et nüüd hakkan lööma, aga siis tuli väl-
ja, et kõike ei oskagi. Toodi nagu maa 
peale tagasi,“ muigas Loik.

Kuid mäng meeldis talle niivõrd, et 
Loik treenis ka iseseisvalt palju, näiteks 
vastu seina Õismäel, kus ta tookord elas. 
Varsti tekkis tennise sõpruskond, kus 
kõik olid üsna võrdsed algajad. Mängi-
mas käidi Herne tänaval ja tollase  
Lastestaadioni väljakutel. „Vahel sattus 
punti ka neid, kes lapsena trennis 
käinud. Siis tuli küll ahastus peale. Har-
jutada sai nendega hästi, aga punktide 
peale mängides olid nad liiga osavad,“ 
rääkis Loik.

Kui Loik esimest korda läks võistluse-
le – toimus üks asutustevaheline jõu-
proov – , kohtus ta samuti endast pare-
ma mängijaga. „Kuid ma jooksin hästi 
ja tõin raskeid palle tagasi. Vastane läks 
nii närvi: peaksin olema parem, aga ei 
saa jagu! Lõpuks ta ikka võitis,“ mäletas 
Loik.

Loigu põhihobi oli neil aastatel siiski 
mägimatkamine, umbes 15 suve käis ta 
Pamiiri liustikel. Mõneks ajaks jäi ten-
nis pisut soiku, kuid 1990ndate keskel 

toimunud Ameerika reis andis uue 
tõuke. „Seal oli palju väljakuid, pealegi 
suviti üsna vabad. Eestist oli seal ka hea 
tuttav Aare Tammemäe, kes nooruses 
oli mänginud lauatennist. Ostsime pal-
lid ja reketid ning tema räägib nüüd 
siiamaani, et õpetasin ta tennist mängi-
ma. Kahetsusega pean aga tunnistama, 
et ta teeb praegu mulle ära,“ jutustas 
Loik.

Sport peab olema 

elustiili osa!

Viimased kümmekond aastat on Loik 
püüdnud mängida vähemalt kaks korda 
nädalas. „Kuid see alati ei õnnestu. Kui 
juba nädal jääb vahele, siis tunned, et 
midagi on puudu. Iga asi nõuab har-
jutamist. Öeldakse, et tennises aitab 
kahest korrast nädalas taseme hoid-

Toredate ja sõbralike Pärnu  
Tenniseklubi treenerite Inga 
Drobeti ja Teele Aija juhendami-

sel toimunud esmast tennisekoolitust 
aitas läbi viia ajakiri Tennis, kel varase-
mast analoogsed kogemused olemas.

HP Eesti esinduse juht Mart Engel-
brecht on mänginud tipptasemel sulg-
palli ning on viimasel ajal eriti just  
tennisest vaimustunud. Mõnusa üri-
tusega jäid ilusal päikesepaistelisel 
päeval väga rahule ka kõik teised kooli-
tusel osalenud HP töötajad. Kohe peale 
koolitust otsustati hakata iganädalaselt 
omavahel ka paarismängu mängima 
Tere Tennisekeskuses, mis on HP Ees-

Hewlett-Packard liitus 
tennisetoetajatega

Tehnoloogiaettevõtte Hewlett-Packard (HP) Eesti esindusel on traditsiooniks saanud 
igal suvel korraldada firmasisene sportlik väljasõit. Sel suvel toimus jalgrattamatk 
Lätti, kust tagasi tulles tehti vahepeatus Pärnus, et kolmepäevane mõnus üritus 

tenniselainel lõpetada.

Tekst ja fotod: Ajakiri Tennis

ti esinduse kontor-
ist vaid mõnesaja 
meetrikaugusel.

Hea uudis on ka 
see, et Hewlett-
Packard on otsus-
tanud hakata ka 
rahvusvahelisel 
tasemel tenniseüri-
tusi- ja võistlusi 
toetama. Näiteks on 
HP Davis Cupi sar-
ja peasponsor.

Peale väsitavat 
koolitust on kõigil 
endiselt tuju rõõmus.
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Kommentaarid
„Rein on, rahulik, tagasihoidlik ja sõbralik inimene. Tennises näeb punktide peale mängimisest kohe, kes piiripalle ausalt loeb. Ta on 
ka tore ja tark vestluskaaslane, kellega saab igasugustel teemadel rääkida. Nüüd on meil mõlemal Lõuna-Eestis suvilad, käime Võrus 
mängimas. Paari hakkasime ka koos mängima. Rein sobis partnerina suurepäraselt, sest otsisin enda kõrvale samasugust rahulikku 
mängijat.“
Kaidu Meitern, spordiarst ja tennisepartner

„Rein oli trennis väga visa ja töökas. Tahtekindel mees, kogu aeg tahtis midagi proovida, igast treeningust maksimumi võtta. Üritas 
arendada nii mängu füüsilist kui ka tehnilist poolt. Inimesena on ta väga sõbralik ja abivalmis, kuid väljakul võitleja. Tal on ka oma 
lemmiklöögid, millega vastase elu kibedaks teeb, eelkõige kross mõlemalt poolt.“
Sven Eving, tennisetreener

Rein Loik on äärmiselt pühendunud inimene nii tööl kui ka spordis. Kui aastatel 1993-1994 temaga Bostonis tutvusin, olin 
magistritudeng Bentley College’is ja Rein õppejõudude täienduskursustel samas koolis. Ta ei põlanud võtta mind oma õpilaseks 
ning tegi tennisetõed hästi selgeks. Kui poleks Reinu, siis ma ei tea, kas oleksingi tennisega tegelema hakanud. Saime siis ka päris 
headeks sõpradeks, kuigi vahel pean teda rohkem oma mentoriks. Käime peredega siiani koos läbi, ka puhkusereisidel - näiteks 
kaugel Hawail. Tennises ei ole ta kerge vastane - tal on äärmiselt tugev eeskäsi ning ta loeb mängu hästi. Harrastame koos rattasõitu 
ja murdmaasuusatamist.
Aare Tammemäe, sõber

miseks, kolme korraga võid mängu 
parandada,“ ütles Loik.

„Mu suhtumine sporti on üldse sel-
line, et see peab olema elustiili osa!“ 
rõhutas Loik. „Hommikune jooksmine 
on pikki aastaid kuulunud mu kavva. 
Nüüd oli põlvelõikus ja olen jooksmise 
asendanud rattasõiduga. Samuti ujun 
sageli, eriti tänavu suvel, kui ilm ja 
vesi on soojad. Doktor Kaidu Meitern, 
kes lõikas põlve, mängib minuga ka ten-
nist. Siis saab tohter ise näha, kuidas 
jalg on paranenud.“

Lisaks harjutamisele osaleb Loik 
seenioride võistlustel. „Konkurents on 
seal kõva, meil on haaravad mängud, 
kus vennaarmu ei tunta. Kuigi leidub 
ka üksikuid, kes lähevad liialt hasarti ja 
loevad joone lähedale löödud pallid 
enda kasuks, käitutakse võitlusest hooli-
mata soliidselt. Suhtumine vastasesse 
ei olene tulemusest,“ rõhutas Loik.

Loik peab ennast hea liikumisega 
tagajoonemängijaks: „Sven (Eving – 
toim.) ütleb, et mu tugevaim löök on 
tagakäekross. Löön tugeva lõikega ma-
dalalt ning eksin sellel vähe. Kuid rün-
nates teen ikka liialt vigu. Sellest tekib 
pahameel, kui kaotad suurema osa 
punktidest oma vigade, mitte vastase 
hea mängu tõttu.“

Kuigi eelmises lauses on juttu pa-
hameelest, hindab Loik siiski tennist kui 
rõõmurohket mängu ja positiivsete 
emotsioonide allikat. „Tennis on ka 
mäng, kus tihti kipud endaga rääkima. 
Ergutad ennast hea löögi ja kirud halva 
löögi puhul. Paaritunnise mängu jooksul 
võid saada  palju rohkem positiivseid 
emotsioone kui ühelgi teisel spordialal.“

Kui tennis juba on elustiili osa, män-
gib Loik seda ka reisidel. „Kanaaridel, 
Egiptuses, Türgis olen mänginud. Le-

pime juba ette kokku mõne tuttavaga, 
et reket kaasa võtta. Näiteks viimati 
Türgis mängisime iga päev kuumusest 
hoolimata,“ tunnistas Loik.

Mälestus 

suurepärasest 

seeniormängijast 

annab hea tunde

Tennis on tihti ka perekondlik mäng, 
kuid Loigul on selline lugu, et ükski 
tema neljast pojast isale kuigivõrd vas-
tu ei saa. „Tegelikult nad kõik mingil 
määral tennist oskavad. Tänavu suvel 
mängisin 15-aastase pojaga. Tundub, et 
kui ta rohkem harjutaks, võiks meil 
tulla juba võrdne heitlus. Kuid tal on ka 
muud tegemist ja teisi huvisid,“ rääkis 

Loik.
Loik loodab, et tennis jääb veel pikki 

aastaid teda elus saatma. Sellega seoses 
meenutas ta üht mängupartnerit 
1980ndatest aastatest. „Keegi soovitas, 
et ühel vanemal härrasmehel on part-
nerit vaja. Nii kohtusin Harri Veidega, 
kes tollal oli vist juba üle 75 aasta vana. 
Ta oli kunagi sprindis Eesti meister, 
tõelise sportliku elustiili musternäide. 
Liikus väledalt ja lõi täpselt. Hea mäles-
tus sellest, et tennis sobib igale elueale,“ 
meenutas Loik.

Ning kui Loik praegugi võidab mõnda 
endast nooremat vastast, siis annab see 
talle parema tunde, kui seenioride tur-
niiridel võitmine. Sest ta teab, et tennist 
võib veel kõrges easki edukalt mängida, 
kui sportliku eluviisi säilitada.

Rein Loik (vasakul) pidas ägeda tennisematši ajakirja 
Tennis väljaandja Donatas Narmontiga.
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Keskkonnasõbralik õhku 
puhastav katusematerjal 
sobib ka tenniseklubidele

Oleme astunud hingavatest riietusesemetest ning mahedast toidust veel ühe 
sammu edasi - Eestisse on jõudnud keskkonnasõbralik katusematerjal Noxite, 

mis Põhjamaades on juba päris aktiivselt kasutusel. Noxite tooteperekonna 
bituumenmaterjali kattev puistekiht sisaldab titaanoksiidi, mis sarnaselt auto 

katalüsaatoriga puhastab õhku lämmastikoksiididest.

Tekst: Gerli Ramler    Foto: Icopal

Titaanoksiidi kasutamist lämmas-
tikühendite neutraliseerimisel on 
maailmas tuntud juba mõnda 

aega. Icopal kontserni tootearendus-
osakond Prantsusmaal aga töötas välja 
ja patenteeris meetodi, millega saab 
lisada titaanoksiidi looduskivipuisteki-
hile ja SBS bituumenmaterjalidele. 
Päikese ultraviolettkiirgus aktiveerib 
kattes sisalduva titaanoksiidi, mis rea-
geerib katalüütiliselt lämmastikoksii-
didega. Selle tagajärjel õhusaaste neut-
raliseerub. Lõpuks jääb katusele väike 
hulk nitraate, mille sajuveed minema 
kannavad. Kusjuures protsessis eralduv 
nitraatide hulk on väiksem kui enamikes 
mineraalveesortides.

Lämmastikoksiide moodustub nii 
looduslikult kui ka inimeste poolt läbi 
tööstuse, energiatoodangu ja liikluse. 
Lämmastikoksiidid võivad tekitada hin-
gamisteede ärritust, lisaks on need 
ühendid nii kasvuhooneefekti, happe-
vihmade kui veekogude eutrofeerumise 
üheks põhjustajaks.

„Soome Riikliku Tehnilise Uurimis-
keskuse VTT väitel on kaks kol-
mandikku põhjanaabrite lämmas-
tikusaastest pärit energiatootmisest ja 
tööstusest, ülejäänud kolmandik liiklu-
sest,“ sõnab Icopal Eesti OÜ tegevjuht 
Kedri Ojala. „130 ruutmeetrit Noxite 

katust suudab neutraliseerida Euro5 
klassi auto poolt aastas õhku paistatud 
lämmastikühendid – see on tajutav suu-
rus.“

Uut tüüpi katusekattematerjali kasu-
tatakse nii uusehitistel kui remondita-
vatel katustel ning sobib igasugustele 
hoonetele alates spordirajatistest ja 
garaažidest kuni kaubanduskeskuste, 
eramute ja kortermajadeni. Noxite 
kärgkatus on helehalli värvi, mis üht-
lustab temperatuurierinevusi, hoiab 
hoone sisetemperatuuri suvel ma-
dalamal ja vähendab seega kondit-
sioneerile minevaid kulusid.

Ojala sõnul kuulub Noxite kärgkatus 
Icopali Pro seeriasse ehk on kiirelt 
paigaldatav, mugavam ja tekitab vähem 
jäätmeid, olles samas traditsioonilise 
välimusega. Noxite toodete pinnakat-
tekiht ei väsi, vaid toimib efektiivselt 
kogu materjali elukaare jooksul. Puis-
tekiht ei kulu katuse puhastamisel või 
muude hooldustööde käigus. Kui aga 
katusekattematerjal mõnest kohast viga 
saab, on võimalik see paik asendada.

Kindlasti on Icopali katus hästi sobiv 
ka tenniseklubidele. Näiteks klubihoone 

või mõne muu tenniseväljaku rajatise 
kattena. On ju hoone madalam sisetem-
peratuur suviti sportlastele värskendav 
– pärast kuuma päikese all peetud pik-
ka mängu on märksa mugavam sisene-
da jahedamasse riietusruumi.

Soomes valmistatud Icopali bituu-
menkatted on loodud Eesti muutuva-
tesse ilmastikutingimustesse ja karmi 
põhjamaisesse kliimasse. Pro seeria 
ulatusliku värvi- ja vormivaliku hulgast 
saate valida endale meelepärase ja  
ümbrusega sobiva variandi, lisaks pa-
kub Icopal ka bituumenkatetele sobiva 
aluskatte, efektiivse vihma- ja su-
laveejuhtimissüsteemi ning spetsiaal-
seid katuste turvatooteid.

Bituumenkatuste tootja Icopal on Eu-
roopas oma ala liider, millel on üle 40 
tehase Euroopas ja üks Ameerikas. 

Icopali katusematerjalid on müügil 
kõigis Eesti suuremates ehitusmater-
jalide kauplustes.

Lähem info revolutsioonilise Noxite 
kohta: www.noxite.fi 

Icopal Eesti tel 6828118 
e-post: eekoj@icopal.com

Spordiala valikut ei maksa imeks 
panna – Amserv Grupi  nõukogu 
esimees Raivo Aavisto on ise  

aktiivne tenniseharrastaja.
Tere Tennisekeskuse välisväljakutel 

toimunud koolitusel osalenutel oli suu-
repärane võimalus omandada 
põhitõdesid Eesti oma ala tippu kuulu-
vatelt treeneritelt: Peeter Lamp, Villem 
Lapimaa ning Tanel Luka. 

Koolitusel osalesid ka need, kes juba 
tennisega algust teinud, kuid teatavas-
ti tuleb visa harjutamine tennises igati 
kasuks. Ja tennisega esmakordset tut-
vust teinud Amservi töötajatele olid 
treenerite õpetused ehk nii sütitavad, 
et mõnigi on leidnud tee uuesti tenni-
seväljakule!

Amservi töötajad tegid 
tennisega tutvust

Sportlikku ja aktiivset eluviisi harrastav Amserv Grupi AS pakkus oma töötajatele sel 
suvel võimalust tennisega tutvust teha

Tekst ja fotod: Ajakiri Tennis

MULJEID KOOLITUSEST
Esimesest korrast jäid meelde väikesed tõed, et palli ei tohi karta, millal palli lüüa ja kuidas reketit hoida. Treenerite nõuanded ja 
trenni läbiviimine oli professionaalne, individuaalne tagasiside mulle ja personaalne reketi hoidmise õpetus mõjus kahtlemata hästi. 
Kindlasti lisas treeneri kõrge tase koolitusele vürtsi ja ka innustas. Nõuanne, et algaja tennisehuviline peaks alustama treeneri käe 
all, on igati õigustatud. Muidugi on mõnus ka kui treener palli igast väljaku nurgast tagasi suunab, algajate koolituskaaslastega 
mängides oli palli järel jooksmist rohkem kui mängu. Enne koolitust oli tennisest ainult kuulnud ja natuke igavledes vaadanud 
tuttavate mänge platsi ääres. Otsisin lisaks tervisejooksule kõrvaltegevust, aga poleks aimanud, et tennis võib meeldima hakata.
Turundusspetsialist Kadi Nõmmela, algaja

Varem ei ole ma treeneri käe all harjutanud, vaid olnud nii-öelda iseõppija – nooremana vastu telliskiviseina kuni pimedani oma 
hoovi poistega mängides. Kusjuures see oli hea trenn, sest mitmed vanemad poisid käisid tennisetrennis ning tahtsid oma oskuseid 
ka meiesuguste peal näidata. Hea oli kogeda, et koolitusel ei pidanud treener minuga täiesti nullist alustama, vaid pigem lihvis 
ühte või teist elementi. Kui midagi jäigi omandamata, siis enda hasardi tõttu – tahad ju ikka täpselt ja kõvasti, aga hasardis kipub 
minema ainult kõvasti. Treeneri näpunäited tasakaalustasid ning tema antud juhiseid olen ka pärast koolitust järginud. Hea treeneriga 
harjutada on ikka midagi muud, kui üksi ja kasulikkuse hinne on maksimaalne – minu soovitused ja julgustus kaasharrastajatele!
Amserv Grupi suurkliendi müügijuht Risto Laur, varem pisut mänginud

Väga mõnus firmasisene sportlik ja seltskondlik ettevõtmine. Oli avastamisrõõmu ja rahuolu esimeste õnnestunud löökide üle. Olles 
ise sellest mängust haaratud ja nähes kolleegide indu, olen ma kindel, et nii mõnigi taas reketi kätte võtab ja tulevikuski selle mängu 
võlusid nautima hakkab. 
Amserv Grupi nõukogu esimees Raivo Aavisto, mänginud 6 aastat

Kadi Nõmmela

Risto Laur
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Eesti spordiühing 
Maccabi võitis Euroopa 

mängudelt medaleid
Viinis toimusid 5-13.juulini järjekordsed Euroopa Maccabi mängud. Osavõtjaid oli 

2000 sportlast 37 riigist. Euroopa riikidega liitusid ka sportlased USA-st, Austraaliast, 
Brasiiliast, Mehhikost ja üks sulgpallur Guinea Bissaust.

Tekst: Aavi Dobrõš, Eesti Maccabi president    Fotod: Aavi Dobrõš

Kui neli aastat tagasi Roomas sa-
madel võistlustel osales Eesti 
Maccabi 9 sportlasega, siis Vii-

nis olime esindatud 18 sportlasega nel-
jal alal: male, tennis, sulgpall ja saali-
jalgpall. Läks väga hästi: tulime koju 
seitsme medaliga! Roomas võitis Eesti 
neli aastat tagasi kolm kuldmedalit.

Eesti saalijalgpallurid võitsid ala-
grupis kõik vastased: Itaalia 6:1, Türgi 
2:0 ja Austria 9:0. Veerandfinaalis koh-
tuti Inglismaaga, kellele kahjuks tuli 
alla vanduda 4:7. Viienda koha eest oli 
põnev mäng Moldovaga. Normaalaeg 
lõppes 5:5, lisaaeg 7:7 ja penaltid Eesti 
kasuks 8:7. Et esikohamängus võitis 
Austraalia Leedut, siis Euroopa arves-
tuses sai ka Leedu kuldmedali, Eesti 
aga 4. koha.

Sulgpallis mängis Semjon Brener, 
keda kunagi treenis Jüri Tarto. Üksik-
mängus sai meie mees 5. koha. Paaris-
mängus, koos ainsa võistlejaga Guinea 
Bissaust, tuli Brenerile kolmas koht ja 
pronksmedal. Hõbemedali võitis Bren-
er segapaarismängus koos tšehhitari 
Klara Klementovaga.

Tennisiste oli Eesti välja pannud neli: 
Nadežda Šein täiskasvanute seas, Ale-
ksander Kvitš ja Ervin Eivin noorte-
klassis ning Aavi Dobrõš vanuseklassis 
65+. Šein sai üksikmängus pronksme-
dali, paarismängus koos Šveitsi neiuga 
hõbemedali. Segapaarismängus said 
Šein ja Kvitš pronksmedali. Eivin ja 
Dobrõš said kumbki ühe võidu ja kaks 
kaotust ning olid vastavalt viies ja seits-
mes.

Meenutame, et neli aastat tagasi 
Roomas oli Šein saanud paarismängus 
kulla koos Prantsusmaa tennisisti Lisa 
Bensimoniga.

Males esines suurepäraselt Mark 
Lapidus, kes mängides suurmeistrite 
seltskonnas teenis kümnenda koha ja 
noorte arvestuses hõbemedali. Samadel 
võistlustel toimus malesimultaan, 

milles 22 maletajat mängis naiste maa-
ilma esinumbri Judit Polgari vastu. 
Ainsana võitis  Mark Lapidus! Selle 
võidu puhul seisis Lapidus poodiumil ja 
mängiti Eesti hümni koos sinimustvalge 
lipu heiskamisega!

Võistluste pidulik avamine tomus 
Viini raekoja ees, kus tomus paraad 
koos rahvuslippudega. Pealtvaatajaid 
oli ligi 30 tuhat ja nende ees esinesid 
kõnedega Austria president, Viini  
linnapea, Israeli knesseti esimees, üle-
maailmse spordiühing Maccabi presi-

dent ja mitmed teised juhtivad isikud.
Eesti spordiühing Maccabi tähistas 

mullu 90 aastat oma sünnist ning on 
alates 1920. aastast olnud edukas tegija 
Eesti spordiliikumises. Sünnipäeva 
puhul tulid meid õnnitlema Euroopa 
Maccabi president ning Eesti Olümpia-
komitee president Mart Siimann koos 
peasekretäri Toomas Tõnisega.

Kõik võidetud medalid on kingitus 
Eesti Maccabi juubeliks ja muidugi 
kuuluvad ka Eesti spordisaavutuste 
ritta.

Nadežda Šein ja Aavi Dobrõš 
enne avamist.

Nadežda Šein ja 
Aleksander Kvitš võitsid 
segapaarismängus 
pronksmedali.

Hea Golfi huviline!
Ajakirja tellimiseks mine aadressile www.saleshouse.ee/telli 

Nii lihtne see ongi.
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Londoni olümpia – igas 
mõttes lähedal

Londoni olümpiamängud on lähedal ja seda mitmes mõttes. Ühest küljest ei ole 
1980. aasta Moskva olümpiamängudest saadik Eestist olnud võimalust lennata otse 
olümpiamängude toimumiskohta. 2012. aastal saame kõigi eelduste kohaselt selle 
puudujäägi parandatud. Teisest küljest peaksid olümpiahuvilised oma piletisoovid 

ja reisiplaanid paika panema juba täna, sest pea pooled eestlastele eraldatud 
võistluspiletitest on omaniku leidnud. 

Tekst: Monika Maiorov, Estravel    Foto: Internet

Lisaks geograafilisele lähedusele 
on Londoni olümpiamängude 
tõeliseks trumbiks võistluste kor-

raldamine maailmakuulsates paikades: 
jalgpalli mängitakse Wembley staadi-
onil, tennist Wimbledoni murul, triatlo-
nis ja ujumises võisteldakse Hyde 
Parkis ning ratsutamises Greenwich 
Parkis. 

Wimbledon ehk ainus tänaseni toimuv 
suur muruväljak, on juba alates 1877. 
aastast olnud koduks iga-aastasele  
kuulsale tenniseturniirile ja lugejatele 
tõenäoliselt eraldi tutvustamist ei vaja. 
Muide, Londoni 2012. aasta olümpia-
mängude tennisevõistlused leiavad aset 
kõigest kolm nädalat pärast iga-aastast 
tenniseturniiri.

Estravel avab peagi aadressil www.
estravel.ee/london2012 olümpiateema- 
lise veebi, kust huvilised leiavad nii 
võistluspiletite online-broneerimis-
keskkonna kui ka põnevat ja vajalikku 
infot Londoni kohta. Täna, umbes aasta 
enne olümpiamängude algust, hakka-
vad juba müüki ilmuma ka lennupiletid, 
kuid lennugraafikud võivad veel muu-
tuda. 

Hotellide hinnatase on olümpiamän-
gude ajal kohane Londonile ja suur-
sündmusele, kuid siiski ootuspärane. 
Muidugi on ka äärmustesse laskujaid: 
nii mõnigi hostel on tulnud mõttele 
müüa end hinnaga paarsada naela öö 
kohta. Olümpiahuvilistele, kel puudub 
võimalus majutuda sõprade-tuttavate 
juures, soovitame kindlasti juba praegu 
endale majutus ära broneerida. Kuigi 
võib juhtuda, et vahetult enne olümpia-
mänge müüvad end ülehinnanud maju-
tusasutused tube suurürituse mõistes 
soodushinnaga, siis ei vääri viimasele 
hetkele lootma jäämise risk end ära: 
sama hästi võib juhtuda, et vabu maju-
tuskohti ei ole enam saada või on vii-
mased toad tervele mõistusele vastu-

võtmatu hinnaga. Estravel on teinud 
eesti spordisõprade tarvis teatud arvule 
hotellikohtadele broneeringud, võtke 
meiega julgesti ühendust.

Eestile eraldatud olümpiamängude 
võistluspiletite osas võib nii rõõmustada 
kui kurvastada. Kergejõustikusõpradele 
hea uudisena saime kinnituse pea 
kõikidele küsitud piletitele, mistõttu on 
tänasel piletiostjal valik täiesti olemas. 
Kõige rohkem varusime pileteid kerge-
jõustiku 7. augusti õhtuseks sessiooniks, 
mille sisse jääb meeste kettaheite fi-
naalvõistlus, kuid saadaval on pileteid 
ka kõigiks teisteks kergejõustiku 
võistluspäevadeks, mis toimuvad 3.-11. 
augustini 2012. Keskmisest suurema 
koguse pileteid saime ka ratsutamise, 
korvpalli, sõudmise ja vehklemise 
jälgimiseks. Samas tennise võistlustele 
eraldati Eestile küllaltki vähe pileteid 
ja need on kahjuks tänaseks juba ära 
müüdud. Siiski, kindla huvi korral 
palun võtke meiega ühendust ja proovi-
me teid jõudumööda aidata.

Neile olümpiapiletite huvilistele, kes 

veel piletit soetanud ei ole, tuletame 
meelde, et seda peaks tegema juba 
praegu, sest üle poole eestlastele eral-
datud piletitest on tänaseks omaniku 
leidnud. Teisisõnu, olümpiaplaanide 
paika panemiseks on viimane aeg.

Tennist mängitakse 2012.aasta olümpiamängudel 
kuulsatel Wimbledoni muruväljakutel.

Londoni olümpia tenniseturniir 
peetakse 28. juulist 5. augustini 
kuulsatel Wimbledoni muruväljakutel. 
2008. aasta Pekingi võitu kaitseb 
hispaanlane Rafael Nadal, kuid 
naiste tiitlikaitsjat Jelena Dementjevat 
Londonis pole, sest ta lõpetas 
profikarjääri.  
Londonis osaleb üksikmängudes 64 
tennisisti ja paarismängudes 32 paari. 
Eesti loodab kindlasti, et Kaia Kanepi 
parandab oma Pekingis saadud 
tulemust ehk pääseb kaugemale kui 
kaheksandikfinaali. Praegu pole aga 
teada, kui palju tennisiste saab Eesti 
Londonis välja panna, sest lõplik 
valik tehakse vahetult enne mängude 
algust edetabelikohtade ja riikidele 
eraldatud kvootide alusel. Olümpia 
tennisevõistlusi näitab kindlasti ka ETV, 
sest tähtsamad mängud ja eestlaste 
kohtumised olid kavas ka Pekingis. 
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„Väga hea on tuua kontrolli juba 
2,5-3aastased lapsi või veelgi 
nooremaid, kui neil on tek-

kinud väga tugev X-jalgsus,“ paneb or-
topeed Kalev Toots lapsevanemate 
südamele. Teatud piires X-jalgsus kor-
rigeerub hilisemas eas, ent mitte alati. 
Sedagi on võimalik uuringuga selgeks 
teha ning vajadusel tellida täpselt lapse 
jala järgi korrigeerivad ravitallad.

„Ohumärgiks on ka see, et vanematele 
või treenerile tundub, et lapse jalgade 
hüppeliigeste asendid erinevad,“ sõnab 
Toots. „Eriti oluline on kontrollida 
sporti tegevate laste jalgu. Paljud lapsed 
mängivad tennist juba 4.-5-eluaastast 
ning on 13.-14-aastaseks juba peaaegu 
10 aastat regulaarselt suure koormu-
sega sporti teinud. Selle aja peale teki-

Jalaõnnetusi ja väärarengut aitab 
ennetada digitaaluuring varajases eas

Väga paljud sportlaste õnnetused jalapöidade ja kandadega on tingitud lapsena 
avastamata jäänud väärarengust. Hea uudis – Eestis on võimalik spetsiaalse 

digitaalse uuringuga avastada kõik väärnähud juba varajases lapseeas!
 

Tekst: Gerli Ramler

vad kindlasti esimesed tagasilöögid 
ning traumad võivad väga tõsised olla. 
Ja mida teeb siis noor sportlane 
20-aastaselt?“

Kindlasti on oodatud kontrolli lapsed, 
kes on juba paar-kolm aastast tõsise-
malt spordiga tegelenud. „Sageli ei saa 
lapsed arugi, kuid nende jalgadel võiks 
midagi viga olla ning lapsevanemad ja 
treenerid sunnivad aina jõudsamalt 
sporti tegema – nii et parem karta kui 
kahetseda,“ nendib ortopeed.  

Ravimiseks ja väärarengu ning õn-
netuste ennetamiseks parim variant on 
spetsiaalselt iga inimese mõõtude järgi 
tehtud sisetald. Selliseid sisetaldu ei 
anna varasemate valmistaldadega võr-
reldagi. Ja iga uuringul käinu ja sisetal-
lad saanu kutsutakse kuue kuu 

möödudes taas kontrolli, et analüüsida 
hälve paranemist. 

„Pole vahet, kas tegemist lapse, täis-
kasvanu, pensionäri või tippsportlasega 
– igaühel võib olla jalg arenenud häl-
bega ja igaühel võib juhtuda nikastusi 
või põrutusi,“ selgitab Kalev Toots. 
„Kellel annab jalga „paika panna“, 
sellel ka paneme! Lastele on mõeldud 
värvilised jala pikivõlvi toetavad fikse-
eritud kannakausiga sisetallad, naistele 
ja meestele vastavalt igapäevasele kin-
gale õhemad või matkasaapale pakse-
mad tallad ning sportlaste jalanõude 
sisemusele paneme eriti suurt rõhku.“

Spetsiaalseid jalgade digitaalseid 
uuringuid saab teostada Eesti Or-
toosikeskuses, mis teeb tihedat koost-
ööd Spordimeditsiini Sihtasutusega.
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Sügisest lisandub meeste 
neljas liiga

SEB Tallink liigatennises on mõnes võistlusklassis lähenemas selle hooaja otsustav 
faas. Teatavasti päädib meeste teise ja kolmanda liiga üksikmängu hooaeg 

septembrikuu alguses Mastersiga. Muudes võistlusklassides selgub lõpplahendus 
novembris-detsembris. 

Tekst: Toomas Kuum    Foto: Peeter Vassiljev

Konkurents on enamjaolt tihe ja 
vaid meeste teise liiga paaris-
mängus ja esiliiga üksikmängus 

on jõujooned selgelt välja joonistunud. 
Hea uudisena väärib märkimist uue 
võistlusklassi lisandumine sügisel. 
Plaanis on käivitada meeste üksikmän-
gus ka neljas liiga, mille vajaduse 
reaalne elu ise ette kirjutas. Seal luba-
takse mängida teatud mängijatel ka 
praegusest kolmandast liigast ja nendel  
harrastajatel, kelle jaoks on kolmas lii-
ga praegusel kujul tasemelt tugev. Ro-
tatsioon mängijatest, kes lunastavad 
õiguse osaleda neljandas liigas avalda-
takse veebiküljel www.liigatennis.ee 
hiljemalt 1.septembril. Vastav info saa-
detakse ka mängijate meiliaadressidele.  
Mängijate liikumine muudes liigades 
selgub vastavalt iga Mastersi järel.

Meeste esiliigas on suveräänselt valit-
semas kaks mängijat: Janno Paas 
Tallinnast ja Marek Turu Haapsalust. 
Nende edumaa järgnevate ees on 
mäekõrgune ning suure tõenäosusega 
selgitavadki nad omavahel hooaja pari-
ma tiitli.  Hea on täheldada, et mõned 
aastakümneid tagasi noorteklassis ilma 
teinud mängijad on tennisesse tagasi 
tulemas. Parim näide on Sixten 
Raikkerus, kelle avalöök eelmise aasta 
kevadel lõppes küll tõsise jalavigas-
tusega. Nüüdseks on ta tõsine vastane 
igaühele ja seenioride kahes nooremas 
vanusegrupis võitleb mees medaliko-
htadele. Lisaks on väljakutel tagasi 
Meelis Murss ja Erkko Kõrgema.

Mehed esiliiga üksikmäng (10 etap-
pi, 74 mängijat): 

1. Janno Paas 2098,10 punkti, 
2. Marek Turu 1906,60, 
3. Erlend Pakk 1375,60, 
4. Aare Vahimets 1134,10, 
5. Sixten Raikkerus 978,80, 
6. Martin Lääts 958,0.

Meeste esiliiga paarismängus on mul-
lusega võrreldes märgata teatavat 
elavnemist. Jätkuvalt omavad suurt 
kaalu just selles võistlusklassis  arvesse 
minevad seenioride tiitlivõistlused, 
kuigi nende punktilist väärtust on alan-
datud. Eesmärk on motiveerida endi-
seid mängijaid rohkem osalema tava-
etappidel. Ja mingil määral on see õn-
nestunud. Detsembris mängitava Mas-
tersi eel on plaanis pidada veel vähe-
malt neli etappi. 

Mehed esiliiga paarismäng (6 etap-
pi, 59 mängijat): 

1. Andres Kuum 1007,10 punkti, 
2. Janno Paas 967,45, 
3. Sven Johannson 962,80, 
4. Sixten Raikkerus 788,25, 
5. Sergejev Jevgeni 716,85, 
6. Kallus Riho 576,60.

Meeste teise liiga üksikmängus on 
seis  väga intrigeeriv, sest liidrit Tõnu 
Uustalu (3 turniirivõitu) võivad kinni 
püüda vähemalt kolm mängijat. Kusju-
ures iga turniir serveerib nii mõnegi 
üllatuse. Nii näiteks jõudis mitmekuisel 
Tallinna turniiril finaali German 
Gluškov, kes pooltel turniiridel ei jõud-
nud avaringist kaugemale. Konkurents 
on nii tihe, et juba 1/16 finaalis peavad 
favoriidid tõsiselt pingutama. Võites 
juunikuist Pärnu etappi oli Aivar Rii-
mets tõsiselt hädas esimeses ringis 
Kristjan Metsanurmega. Vastasel oli 
mitu matšpalli, millest ühe puhul ei jõu-
tud palli jälje osas ühisele meelele ning 
punkt mängiti ümber!

Mehed teine liiga üksikmäng (17 
etappi, 141 mängijat): 
1. Tõnu Uustalu 508,75 punkti, 
2. Priit Raag  505,30, 
3. Aivar Riimets 458,25, 
4. Raido Rätsep 449,25, 
5. Toomas Kuum 378,50, 
6. Indrek Tormis  370,55.

Meeste teise liiga paarismängus 
jätkub kahe mehe edu. Sõltumata part-
neritest õnnestub Priit Raagil või Ind-
rek Tormisel ikka ja jälle kas finaali 
jõuda või turniir võita. Koos mängides 
pole neil tänavusel välishooajal õnnes-
tunud turniirivõitu küll noppida, ent see 
pole nende üldist positsiooni kõigu-
tanud. Pärnu etapil juulis oma karjääri 
12-nda finaalini  jõudnud paar Vladimir 
Issajev-Ilja Poljašov pidi ka nüüd kao-
tuse vastu võtma! Paistab, et pikalt 
kokku mänginud paarile võib külge 
kleepida sildi „igavesed teised”.

Mehed teine liiga paarismäng (9 
etappi, 117 mängijat): 

1. Priit Raag 699,0 punkti,
 2. Indrek Tormis  657,50, 
3. Rein Iila 477,80, 
4. Taavi Kerner 433,0, 
5. Tiit Lehtmets 386,0, 
6. Tarmo Uustalu 283,50.

Meeste kolmandas liigas on juba ta-
vaks kujunenud, et hooaja kestel püsib 
pikalt liidrikohal Juri Ivanov, kellel pa-
raku hooaja teine pool pea alati veidi 
untsu keerab. Talle lähenevad ohtlikult 
Tanel Kivimägi ja Mihkel Laks. Seis 
oleks veelgi pinevam kui Priit Uustulnd 
ja Oliver Ott sagedamini turniiridel 
osaleksid. Mõlemal mehel ei tule kokku 
hädavajalikud kaksteist turniiri, millest 
punktisumma kujuneb. Viimastel tur-
niiridel on hiilanud Tanel Kivimägi, kes 
võitnud neist kaks ja liikumas ka poole-
lioleval mitmekuisel turniiril seni 
võidukursil.

Mehed kolmas liiga üksikmäng: 

1. Juri Ivanov 127,64 punkti, 
2. Tanel Kivimägi 119,88, 
3. Mihkel Laks 116,27, 
4. Priit Uustulnd 109,89, 
5. Indrek Raud 108,65, 
6. Oliver Ott 102,84.

Kolmanda liiga paarismängus jätkab 
kindla liidrina Harly Mägi, ent lõdvaks 
ei saa siingi end lasta, sest mõne järgne-
va etapiga võib olukord muutuda. Antud 
võistlusklass on ligemale 10-aastase 
pausi järel taaselustatud, seetõttu on 
osavõtt momendil tagasihoidlik.

Mehed kolmas liiga paarismäng (6 
etappi, 54 mängijat): 

1. Harly Mägi 57,50 punkti, 
2. Indrek Raud  43,0, 
3. Toomas Liiva 39,50, 
4. Andres Müürsepp 30,38, 
5.-6. Sulev Raudsepp ja Priit Saluri 
25,38.

Naiste liigades oli suve keskpaigaks 
peetud kuus etappi. Esiliigas serveeris 
juulikuisel etapil Tallinnas meeldiva 
üllatuse Helen Tälli, kes alistas jär-
jepanu mitu favoriiti, sealhulgas tuuri 
üldliidri Inga-Kai Polonski, Piret Mäel-
ti ja finaalis Julika Leigi 8:4. Viiendal 
etapil oli aga parim Polonski, kes män-
gis otsustavas mängus üle Mäelti. Üle 
pika aja oli siis auhinnakohal viimaste 
aastate finaalturniiril osalenud Eva 
Mägi. Enne Mastersit toimub veel neli 
etappi, seetõttu on punktiseis suuresti 
lahtine, sealhulgas ka esikoha-
konkurentsis. 

Naised esiliiga esikuuik seisuga 
1.august: 

1. Inga-Kai Polonski 1248 punkti, 
2. Piret Andresoo 982,10, 
3. Riin Veiram 950,0, 
4. Helen Tälli 936,60, 
5. Julika Leik 914,50, 
6. Merilin Holter 775,0.

Erinevalt esiliigast on naiste teises 
liigas on väljakujunenud liidrite tan-
dem:  Eva Peedimaa ja Katrin Kruus-
ma. Kui  viiendal etapil võidutses  
Kruusma, siis kuuendal omakorda 
Peedimaa. Auhinnakohad noppisid li-
saks eelnimetatutele veel  Irina Pantazi, 
Alina Zapadinskaja, Eva-Mari Luts ja 
Kairi Puur. Tihe rebimine ootab ees 
Mastersile pääsu eest (8 paremat). 

Naised teine liiga seisuga 1.august: 

1. Eva Peedimaa 413,80 punkti, 
2. Katrin Kruusma 349,75, 
3. Urmi Jüring 260,05, 
4. Marina Hundt 257,30, 
5. Eva-Mari Luts 215,0, 
6. Kairi Puur 170,50.

Kolmandas liigas on seis ehk kõige 
segasem, sest jooksev edetabel ei ka-
jasta päris adekvaatselt tegelikku seisu. 
Paljud esirinna mängijad on seni 
osalenud vaid mõnel etapil, mistõttu 
võivad nad edaspidi palju punkte kao-
tada. Samas on veel võimalik seisu kind-
lustada osaledes allesjäänud etappidel. 
Kuuendal etapil jõudis üllatuslikult es-
makordselt finaali Heret Õmblus. Seal 
tuli tal alla vanduda Margarita 
Grinenkole 6:2. Üldarvestuses läheneb 
esikuuikule jõudsalt Heleken Lubi. 

Tõenäoliselt ootab siingi meid ees tihe 
rebimine pääsu eest Mastersile. 

Naised kolmas liiga seisuga 1.au-
gust: 

1. Margarita Grinenko 41,0 punkti, 
2. Sirje Lember 34,75, 
3. Krista Tammeaid 34,26, 
4. Piret Must 32,75, 
5. Alis Möll 28,75, 
6. Triin Andresson 28,13.

Meeste esiliigas on 
suveräänselt valitsemas 
kaks mängijat: Janno Paas 
(vasakul) Tallinnast ja Marek 
Turu Haapsalust. 
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Kvaliteettrükiste turuliider Balti riikides

• 400 klienti Euroopas, 7000 tellimust aastas;

• moodne tehnoloogia ja 40-aastane kogemus; 

• 15 aastat koostööd Põhja-Euroopa klientidega.

Keskkonnast hooliv ettevõte

• 95% kõikidest tekkivatest jäätmetest taaskasutusse;

• FSC- ja PEFC-sertifikaadid.

Pole vahet, kus sa trükid, tähtis on, kellega sa trükid.  
Vali hooliv ja vastutustundlik partner. Trüki Printallis!
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Tutvu uute võimalustega:

Paindlik tootmine 
  
 7 päeva nädalas 24 h ööpäevas.

Reval Ladies pidas 
Pärnus suve suurturniiri 

– BMW Cupi
Tenniseklubi Reval Ladies suve suursündmus oli BMW Cup juuli algul Pärnus, kuid 

klubi tegemistest jutustav lugu algab siiski esimesest turniirist kevadel.

Tekst: Helen Tälli    Fotod: TC Reval Ladies

Mai lõpus toimus TC Reval La-
dies kevadturniir Tallinna Ka-
levi Herne tänava väljakutel. 

Elevust oli palju. Leedid olid kapist 
välja võtnud suvise varustuse, mida lii-
vaväljakutel testida sai. 

Mänguosavuse poolest olid ees need, 
kes hooajal juba õues mängimist varem 
maitsesid. Mänguklass paranes tõusvas 
joones. Lohutusturniiri võitis Reet 
Hääl, alistades kiires lõppmängus Triin 
Mägi. Kolmanda koha heitlus oli 
tõenäoliselt üks maratoni pikkusega 
mäng, mis samuti viis kiire lõppmän-
guni, kus ka paarismängus väga osav 
Lee Murrand saavutas võidu Karin Eeki 
üle.

Finaaliheitluses kohtusid kaks 
staažikat mängijat Inga-Kai Polonski ja 
Kairi Kuuse. Turniiri peavõit läks üle-
kaalukalt Inga-Kaile. Veetsime meele-
oluka pühapäeva Herne tänava super-
mõnusatel liivaväljakutel. Ja mis pea-
mine, taaskord nõustusime J. K. 
Stepheniga, kes on öelnud, et hea tennis 
on jumalik rõõm!

Täname turniiri sponsoreid: Pernod 
Ricard Estonia, Salon+ salongikett ja 
Lepiku Kaubandust (Rosalind kosmee-
tikakauplused).

2011. aasta TC Reval Ladies'i aasta 
suurturniir BMW Cup toimus tradit-
siooniliselt Pärnu Tennisekeskuses 1.-3. 
juulini. Nagu igal aastal, oli ka seekord 
osalemas  rekordilähedaselt 30 naist 
ning üle kahekümne Reval Ladies klubi 
meessõbra.

Ilm on meid soosinud, nii ka sel aast-
al – ohtralt päikest ja 30 kraadi kuumust 
kõigil turniiripäevadel. Kolm päeva ten-
nist, vahvat ja hoogsat seltskonnaüritust 
ning võitjad olidki välja selgitatud.  
Naiste üksikmängus võitis lohutustur-
niiri Annely Laur, kolmanda koha võit-
les välja Kaire Roose. Finaalis võitis 
Inga-Kai Polonski Helen Tällit. Naiste 
parima paarismängija auhinna sai sell-
el aastal Inga –Kai Polonski Tiina Mõi-

sa ja Aili Kägu ees. Paarismängu lohu-
tusturniiri võitis Helen Tälli.

Mehed pidasid maha tuliseid heitlusi 
ning üksikmängus ei suutnud keegi alis-
tada meie turniiri uustulnukat Kurmo 
Annust. Finaalis kaotas talle Tarmo 
Uustalu ning kolmanda koha sai Sulev 
Vare. Meeste parima paarismängija tur-
niiril võidutses Mati Tänav Kurmo An-
nuse ja Heino Tiiduse ees.

Traditsiooniliselt mängisime 
pühapäeval ka kiire segapaarismängu 

turniiri , kus olid võidukad Mari Liigand 
ja Dima Polonski, kes alistasid finaalis 
Riina Vartsi ja Raivo Sündema. Kol-
manda koha said Marika Maidla ja 
Sulev Vare.

Õnnitleme võitjaid ning täname 
eelkõige suursponsorit BMW, kes toetab 
juba aastaid meie klubi aasta suursünd-
must. Tänud ka kõigile teistele toeta-
jatele, kes meid aitavad – Bestwine, 
Puls, Evian ning meie tubli peakohtunik 
Tiina Post.
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Kunila – Sven Eving. 
Eving oli ühtlasi peakohtunik, turniiri 

auhinnakarikate autor on klaasikunst-
nik Kalli Sein. Tenniseväljakul võtsid 
mõõtu sellised tuntud otsustajad nagu 
Liviko nõukogu esimees Enn Kunila, 
laevandusettevõtjad Fjodor Berman ja 
Enn Rohula, investeerimisettevõtjad 
Urmas Sõõrumaa ja Märt Vooglaid, ho-
telliettevõtja Tarmo Sumberg, büroo-
ettevõtja Heino Raivet, jäätisetootja 
Balbiino juhataja Jaak Muug, Kau-
bamajade direktor Erkki Laugus, 
arhitekt Raivo Puusepp, kirurg Jaan 
Troost, poliitikas tegevad Valdo Rand-
pere, Robert Antropov, Raimo Kägu jpt. 
Võistlustules olid ka ajakirjanikud Kalle 
Muuli ja Donatas Narmont. 

Viru Valge Cooler Cup mängud toimu-
vad traditsiooniliselt Ringi tänava lii-
vaväljakutel. Sportlik ajaveetmine va-
heldub seltskondlike koosviibimistega. 

Lisaks aktiivsele väljakuäärsele 
kaasaelamisele pakub Viru Valge Coo-
ler Cup traditsiooniliselt võimalust 
võistlevate meeste kaasadele naiste tur-
niiril võistelda.

Robert Antropov võitis 45+ 
klassi üksikmängu.

Koos on kaks 
tenniseturniiride 
korraldajat. Seekord 
autasustab Enn Kunila 
(paremal) Enn Rohulat.

Mänguhoos on BLRT Grupi 
juhatuse esimees Fjodor Berman.

Kaubamaja tegevdirektor Erkki 
Laugus jälgib hoolikalt palli.

Enn Kunila: Cooler 
Cup on tenniseturniir 

nooruslikele inimestele
Juuni esimesel nädalavahetusel selgitati Pärnus juba seitsmendat korda toimunud 
ettevõtjatest ja eri elualade tippudest tenniseharrastajate ühel prestiižsemal turniiril 

Viru Valge Cooler Cup parimad mängijad.

Tekst: Ilona Leib    Fotod: Meeli Küttim

Tänavu oli võistlemas 80 ettevõtjat 
ja ärimeest tenniseklubist XO, li-
saks kutsutud võistlejad. Võõrus-

taja AS Liviko esitles Coolerite sarja 
kaheksandat jooki Viru Valge Cooler 
Yellow Plum.

„Viru Valge Cooler Cup on tennisetur-
niir tennise seisukohast veteranidele, 
kuid ihult ja hingelt noortele ja noorus-
likele inimestele, kes muudel elualadel 
tippu jõudnuna end sportlikult heas 
vormis hoiavad ja soovivad üheskoos 
sportides vaba aega veeta. Seitsmendat 
aastat toimunud turniirilt keegi kõrvale 
jääda ei taha ja nii tuli meil korralda-
jatena võistlejate kasvanud vanust ja 
head edenemist tennises arvesse võttes 
võistlusklasse juurde luua,“ ütles 
võõrustaja AS Liviko nõukogu  
esimees Enn Kunila. 

Üksikmängude võitjateks pärjati 
võistlusklassis 35+ Gunnar Ervin, 45+ 
Robert Antropov, 50+ Urmas Sõõru-
maa, 55+ Raivo Hellermaa ja super-
seenioride klassis Enn Kunila. Paaris-
mängu turniiride võitjaks tulid klassis 
35+ Heino Raivet – Marko Mäelt, 45+ 
Sven Aabreldaal – Märt Luuk, 55+ Enn 

Enn Kunila (vasakul) ja Sven 
Eving võitsid 55+ klassi 
paarismängu.
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Lindaliini karikaturniir
Tekst: Toomas Kuum    Fotod: Viktor Burkivski

Ärimees Enn Rohula korraldas 13. 
korda tenniseturniiri Lindaliini 
Karikas, mis esialgu kandis Rää-

bise turniiri nimetust. Kiirlaevaliinide 
firma Lindaliinid suuromanik on ise 
kirglik mängija ja mitme erineva ten-
niseürituse looja. Ärimehi ja mitme 
muu valdkonna tippe ühendava ten-
niseklubi XO üritusel Tere ten-
nisekeskuses võisteldi mitmes klassis.

Nooremate härrade paarismängus 
võidutsesid Tiit Raukas-Marko Mäelt, 
olles finaalis paremad Indrek Sei-Tar-
mo Sumbergist. Vanemate härrade seas 
võitsid Enn Kunila-Sven Eving paari 

Aleksandr Popkov-Toivo Alt ees. Naiste 
paarismängu võidu näppasid Inga-Kai 
Polonski-Helen Tälli. Teiste seas 
osalesid turniiril veel Eesti jõukaim 
naine Tiina Mõis, BLRT suuromanik 
Fjodor Berman, kinnisvaraärimees 
Märt Vooglaid, pankrotihaldur Arno 
Mägi, spordiarst Kaidu Meitern, 
ärimees Robert Antropov, ajakirjanik 
Kalle Muuli jt.

Superpaarismängu klassis, kus üks 
paariline on endine tippmängija, võitsid 
esikoha Gert Vilms-Toomas Kuum, kes 
alistasid finaalis Ivar ja Jaan Troosti. 
Kolmas koht kuulus Mihkel Koppel-

Dmitri Polonskile.
Lindaliinid Karikas eestvedaja kosti-

tas külalisi enda valmistatud hõrgu 
plovi ja sealihakastmega, mis viis liht-
salt keele alla. Iga aasta on just see üri-
tuse osa üks meeldejäävamaid, kõik 
ootavad, millise kokakunstiga Enn Ro-
hula üllatab.

Enn Rohula kostitas külalisi enda 
valmistatud ploviga.

Gert Vilms (vasakul) ja Toomas Kuum (paremalt teine) võitsid superpaarismängu. Fotol 
ka korraldaja Enn Rohula ja ärimees Tiit Raukas.

Saaremaal peeti 
neljateistkümnes 

Angerjaturniir
Saaremaal iga aasta augusti algul koos Merepäevadega peetav Angerjaturniir 

omandab üha enam rahvusvahelisi mõõtmeid. Kui seni on suurema hulga 
mängijatega esindatud olnud Peterburi ja Minsk, rääkimata juba aastaid kaasa 

tegevast Norra esindajast, siis tänavu lisandusid esmaskordselt ka Venemaa pealinna 
Moskva tennisemängijad.

Tekst: Kalle Muuli    Fotod: Priit Rauniste, Meie Maa

Nagu viimastel aastatel tavaks, 
paistis ka seekordne, järjekor-
ras juba neljateistkümnes An-

gerjaturniir silma mitte ainult tugeva 
mängutaseme, vaid ka osavõtjate rohke 
arvu poolest. Arvata võib, et kokku tub-
listi enam kui 100 mees- ja naismängi-
jaga oli see ilmselt tänavune Eesti  
suurim harrastajate turniir. Meeste  
üksikmängus võeti mõõtu koguni neljas 
vanuseklassis, lisaks oli kaks vanuse-
klassi meeste paarismängus ja naiste 
paarismäng.

Loomulikult ei õnnestunud korral-
dajatel seesugust tennisevirtuooside 
tulva ametlikku mängupaika, Kures-
saare tennisekeskuse viiele liivavälja-
kule ära mahutada. Seepärast kestis 
turniir varavalgest pilkase pimedani 

ning kasvas mõnel päeval lausa üle-
saareliseks ürituseks, kandudes kohati 
ka turniirist osavõtjate koduväljakutele.

Meeste üksikmängus võisid võidu-
auhinnana kõige pikema angerja  
sedapuhku koju viia Gunnar Ervin 
(35+), Vladimir Šutško (45+), Urmas 
Sõõrumaa (50+) ja Raivo Hellerma 
(55+). Vanemate meeste (100+) paaris-
mängu võitsid Sergei Kostenko ja Oleg 
Hramenkov, kuid nooremate meeste 
paarismänguvõit suudeti jätta lausa 
kodusaarele – sellega said hakkama 
Riho Kilumets ja Hendrek Kelder. 
Naiste paarismängu võitsid Inga-Kai 
Polonski ja Helen Tälli.

Angerjaturniirile nime andnud tradi-
tsiooniline angerjaproov tehti selgi kor-
ral traditsioonilises paigas, Komandan-
di maja hoovis. Teises tavapärases 
peopaigas, Kuressaare kuulsas Veskis 
said turniirist osavõtjad nautida Eesti 
ja Taani rahvatantsijate etteastet ning 
lõpupidu peeti auväärses Kuursaalis.

55+ klassi võitja Raivo Hellerma.

Angerjaturniiri mitmekordne võitja 
Gunnar Ervin (paremal) oli 35+ 
klassis parim ka tänavu.

Turniiri peakorraldaja, 
ärimees Märt 
Vooglaid.

Urmas Sõõrumaa edukas 
mäng finaalis Mati Tänava 
vastu tõi võidu 50+ klassis.

Naispaarismängu võitjad Helen Tälli 
(vasakul) ja Inga-Kai Polonski.
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Üks korraldajaid Rait Klaas 
teadis, et Ott Ahonen on Vil-
jandis varem rannatennise 

võistlust läbi viinud, kuid nii suure üri-
tuse raames toimus see mäng esmako-
rdselt. „Kuid loodame, et see saab tra-
ditsiooniks,“ lisas Klaas.

Nagu tennisemängu tundev lugeja 
võib ka ise aru saada, seisneb rannaten-
nise esimene erinevus päris tennisest 
selles, et pall ei tohi maha põrgata – lii-
val ju ei saakski. Nii mängitakse ainult 
õhust, kummalgi pool 8x8 m suurusel 
väljakul kaks mängijat. Punktide 
lugemine käib nagu tennises, kuid sei-
sul 40:40 lõpeb geim otsustava punkti-
ga. Loomulikult vaheldub ka iga geimi 
järel servija. Võrk on 170 cm kõrgusel.

Klaasi sõnul ei pruugi servijal alati 
eelist olla. „Ehkki õhust on servi raskem 

vastu võtta, on rannatennises lubatud 
vaid üks serv – lööd võrku või auti, oled 
kohe punkti kaotanud,“ selgitas Klaas.

Pärnus jõudsid esikolmikusse vaid 
tennisistid, ehkki ala pole päris sama. 
“Osales ka sulgpallureid, kuid nemad 
jäid selles mängus tennisistidele alla.“

Rannatennise reket on päris tennise-
reketist veidi raskem (keskmiselt 365 
grammi), lühema käepidemega ning tal 
puudub keelestu.

Lõpuks tulemused: võitsid Morten 
Ritslaid ja Jürgen Raag, teise koha said 
Karl Pääro ja Vegert Veskimägi ning 
kolmanda Eesti tuntud naistennisistid 
Piret Ilves ja Liina Suur-varik. Eraldi 
peetud naiste võistluse, mille jaoks Ilves 
ja Suurvarik olid liiga tugevad, võitsid 
Karin Küttis ja Kadri Vare. 

Pärnus mängiti 
rannatennist. Mis ala 

see veel on?
Kas Eestis hakkab varsti levima uus spordiala, pole veel 

teada, kuid esimene suurem jõuproov rannatennises 
peeti 30. juulil Pärnus Rannaspordifestivali raames.

Tekst: Ants Põldoja

Plaadipunkt AS • Tallinn, Pärnu mnt. 137 •  tel 6500720 • Tartu, Sõbra 54 •  tel 7312444 • www.plaadipunkt.ee

USTA noorte 
edukas suvi

Tekst: Ajakiri Tennis    Foto: Erakogu

US Tenniseakadeemia (USTA) 
noortel tennisemängijatel on 
sellest suvest ettenäidata nii 

mõnedki head tulemused.
Suve alguses esimese välishooaja 

võistlusena Kadrioru liivaväljakutel 
toimunud klubide karikavõistlustel  
saavutasid T-10 klassis esikoha Ann 
Maria Muuli (pildil paremal) ja Helena 
Narmont (pildil vasakul).

Kuni 9-aastaste laste tennisesarja 
“Komeet” suure rändkarika sai pooleks 
aastaks enda valdusse Alexander Georg 
Mändma. Selles sarjas mängivad 
tüdrukud ja poisid algul eraldi turnii- 
ril ja seejärel kohtuvad kummagi tur-
niiri võitjad omavahel. Alexander alis-
tas superfinaalis tüdrukute turniiri 
võitja Carol Plaki tulemusega 6/1. Sama 
hästi läks Alexandril ka juuli keskel 
Haapsalus toimunud traditsioonilisel 
Valge Daami turniiril, kus alistas kuni 

10-aastaste poiste finaalis favoriidiks 
peetud Oskar Irdoja (TC Avantage). 
Samal turniiril jõudis pärast mitmeid 
raskeid mänge finaali ka Ann Maria 
Muuli, kuid pidi seal alla vanduma Sofia 
Cheklystovale (AOTK).

Juulis Tere tennisekeskuses peetud 
kuni 10-aastaste poiste turniiril sai elu 
esimese turniirivõidu Daniel Dvorjani-
nov, kes alistas tasavägises finaalis 
Magnar Markvardi tulemusega 9/8. 
USTA õpilaste treener on Tanel Luka 
(pildil).
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Lahenda ristsõna ja võida Tallinki kruiis

Kirjuta siia ristsõna lahendus (tekib õige lahendamise korral mummudesse)

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 12.september 2011. a.

Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi Tallinki kruiis. Eelmise ristsõna võitja on BRITTA VÕSU. 
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Shahar Peer ja Ernests Gulbis.

Ees- ja perekonnanimi Kontakttelefon 

Sind ootavad 4 Skandinaavias ainulaadset savi-liivkattega siseväljakut ning 
7 Eesti parimat, Soome tehnoloogial põhinevat kõvakattega siseväljakut.

Lisaks moodsad riietusruumid, mugav jõusaal, hiina massaaž ning hubane 
puhkenurk.

Tule Tere Tennisekeskusesse 
tennist mängima! 

Vaata lisa 
www.teretennis.ee ja 

astu läbi, asume Tondil, 
Sõjakooli 10.
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BMW 5. seeria hind alates 41 430 €. Kasutusrendi periood 36 kuud, sissemakse 20%, jääkväärtus 45%, intress 3,76%. 5. seeria keskmine kütusekulu 4,9-11,0 l/100 km: CO₂ heitmed 129-257 g/km. 
United Motors AS  Tallinn, Paldiski mnt 108, tel 659 3700; Peetri, Reti tee 4, Rae vald, tel 663 0000; Tartu, Võru tn 242, tel 730 2870; Pärnu, Tallinna mnt 82, tel 448 1740; Kohtla-Järve, Järveküla tee 22, tel 336 4700 www.bmw.ee

BMW Financial Services

520d CO₂ 129 g/km 135 kW (184 hj)4,9 l/100 km

Registreeru proovisõidule www.bmw.ee.
BMW Financial Services kuumakse alates 471 €

BMW 5. seeria elegantne Sedaan ja mitmekülgne Touring on meistriklassi tippsaavutused. Veelgi muljetaval-
davam on aga 5. seeria mudelite valik. Kokku 21 erinevat mudelit, millest intelligentne xDrive nelikvedu koguni 
viiel. Lisaks BMW Service Inclusive hoolduspakett nüüd tasuta: 5 aastat või 100 000 km puhast sõidurõõmu.

RÕÕMU TIPPTASE.  
5. SEERIA 21 MUDELIT.

United Motors

www.bmw.ee Sõidurõõm
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